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- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ отандық университеттер
ұлттық рейтингісінің көшбасшысы жəне QS халықаралық
рейтингісінде əлемнің 800 үздік университеттері арасында
220 орынды алады.
- Университеттік кампуста заманауи оқу ғимараттары,
ғылыми инфрақұрылым, кітапхана, интернет-орталық,
фудкорттар, спорт кешені, кинотеатр, «Керемет» студенттерге
қызмет көрсету орталығы, Студенттер сарайы, әскери
кафедра, бассейн, «Жас ғалымдар үйі» бар. Студенттергe
ыңғайлы жатақханалардан орындар беріледі.
- 16 факультетте 82 мамандық бойынша жоғары білім
(бакалавриат) алу, магистратура мен PhD докторантурада
оқуды жалғастыру мүмкіндігі бар. Оқу үш тілде: қазақ, орыс
және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.
- Үздіксіз білім беру жүйесі: бейіндік мектеп, колледж,
бакалавриат, магистратура, PhD докторантура – сәттілікке
бастар жол!
Қабылдау комиссиясының
мекенжайы:
Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71,
Ө.Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайы, 2 қабат.
Тел.:8 (727) 377-33-30, 377-33-33
Жұмыс уақыты: дүйсенбі-сенбі
9:00-ден - 18:00-ге дейін
(үзіліс 13:00-ден - 14:00-ге дейін).
Қосымша ақпарат: www.kaznu.kz
сайтында

Дұрыс таңдау жаса!
ҚАЗҰУ-ҒА ОҚУҒА ТҮС ТЕ, ХХІ ҒАСЫРДЫҢ ТАҢДАУЛЫ МАНСАБЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗ!

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
приглашает Вас получить качественное образование
• Высшее образование (бака
лавриат) на 16 факультетах по 82
специальностям с возможностью
продолжить обучение в магистра
туре и докторантуре PhD. Обучение
ведется на трех языках – казахском,
английском, русском.
• Получение образования на базе
высшего и среднего специального
образования.
Форма
обучения:
дневная, заочная и дистанционная.
• Профильная школа университе
та
для
учащихся
старших
классов
по
гуманитарным
и
естественнонаучным направлениям.

СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОФИЛЬНАЯ
ШКОЛА, КОЛЛЕДЖ,
БАКАЛАВРИАТ,
МАГИСТРАТУРА,
ДОКТОРАНТУРА PhD –
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ

• В университетском кампусе
имеются современные учебные
корпуса, научная инфраструктура,
библиотека, интернет-центр,
Комбинат питания, спортивный
комплекс, Центр обслуживания
студентов “Керемет”, Дворец
студентов, военная кафедра.
Студентам предоставляются места в
комфортабельных общежитиях.

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71,
Дворец студентов
им. О.Жолдасбекова, 2-й этаж
Телефоны Саll-центра:
8 (727) 377-33-30, 377-33-33
График работы:
понедельник-суббота с
9.00 ч. до 18.00 ч.
(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
Дополнительная информация на сайте
www.kaznu.kz

Сделай правильный выбор!

Поступай в КазНУ и создай успешную карьеру XXI века!

ТАЛАПКЕР – 2018

№22 (1692) 19 маусым 2018 жыл

КАЗНУ ВОШЕЛ ТОП-220 ЛУЧШИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
на 40%. Следуя курсу трансформации в
исследовательский университет мирового
класса, КазНУ работает над созданием
медико-биологического и инновационного
IT-кластера, ядром которого станет новейший
суперкомпьютер.
Мировая
узнаваемость
университета
связана также с активной деятельностью
КазНУ как Глобального хаба программы ООН
«Академическое влияние» по устойчивому
развитию и его международными проектами.
В их числе предложенная КазНУ модель
вуза
нового
поколения
«Университет
4.0.» на основе симбиоза инновационнотехнологической и духовно-нравственной
платформ.
Сегодня феноменальный опыт КазНУ
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изучается
ведущими
университетами
мира, что является показателем высокой
конкурентоспособности университета на
мировом уровне. Учитывая возрастающую
роль ведущего казахстанского вуза в
глобальном
научно-образовательном
пространстве, исполнительный совет «QS
Worldwide» принял решение провести
всемирный
форум
и
международную
выставку вузов на базе КазНУ им. аль-Фараби
в сентябре 2019 года. Проведение подобного
масштаба мероприятия свидетельствует о
растущем авторитете Казахстана и будет
способствовать
продвижению
системы
высшего образования страны в мире.
ПРЕСС-СЛУЖБА

Впервые казахстанский университет – КазНУ им. аль-Фараби вошел топ-220 среди
800 лучших вузов мира, продвинувшись вперед еще на 16 позиций в международном
рейтинге QS «World University Rankings». Только два университета на постсоветском
пространстве вошли в эту группу - КазНУ и МГУ (РФ).

Президентом страны поставлена задача
по вхождению вузов Казахстана в топ-200
лучших университетов мира. КазНУ как
ведущий университет страны, признанный
в мировом пространстве, целенаправленно
рабо
тает над реализацией этой важной
государственной задачи. За последние пять
лет университет продвинулся в рейтинге «QS
WUR» на более чем 400 позиций. В мировой
практике ни один вуз не добивался такой
динамики роста!
Как известно, QS является одним из

авторитетных и влиятельных, признаваемы
всеми странами международным агентствм,
которое на протяжении многих лет проводит
глобальный рейтинг лучших высших учебных
заведений мира.
Важным фактором успешного продви
жения КазНУ в данном рейтинге стала
масштабная структурная модернизация,
высокая
эффективность
управления,
ориентированного на результат и интенсивное
развитие
уникальной
инфраструктуры,
которая за последние пять лет выросла

КазНУ приглашает!!!
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
көптеген талапкердің біліммен сусындап, ғылыммен
айналысуға деген қызығушылығын оятатын құтты мекен.
Университет халықаралық стандарттарға сай білім беру
бағдарламасына толықтай көшкен және 16 факультет
негізінде бакалавр, магистратура, докторантура білім
сатыларында мамандар даярлайды. Университеттің
білім беру бағдарламалары ACQUIN (аккредиттеу,
сертификаттау және сапа кепілдігі бойынша мекеме)
және ASIIN (нақты ғылым саласы бойынша білім
беру бағдарламаларын аккредиттеу) агенттіктерінің
халықаралық аккредитациясын иеленген.
Осы орайда ҚазҰУ жеткен жетістіктер мен
бағындырған белестер жетерлік. Атап айтар болсақ,
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА)
рейтингі бойынша ҚазҰУ еліміздегі үздік ЖОО-лар көшін
бастап тұр. Сондай-ақ отандық университеттер арасында
алғаш болып әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әлемдегі 800 ең
үздік университеттер арасында 220 орынға ие болып, QS
«World University Rankings» халықаралық рейтингісінде
тағы 16 орынға алға шықты. Бұл топқа посткеңестік
кеңістіктен тек әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті және М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университеті (РФ) енген. QS Агенттігінің
2018 жылы жүргізген дербес бағалау қорытындылары
бойынша ҚазҰУ «QS Stars Development Road map»
халықаралық рейтингісінің «Төрт жұлдыз» үстемдік
белгісін Қазақстанда алғаш әрі Орталық Азия аймағында
да тұңғыш иеленген университет. Университеттің
тұрақты даму саласындағы табысты басшылық
қызметінің қорытындысы негізінде қабылданған шешім
бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2020 жылға
дейін БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарламасының
ғаламдық хабына жетекшілік ететін болды. Бұл БҰҰ-ның

университетке деген үлкен сенімінің айғағы екені ақиқат.
ҚазҰУ әлемнің 400-ден астам университеттерімен
халықаралық әріптестік орнатып, бірлескен нәтижелерге
қол жеткізіп жатыр. Сонымен қатар университет
беделді марапат иелерінің студенттерге дәріс оқуын
дәстүрге айналдырған. Атап айтар болсақ, биыл Нобель
сыйлығының лауреаты Азиз Санжар ҚазҰУ-да ашық
дәріс өткізіп, университет студенттерін зертханасына
тәжірибеден өтуге шақырды.
ҚазҰУ-да
оқытушылар
мен
қызметкерлердің
корпоративті
мәдениет кодексі, ҚазҰУ студентінің
ар-намыс
кодексі, ҚазҰУ оқытушысы мен студенті
туралы ереже сынды құнды құжаттар қабылданған.
ҚазҰУ ұжымдық мәдениеті қалыптасқан заманауи білім
ордасы. Университет факультеттерінде Этика бойынша
комиссиялар, Ар-намыс кодексін сақтау бойынша
студенттік комиссиялар құрылған. Білім ордасында
«Оқытушы – студенттер көзімен», «Куратор-эдвайзер –
студенттер көзімен», «Оқытушы – әріптестер көзімен»
сауалнамалары тұрақты жүргізіледі. Сонымен қатар
«Айналаңды нұрландыр!», «100 кітап», «Салауатты дене
мәдениеті», «ҚазҰУ – Гринкампус», «Отандық кино
күні», «Веналық студенттік бал», «Ана тілі аруы», «Жігіт
сұлтаны» сынды әлеуметтік жобалар жетістікпен жүзеге
асырылуда.
ҚазҰУ-да жастар ұйымдары мен комитеттері
жұмыс жасайды. Студенттік сенат, «Сұңқар» студенттік
кәсіподақ ұйымы, Жатақхана студенттері жоғары кеңесі,
Тәртіп сақтау жасағы, Болон үдерісі бойынша студенттік
бюро, Студенттік заң клиникасы, «Көмек» еріктілер
қозғалысы, Студенттер құрылыс жасағының штабы
(СҚЖ), Үш лигадан тұратын дебаттық қозғалысы (қазақ,
орыс, ағылшын лигасы) және т.б. студенттік өзін-өзі
басқарудың шешуші субъектісі болып табылады.

Студенттердің ғылыми, мәдени, қоғамдық және
әлеуметтік өмірін ұйымдастыруда клубтық үлгіні
қолдану университеттің маңызды құраушысы болып
табылады. Бүгінде ҚазҰУ-да 180 клубтық бірлестік
қызмет етеді, оларға шамамен 60% студент тартылған.
Олар патриоттық, кәсіби және ғылыми бағыттағы
клубтар,
көркемөнерпаздар
үйірмесі,
спорттық
секциялар, лидерлік мектептер, әлеуметтік және
ағартушылық клубтар. Жыл сайын университет
студенттері беделді республикалық және халықаралық
ғылыми байқаулардың, фестивальдардың, турнирлер мен
спартакиадалардың жеңімпазы атанады.
Студенттер қалашығының қауіпсіздігін күшейту және
құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында заманауи
бейнебақылау жүйесі орнатылған. ҚазҰУ Ситуациялық
орталығы құрылды. Барлық оқу ғимараттары мен
жатақханаларда электронды кіру жүйесі орнатылған.
Университет аумағында Wi-Fi жүйесіне қосылған
заманауи оқу ғимараттары, Орталық Азиядағы ең үлкен
әрі жаңа әл-Фараби кітапханасы, ҚазҰУ қалашығында
«Керемет» студенттерге қызмет көрсету орталығы,
мұражай, интернет-орталық, тамақтандыру комбинаты,
спорт кешені, бассейн, стадион, Студенттер сарайы
мен кинотеатр, жайлы жатақханалар орналасқан және
университеттің Ыстықкөл жағалауында спорттықсауықтыру лагері бар.
ҚазҰУ қашанда білімнің қара шаңырағы болып қала
берері ақиқат. Бұл – талай дарындылар сусындап, талай
даралар ұшқан құтты мекен. Егер ҚазҰУ-ді таңдасаңыз,
сіз өз болашағыңыздың жарқын шағына алғашқы
қадамды басқаныңыз!
Перизат ЯРЛИКАСЫНОВА

АБИТУРИЕНТ – 2018
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ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ДА
БАРЛЫҚ ОҚУ ТҮРІ БОЙЫНША 2018-2019 ОҚУЖЫЛЫНДА
КЕЛІСІМШАРТ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАР ҮШІН
ЖЕҢІЛДІКТЕР

ЛЬГОТЫ
ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

ТАЛАПКЕРЛЕР ҮШІН

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Келісімшартта көрсетілген сомадан

Санаты

Размер скидки в %

Ескерту

шегерілетін жеңілдіктің % көлемі

Категория

от указанной суммы

Примечание

в договоре

Ерекше аттестатқа ие мектеп бітірушілері, «Алтын белгі» иегерлері

25

Оқудың бірінші жылына

Для выпускников школ, имеющих аттестат особого образца, обладателей
«Алтын белгі»

Мектеп бітіруші олимпиадалар мен ғылыми сайыстар, жоба
жеңімпаздары үшін

10

Оқудың бірінші жылына

10

Оқудың бірінші жылына

Для выпускников школ, победителей олимпиад и научных соревнований,
проектов

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжін үздік дипломмен тамамдаған
бітірушілер үшін

Для выпускников колледжа КазНУ им. аль-Фараби, имеющих диплом с
отличием

Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір мезгілде төлеген
жағдайда Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ЖОО-ға дейінгі білім беру

Тұтас оқу мерзімі үшін

10

(4 жыл)

факультетінің түлектеріне (шетелдік азаматтар)

25

За первый учебный год

10

За первый учебный год

10

За первый учебный год

В случае предоплаты за весь период обучения единовременно для
выпускников факультета довузовского образования КазНУ им. аль-Фараби

За весь период обучения

10

(4 года)

(иностранные граждане)

Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір мезгілде төлеген
жағдайда, өзге жеңілдіктерден тәуелсіз түрде, төлем сомасы оқу

10

Тұтас оқу мерзімі үшін

мерзімі аяқталғанша өзгеріссіз қалады

В случае предоплаты за весь период обучения единовременно, независимо
от других льгот и сумма оплаты является неизменной до конца срока

10

За весь период обучения

10

За первый год обучения

обучения

Мектепті «жақсы» және «өте жақсы» деген бағамен тамамдаған

10

бітірушілер үшін

Оқудың бірінші жылына

Выпускникам школ, имеющим оценки «хорошо» и «отлично»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ (БАКАЛАВРОВ), ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

БІЛІМ АЛУЫН ЖАЛҒАСТЫРУШЫ СТУДЕНТТЕР (БАКАЛАВРЛАР) ҮШІН
Келісімшартта көрсетілген сомадан

Санаты
Ата-анасы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың қызметкері болып

10

табылатын студенттер үшін (баллы В- -тан төмен болмаған жағдайда)

Ағымдағы оқу жылына

Размер скидки в % от

Категория

Ескерту

шегерілетін жеңілдіктің % көлемі

Примечание

указанной суммы в договоре

Для студентов, родители которых являются работниками
КазНУ им. аль-Фараби

За текущий учебный

10

год обучения

(при оценках не ниже В-)

БІЛІМ АЛУЫН ЖАЛҒАСТЫРУШЫ БАКАЛАВРЛАР ҮШІН
GPA тұтас оқу

Санаты

мерзімі үшін

Оқу озаттары үшін (2-4 курстар)

сомадан шегерілетін жеңілдіктің

бойынша оқу озаттары үшін

Ескерту

% көлемі

4,0

Қысқы және жазғы сессия қорытындысы

ДЛЯ БАКАЛАВРОВ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

Келісімшартта көрсетілген

25

3,67-4,0

«өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы»)
Мүмкіндігі шектеулі-мүгедек студенттер үшін
(баллы А, А- «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы»)

сессия қорытындысы бойынша)

15

Оқу жылына

Отличники учебы (2-4 курсы)

Отличники учебы по итогам зимней и летней

3,0-4,0

25

Оқу жылына

3,0-4,0

25

Оқу жылына

Студенты сироты (оценки А, А- «отлично», В+,
В, В- «хорошо»)
Студенты – инвалиды (оценки А, А- «отлично»,
В+, В, В- «хорошо»)

3,0-4,0

25

Оқу жылына

«жақсы»)

Студенты – оба родители инвалиды (оценки
А, А- «отлично», В+, В, В- «хорошо»)

Келісімшартта көрсетілген сомадан

25

Категория

Ескерту

шегерілетін жеңілдіктің % көлемі

Үздік диплом алған, бітірушілер үшін

Оқудың бірінші жылына

жақсы» деген бағалары бар түлектер үшін

25

Оқудың бірінші жылына

10

Оқудың бірінші жылына

Категория
Для выпускников, имеющих диплом

Для выпускников, имеющих в дипломе
оценки «хорошо» и «отлично»

10

Тұтас оқу мерзімі үшін

В случае предоплаты за весь период
(2 года обучения)

жыл болған жағдайда)

Келісімшартта көрсетілген сомадан

Категория

Ескерту

шегерілетін жеңілдіктің % көлемі

оқитын магистранттар үшін (қысқы және жазғы

20

Оқудың екінші жылы үшін

сессиялардың қорытындысы бойынша)

магистратуре на «отлично»

мезгілде төлеген жағдайда өзге жеңілдіктерден
тәуелсіз түрде, төлем сомасы оқу мерзімі

10

Оқудың бірінші жылына

10

Тұтас оқу жылына

Келісімшартта көрсетілген сомадан
шегерілетін жеңілдіктің % көлемі

особого образца

На учебный год

3,0-4,0

25

На учебный год

Примечание

25

За первый год обучения

Размер скидки в % от указанной суммы
в договоре

Примечание

25

За первый год обучения

10

За первый год обучения

10

За весь период обучения

Размер скидки в % от указанной суммы
в договоре

Примечание

20

За второй год обучения

Размер скидки в % от указанной суммы
в договоре

Примечание

10

За первый учебный год

10

За весь период обучения

В случае предоплаты за весь период
обучения единовременно, независимо

10

Келісімшартта көрсетілген сомадан
шегерілетін жеңілдіктің % көлемі
10

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ

Ескерту
Категория
Семестр үшін

ЖОО-ҒА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІНЕ ТҮСУШІ ТЫҢДАУШЫШЕТЕЛДІКТЕР ҮШІН

бір мезгілде төлеген жағдайда

25

неизменной до окончания срока обучения

КОЛЛЕДЖДЕ ОҚУЫН ЖАЛҒАСТЫРУШЫЛАР ҮШІН

Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала

Для выпускников школ, имеющих аттестат

от других льгот и сумма оплаты является

аяқталғанша өзгеріссіз қалады

Санаты

Категория

Ескерту

шегерілетін жеңілдіктің % көлемі

Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір

алушылар үшін

3,0-4,0

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

Келісімшартта көрсетілген сомадан

Ерекше аттестатқа ие мектеп бітірушілері үшін

«Өте жақсы» деген бағамен оқитын білім

На учебный год

(по итогам зимней и летней сессий)

КОЛЛЕДЖГЕ ТҮСЕТІН АБИТУРИЕНТТЕР ҮШІН

Санаты

25

Для магистрантов, обучающихся в

Магистратураны «өте жақсы» деген бағамен

Санаты

3,0-4,0

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

БІЛІМ АЛУЫН ЖАЛҒАСТЫРУШЫ МАГИСТРАНТТАР ҮШІН
Санаты

На учебный год

Размер скидки в % от указанной суммы

с отличием

Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала
бір мезгілде төлеген жағдайда (оқу мерзімі 2

15

Для выпускников, имеющих диплом с отличием

Ескерту

шегерілетін жеңіл-діктің % көлемі

Бітіру дипломында «жақсы» және «өте

3,67-4,0

зимней и летней сессии)

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

Келісімшартта көрсетілген сомадан

Үздік дипломмен тамамдаған түлектер үшін

25

в договоре

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕР ҮШІН
Санаты

На учебный год (по итогам

4,0

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Д/О)

ЕКІНШІ ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР ҮШІН
Санаты

Примечание

договоре

Оқу жылына (қысқы және жазғы

Ата-анасының екеуі де мүгедек студенттер
үшін (баллы А, А- «өте жақсы», В, В, В+

указанной суммы в

обучения

сессии

Жетім студенттерге (баллы А, А-

Размер скидки в % от

GPA весь период

Категория

Ескерту

Оқудың барлық жылына

ЕСКЕРТУ: жеңілдіктің бірнеше түрі болған жағдайда ең жоғарғы жеңілдік қана
қолданылады

Учащимся, обучающимся на «отлично»

Размер скидки в % от указанной суммы
в договоре
10

Примечание
За семестр

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ – ИНОСТРАНЦЕВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ФАКУЛЬТЕТ
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Категория
В случае предоплаты за весь период
обучения единовременно

Размер скидки в % от указанной суммы
в договоре
10

Примечание

За весь период обучения

ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии нескольких видов льгот применяется максимальная

ТАЛАПКЕР – 2018

№22 (1692) 19 маусым 2018 жыл

4

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Заң факультеті өз тарихында 30 мыңға
жуық
құқық
саласындағы
мамандарды:
сот, прокуратура, ішкі істер органдары мен
мемлекеттік қауіпсіздіктің жоғары білікті жауапты
қызметкерлерін, нотариустарды, адвокаттарды,
заңгерлерді дайындап шығарды.
Факультетте
Елбасымыздың
«үш
тілді
меңгеру»
мемлекеттік
саясатын
жүзеге
асыру барысында білім беру үш тілде жүзеге
асырылуда. Заң факультетінің академиялық және
ғылыми әлеуеті өте жоғары. 30-дан астам ғылым
докторы, 70-тен астам ғылым кандидаты мен
PhD докторлары қызмет етіп келеді. Мұнда құқық
саласындағы көптеген мамандық бойынша PhD
докторлық диссертацияларды қорғауға арналған
диссертациялық кеңес жұмыс істейді.
Ғалымдардың ғылыми зерттеулері заң
ғылымдарының
теориясы
мен
тәжірибесі
сұраныстарының
даму
қажеттілігімен
айқындалған заң факультетінің қазіргі заманға
сай оқу-әдістемелік базасы, 4 мамандандырылған
кафедралары бар. Студенттер факультетте оқу
барысында әскери дайындықтан өтеді.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША МАМАНДАР
ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
Күндізгі оқу бөлімі
5В030100 – Құқықтану – 4 жыл (орта білім
негізінде)
5В030100 – Құқықтану – 3 жыл (орта
арнайы білім – колледж негізінде)
5В030400 – Кеден ісі – 4 жыл (орта білім
негізінде)
5В030400 – Кеден ісі – 3 жыл (орта арнайы
білім – колледж негізінде)
5В030300 – Құқық қорғау қызметі – 4 жыл
(орта білім негізінде)
5В030300 – Құқық қорғау қызметі – 3 жыл
(орта арнайы білім – колледж негізінде)
Сырттай оқу бөлімі
5В030100 – Құқықтану – 3 жыл (орта
арнайы білім – колледж негізінде)
5В030100 – Құқықтану – 2 жыл (жоғары
білім негізінде)
5В034100 – Кеден ісі – 3 жыл (орта арнайы
білім – колледж негізінде)
5В030400 – Кеден ісі – 2 жыл (жоғары
білім негізінде)
5В030300 – Құқық қорғау қызметі – 3 жыл (орта
арнайы білім – колледж негізінде)
5В030300 – Құқық қорғау қызметі – 2 жыл
(жоғары білім негізінде)
Студенттер факультетте оқу барысында
әскери дайындықтан өтеді.
МАГИСТРАТУРА
6М030100 – Құқықтану
ғылыми-педагогикалық магистратура
(күндізгі бөлім) – 2 жыл
профильді магистратура

В своей истории юридический факультет специализировал
около 30 тысяч специалистов в сферах права: суд,
прокуратура, органы внутренних дел государственная
охрана, нотариусы, адвокаты, юристы. Стоит отметить,
что КазНУ один из университетов, который готовит самых
лучших юристов в мире и на протяжении многих лет является
лидером в развитии науки и образования. В последние
годы, по оценкам международного рейтинга в сфере науки
и образования, и наш университет входит в ряды лучших
университетов. Говоря конкретно, занимает 220 место в
международном рейтинге QS world university rankings и за
последние 5 лет в республиканском специализированном
рейтинге специальность «Юриспруденция» занимает 1 место.
Юридический факультет готовит специалистов по
программе бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Также профессорско-преподавательский состав факультета
по поручению МОН РК занимается международными
фундаментальными научными исследованиями в сфере
права.
По осуществлению государственной политики Елбасы
«Трехязычия», обучение на факультете ведется на трех
языках. Академический и научный потенциал факультета
очень высокий. Работают более 30-ти научных докторов,
более 70-ти кандидатов наук и доктора PhD. Для защиты PhD
докторантуры работает диссертационный совет по многим
специальностям в сфере права.
На юридическом факультете работают специализированные кафедры.
(күндізгі бөлім) – 1 жыл;
6М030400 – Кеден ісі
ғылыми-педагогикалық магистратура
(күндізгі бөлім) – 2 жыл
профильді магистратура
(күндізгі бөлім) – 1 жыл;
6М030500 – Сот сараптамасы
ғылыми-педагогикалық магистратура (күндізгі
бөлім) – 2 жыл
профильді магистратура
(күндізгі бөлім) – 1 жыл;
6М030300 – Құқық қорғау қызметі
ғылыми-педагогикалық магистратура (күндізгі
бөлім) – 2 жыл
профильді магистратура
(күндізгі бөлім) – 1 жыл;
Еңбек нарығына ыңғайлы, бәсекелесе
алатын заңгер дайындау мақсатымен,
келесі мамандықтар бойынша білім
беріледі:
Құқықтану – магистратура мамандығы
шеңберінде келесі мамандандырулар
жұмыс істейді:
– қылмыстық-құқықтық
– қаржылық-құқықтық
– мемлекеттік-құқықтық
– азаматтық-құқықтық
– әлеуметтік-эколого-құқықтық
ДОКТОРАНТУРА
6D030100 – Құқықтану докторантурасында
барлық заң мамандықтары бойынша
ғылыми кадрлар даярланады

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС
ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ
Экономика және бизнес жоғары мектебі –
Қазақстанда
білікті
экономикалық
мамандарды
дайындайтын
іргелі
білім
ошағы.
Экономика,
Менеджмент және маркетинг, Қаржы, Есеп және
аудит кафедралары оқу, өндірістік және ғылымизерттеу тәжірибелері бойынша бағдарламаларын
жұмыс берушілер сұранысы мен нарық талаптарын
ескере отырып, тұрақты түрде жетілдіріп отырады.
Студенттер мен магистранттар Қаржы министрлігі, ҚР
Ұлттық банкі, қазынашылық, жетекші коммерциялық
банктер, ғылыми-зерттеу институттары, мемлекеттік
кіріс департаменттері, компаниялар мен фирмалар,
инвестициялық және сақтандыру қорлары, мемлекеттік
және жергілікті басқару органдары, үлкен төрттік
аудиторлық ұйымдарында (PricewaterhouseCoopers,
Deloitte, Ernst & Young, KPMG), «Атамекен» ҰКП
және «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорында және т.с.с
ұйымдарда тағылымдамадан өтеді.
Экономика және бизнес жоғары мектебінде қос
дипломдық білім және біріккен оқу бағдарламалары
жүзеге асырылады: бакалавриатта – Страсбург
университеті (Франция), Amity университеті (Индия),
магистратурада – Ресей Халықтар достығы университеті
және Новосібір мемлекеттік университеті (Ресей), УРФУ
(Ресей), UNIRAZAK университеті (Малайзия), Лодзь
университеті (Польша).
ЭжБЖМ Еуропалық одақтың Erasmus+ ENINEDU
жобасының координаторы болып табылады. Бұл жоба
аясында Франция, Грекия, Венгрия, Испания, Ресей
елдерімен бірлескен жұмыс жүргізілуде. Докторанттар
әлемнің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтеді.

МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША МАМАНДАР
ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
күндізгі оқу бөлімі
жалпы орта білім негізінде 4 жыл
орта кәсіби білім негізінде 3 жыл
5В050600 – Экономика
5В050700 – Менеджмент
5В050800 – Есеп және аудит
5В050900 – Қаржы
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
5В051100 – Маркетинг
5В090900 – Логистика
Сырттай оқу бөлімі (қашықтан оқыту)
орта кәсіби білім негізінде 3 жыл
жоғары білім негізінде 2 жыл
5В050800 – Есеп және аудит
5В050900 – Қаржы
5В050700 – Менеджмент
5В050600 – Экономика
5В051100 – Маркетинг
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
5В090900 – Логистика

МАГИСТРАТУРА
6М050600 – Экономика
6М050700 – Менеджмент
6М050800 – Есеп және аудит
6М050900 – Қаржы
6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
6М051100 – Маркетинг
6М011500 – Құқық және экономика негіздері
6М051700 – Инновациялық менеджмент
6М051800 – Жобаларды басқару
6M090900 – Логистика (салалар бойынша)
6М052000 – Іскер әкімшілік жүргізу (МВА)
ДОКТОРАНТУРА
6D050600 – Экономика
6D050700 – Менеджмент
6D051100 – Маркетинг
6D051700 – Инновациялық менеджмент
6D050800 – Есеп және аудит
6D051800 – Жобаларды басқару
6D050900 – Қаржы
6D051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
6D090900 – Логистика (сала бойынша)
6D052000 – Іскер әкімшілік жүргізу (DBA)

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
По дневной форме обучения
5В030100 – Юриспруденция – 4 года
(на базе среднего образования)
5В030100 – Юриспруденция – 3 года
(на базе среднего специального образования)
5В030400 – Таможенное дело – 4 года
(на базе среднего образования)
5В030400 – Таможенное дело – 3 года
(на базе среднего специального образования)
5В030300 – Правоохранительная деятельность – 4 года
(на базе среднего образования)
5В030300 – Правоохранительная деятельность – 3 года
(на базе среднего специального образования)
По заочной форме обучения
5В030100 – Юриспруденция – 2 года (на
базе высшего образования)
5В030100 – Юриспруденция – 3 года (на
базе среднего специального образования)
5В030400 – Таможенное дело – 2 года (на
базе высшего образования)
5В030400 – Таможенное дело – 3 года (на базе
среднего специального образования)
5В030300 – Правоохранительная деятельность – 2 года
(на базе высшего образования)
5В030300 – Правоохранительная деятельность– 3 года
(на базе среднего специального образования)

МАГИСТРАТУРА
6М030100 – Юриспруденция – 2 года
(научно-педогогическая магистратура) и
1 год (профильная магистратура)
6М030400 – Таможенное дело – 2 года
(научно-педогогическая магистратура) и
1 год (профильная магистратура)
6М030500 – Судебной экспертизы – 2 года
(научно-педогогическая магистратура) и
1 год (профильная магистратура)
6М030300 – Правоохранительная деятельность – 2 года
(научно-педогогическая магистратура) и
1 год (профильная магистратура)
В рамках специальности «Юриспруденция» по
магистратуре предусмотрены
следующие специализации:
– уголовно-правовая
– финансово-правовая
– государственно-правовая
– гражданско-правовая
– социально-эколого-правовая
ДОКТОРАНТУРА
6D030100 – Юриспруденция
В докторантуре PhD
юридического факультета ведется
подготовка научных кадров по всем
юридическим специальностям

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА
Высшая школа экономики и бизнеса (ВШЭиБ) – центр
фундаментального образования, который осуществляет
подготовку квалифицированных кадров по экономическим
специальностям в Казахстане.
Учебный процесс в ВШЭиБ строится на основе
органичного сочетания богатых традиций отечественной
высшей школы и передового зарубежного опыта. Кафедры
ВШЭиБ – «Экономика», «Менеджмент и маркетинг»,
«Финансы», «Учет и аудит», постоянно работают над
совершенствованием программ учебной, производственной
и научно-исследовательской практики с учетом требований
рынка и потребностей работодателей. Многие студенты
и магистранты проходят практику в качестве стажеров
в Министерстве финансов, Национальном банке РК,
Казначействе, ведущих коммерческих банках, налоговых
комитетах, компаниях и фирмах, инвестиционных и
страховых фондах, государственных и местных органах
управления, в аудиторских компаниях большой четверки
(PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG),
фонде поддержки предпринимателей «Даму», НПП
«Атамекен» и т.д.
Высшая школа экономики и бизнеса осуществляет
работу по программам двудипломного образования и
совместным образовательным программам: Amity (Индия),
в магистратуре – с Российским Университетом Дружбы
Народов (РУДН) и Новосибирским государственным
университетом (НГУ, РФ), УРФУ (РФ), UNIRAZAK
(Малайзия), Университет Лодзь (Польша).
ВШЭиБ
является
координатором
в
проекте
Европейского союза Erasmus+ ENINEDU и ведет
совместную деятельность с ведущими вузами Франции,
Испании, Греции, Венгрии и России. Наши докторанты проходят научную стажировку в ведущих вузах мира.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
дневная форма обучения
на базе общего среднего образования – 4 года;
среднего профессионального образования –3 года
5В050600 – Экономика
5В050700 – Менеджмент
5В050800 – Учет и аудит
5В050900 – Финансы
5В051000 – Государственное и местное управление
5В051100 – Маркетинг
5В090900 – Логистика
Заочная форма обучения (дистанционное
образование) на базе среднего профессионального
образования – 3 года
высшего профессионального образования – 2 года
5В050800 – Учет и аудит
5В050900 – Финансы
5В050700 – Менеджмент
5В050600 – Экономика
5В051100 – Маркетинг
5В051000 – Государственное и местное управление
5В090900 – Логистика

МАГИСТРАТУРА
6М050600 – Экономика
6М050700 – Менеджмент
6М050800 – Учет и аудит
6М050900 – Финансы
6М051000 – Государственное и местное управление
6М051100 – Маркетинг
6М011500 – Основы права и экономики
6М051700 – Инновационный менеджмент
6М051800 – Управление проектами
6M090900 – Логистика (по отраслям)
6М052000 – Деловое администрирование (MBA)
ДОКТОРАНТУРА
6D050600 – Экономика
6D050700 – Менеджмент
6D051100 – Маркетинг
6D051700 – Инновационный менеджмент
6D050800 – Учет и аудит
6D051800 – Управление проектами
6D050900 – Финансы
6D051000 – Государственное и местное управление
6D090900 – Логистика (по отраслям)
6D052000 – Деловое администрирование (DBA)

АБИТУРИЕНТ – 2018
ҚазҰУ-дың биология және биотехнология факультеті республикадағы іргелі және
қолданбалы зерттеулер жүргізілетін алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтардың бірі.
Факультетте 4 кафедра: биотехнология, биоалуантүрлілік және биоресурстар, биофизика
және
биомедицина,
молекулалық
биология және генетика; 2 ғылымизерттеу институты – ҒЗИ биология және
биотехнология мәселелері мен ҒЗИ
экология мәселелері, сондай-ақ, бірегей
биологиялық мұражай белсенді жұмыс
жасайды.
Мамандарды дайындауға ҚР ҰҒА академиктері, 30дай ғылым докторы, профессорлар, 85-ке жуық ғылым
кандидаты, доценттер, РһD докторлар қатысады.
Оқытушы-профессорлар құрамының басшылығымен
студенттер, магистранттар мен докторанттар отандық
және шетелдік ғылыми жобаларды жүзеге асыруға
белсене қатысады. ҒЗИ ҚР ҰҒА-ның ғылыми-зерттеу
институтының жетекші ғалымдары студенттерді
дайындауда
белсене
атсалысады,
олармен
ынтымақтастық бірлескен ғылыми жұмыстарды
жүргізу үшін үлкен мүмкіндіктер береді. Факультет
құрылғаннан бері, жақын және алыс шетелдің ғылымизерттеу мекемелерінде, өндірісте, республиканың
жоғары және орта білім беру саласында 12 мыңнан
астам маман даярланды.
Факультет
дамыған
ақпараттық-техникалық
базамен қамтылған. Факультетте 48 оқу-ғылыми
зертханасы,
Internet
жүйесіне
қосылған
4
компьютерлік класс, сирек кездесетін экспозициялары
бар биологиялық мұражай, т.б. бар. Студенттердің
«Internet» ақпарат жүйесін ақысыз қолдануға
мүмкіндіктері бар. Студенттер ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізу үшін жазғы семестр кезінде
шетелдік ғылыми орталықтарға бара алады.

ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР
БОЙЫНША МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
Бакалавриат
5В060700 – Биология
5В070100 – Биотехнология
5В080400 – Балық шаруашылығы және
өндірістік балық аулау
Магистратура
6М060700 – Биология

6М070100 – Биотехнология
6М011300 – Биология
6М080400 – Балық шаруашылығы және
өндірістік балық аулау
6М061300 – Геоботаника
6M061400 – Генетика
Докторантура
6D060700 – Биология
6D070100 – Биотехнология
6D061300 – Геоботаника
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Факультет биологии и биотехнологии является крупным научно-образовательным
центром, участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных в
производстве и бизнес-структурах Казахстана и за рубежом. На факультете активно работают:
4 кафедры – биотехнологии, биоразнообразия и биоресурсов, биофизики и биомедицины,
молекулярной биологии и генетики; 2 научно-исследовательских института – НИИ проблем
биологии и биотехнологии и НИИ проблем экологии, а также уникальный Биологический музей.
Факультет обучает более 1,5 тыс. студентов, магистрантов и докторантов на казахском,
русском и английском языках. В подготовке
кадров участвуют академики НАН РК, 30 докторов
наук, профессоров, более 85 кандидатов наук,
доцентов, докторов PhD. Под руководством
профессорско-преподавательского
состава
студенты, магистранты и докторанты активно
участвуют в выполнении отечественных и
зарубежных научных проектов. Также в подготовке
студентов активное участие принимают ведущие
ученые НИИ НАН РК, сотрудничество с ними дает
большие возможности для проведения совместных
научных работ. С момента становления факультета
было подготовлено более 12 тыс. специалистов,
востребованных
в
научно-исследовательских
учреждениях, производстве, сфере высшего и
среднего образования республики, ближнего
и
дальнего
зарубежья.
Ведется
активное
международное сотрудничество с университетами
и научными центрами России, Белоруссии, США,
Японии, Германии, Великобритании, Швеции, КНР,
Австрии, Испании, Франции, Турции, Польши,
Египта и т.д.
Научные исследования проводятся не только на базе факультета, но и в относящихся к его
инфраструктуре агробиостанции, теплицах и биогазовой установке.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Бакалавриат
5В060700 – Биология
5В070100 – Биотехнология
5В080400 – Рыбное хозяйство и
промышленное рыболовство
Магистратура
6М060700 – Биология

6М070100 – Биотехнология
6М011300 – Биология
6М080400 – Рыбное хозяйство и
промышленное рыболовство
6М061300 – Геоботаника
6M061400 – Генетика
Докторантура
6D060700 – Биология
6D070100 – Биотехнология
6DO61300 – Геоботаника

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ
ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ
Қазақстанда гидрология және метеорология
мамандықтарын даярлау тек
әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың география және табиғатты
пайдалану факультетінде жүзеге асырылады.
Геодезия және картография мамандығы
халық шаруашылығы, ғылыми зерттеулер,
әскери және инженерлік құрылыстар, өндірістік
күштерді ұйымдастыру, аймақтарды игеру және
жоспарлау, пайдалы қазбаларды барлау, табиғи
қорларды тиімді пайдалану мен қоршаған
ортаны қорғауда кеңінен қолданыс табады.
Қазақстанда жаңа саланың – туризм
индустриясының
пайда
болуы
жүріп
жатыр. Орасан зор рекреациялық ресурсқа
бай Қазақстанда қазіргі уақытта туристік
инфрақұрылымдарды
қалыптастыру
үшін
қажетті мамандар тапшы болып отыр. ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі
рекреациялық геодезия және туризм кафедрасы
осы салада мамандар даярлайды.
Жерге
орналастыру
және
кадастр
мамандықтары қоғамдық және жеке тұлғалардың
жерді
пайдалану,
иемдену,
аумақтық
орналастыру, жер ресурстарын бөлу, бағалау,
жоспарлау, болжау жасау мәселелерімен
айналысады.
Факультетте 5 кафедра бар. Оларда
18
ғылым докторы , профессорлар, 62-ге
жуық ғылым кандидаты мен доцент жұмыс істейді. Факультетте метеорологиялық және
есептеу орталықтары, оқу метеостанциялары, геологиялық мұражай, гидрологиялық бекет,
гидравликалық лаборатория, картография және геоинформатика орталықтары жұмыс істейді.
Факультетте экология, өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандарын
даярлайтын халықаралық энергоэкология кафедрасы жұмыс жасайды. Осы кафедра аясында
«Зеленый мост через поколения» және «Green campus» секілді жобалар жүзеге асуда.
Барлық мамандықтар бойынша оқыту халықаралық бағдарламамен жүргізіледі және оқу
барысында магистранттар мен докторанттар міндетті түрде шетелдің алдыңғы қатарлы оқу
орындарында біліктіліктерін арттырады.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
Бакалавриат
5В060900 – География
5В011600 – География
5В061000 – Гидрология
5В061200 – Метеорология
5В071100 – Геодезия және картография
5В090200 – Туризм
5В090300 – Жерге орналастыру
5В090700 – Кадастр
5В060800 – Экология
5В073100 – Өмір қауіпсіздігі және қоршаған
ортаны қорғау
Магистратура
6М060900 – География
6М061000 – Гидрология

6М061200 – Метеорология
6М090200 – Туризм
6М073100 – Өмір қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау
6М060800 – Экология
6М091100 – Геоэкология және табиғатты
пайдалануды басқару
6М071100 – Геодезия
6М074100 – Картография
6М090300 - Жерге орналастыру
6М090700 - Кадастр
Докторантура
6D060900 – География
6D074100 – Картография
6D061200 – Метеорология
6D061000 – Гидрология
6D060800 – Экология
6D090200 – Туризм

Факультет географии и природопользования
был открыт в 1948 году. Тогда он имел название
«геолого-географический», а позднее был
переименован в географический. С 2011 года –
в факультет географии и природопользования.
На факультете действуют 5 кафедр:
энергоэкологии, географии, землеустройства
и кадастра, картографии и геоинформатики,
метеорологии и гидрологии, рекреационной
географии
и
туризма.
Работают
18
профессоров и докторов наук, 62 доцента
и кандидата наук. На факультете имеются
учебный
метеорологический
центр,
учебная
метеостанция,
геологический
музей,
гидравлическая
лаборатория,
картографический
центр
и
центр
геоинформатики.
Функционирует
диссертационный
совет
по
защите
докторских (PhD) диссертаций. Факультет
оснащен современными компьютерными и
графическими редакторами и прикладными
программами.
Приоритетными
вопросами
при
подготовке студентов-географов являются
познание
законов
формирования
и
развития географической среды в целях
рационального
использования
ресурсов,
изучение современного состояния природных
комплексов
и
определение
степени
интенсивности
их
функционирования,
исследование состояния динамики и прогнозирования природных и природно-хозяйственных
систем, эколого-географическое картографирование и районирование территории Казахстана
и др.
Факультет географии и природопользования поддерживает устойчивые связи со многими
зарубежными университетами и международными организациями стран Азии, Европы и США.
Среди них Университет Бирмингема, Ноттингема, Западно-Мичиганский, Постдамский институт
геонаук, Ташкентский государственный, Московский государственный, Российский университет
Дружбы Народов, Варшавский, Лодзинский, Институт
Яноша Кодолари, Итальянский
гляциологический комитет, Баварская академия наук и др.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
CЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Бакалавриат
5В060900 – География
5В011600 - География
5В061000 – Гидрология
5В061200 – Метеорология
5В071100 – Геодезия и картография
5В090200 – Туризм
5В090300 – Землеустройство
5В090700 – Кадастр
5В060800 – Экология
5В073100 – Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей
среды
Магистратура
6М060900 – География

6М061000 – Гидрология
6М061200 – Метеорология
6М090200 – Туризм
6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды
6М060800 – Экология
6М091100 – Геоэкология и управление
природопользованием
6М071100 – Геодезия
6М074100 – Картография
6М090300 - Землеустройство
6М090700 - Кадастр
Докторантура
6D060900 – География
6D074100 – Картография
6D061200 – Метеорология
6D061000 – Гидрология
6D060800 – Экология
6D090200 – Туризм

ТАЛАПКЕР – 2018
Философия және саясаттану факультеті – Қазақстан Республикасындағы әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар бойынша ең жоғары кәсіби
деңгейдегі мамандарды даярлайтын ipi білім және ғылым
орталығы. Факультет түлектері мемлекеттік және әлеуметтік
басқару, қоғамдық ұйымдар, коммерциялық, ғылыми және
білім беру мекемелерінде жұмыс жасайды.
Философия
және
саясаттану
факультеті
АҚШ,
Ұлыбритания, Франция, Германия, Қытай, Түркия, Иран,
Үндістан, Ресей, Оңтүстік Корея және тағы басқа да
мемлекеттердің алдыңғы қатарлы оқу орындарымен бірге
білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Академиялық
ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушылардың
шетелдік ЖОО-да іс-тәжірибеден өту мүмкіндіктері бар.
Сондай-ақ шетелдік жетекші ЖОО-лармен бірге қос дипломды
білім беру бағдарламасы бойынша маман даярлайды. Оқыту
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.
Факультетте 150-ден астам оқытушы-профессорлар
құрамы қызмет атқаруда, олардың ішінде 80-нен астам
ғылым докторы мен кандидаттары, PhD докторлар қызмет
істейді.
Факультетте Саяси зерттеулердің ақпараттық орталығы,
Әлеуметтік зерттеу және әлеуметтік инжиниринг орталығы,
«Әл-Фараби және қазақ халқының рухани мәдениеті»
республикалық ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік
орталығы, Т. Тәжібаев атындағы этнопедагогика және
этнопсихология
ғылыми-зерттеу
орталығы,
Ғылымиинновациялық білім зерттеулер орталығы мен Психологиялық
зертхана бар. Студенттер арасында «Нұр», «Политолог», «Патриот», «Әлеуметтік жұмыс»,
«Социум», «Эмпатия», «Логос» пен «Гармония» студенттік клубтары, «Инсайт» психологиялық
клубы, «Шабыт» педагогикалық театры, Жас ғалымдар мектебі, «Үміт сәулесі» еріктілер клубы
жұмыс істейді. Сонымен қатар, саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы жанындағы
Т.Т. Мұстафин атындағы саясаттану кітапханасы жұмыс істейді.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
5В020100 – Философия
5В020400 – Мәдениеттану
5В020600 – Дінтану
5В021500 – Исламтану
5В050300 – Психология
5В050200 – Саясаттану
5В012300 – Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану
5В010300 – Педагогика және психология
5В050100 – Әлеуметтану
5В090500 – Әлеуметтік жұмыс
МАГИСТРАТУРА
6M020100 – Философия
6М020400 – Мәдениеттану
6М020600 – Дінтану
6М021500 – Исламтану

6М050300 – Психология
6М050200 – Саясаттану
6М052200 – Конфликтология
6М012300 – Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану
6М010300 – Педагогика және психология
6М050100 – Әлеуметтану
6М090500 – Әлеуметтік жұмыс
ДОКТОРАНТУРА
6D020100 – Философия
6D020400 – Мәдениеттану
6D020600 – Дінтану
6D021500 – Исламтану
6D050300 – Психология
6D050200 – Саясаттану
6D012300 – Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану
6D010300 – Педагогика және психология
6D050100 – Әлеуметтану
6D090500 – Әлеуметтік жұмыс

Шығыстану факультеті – бүкіл елімізге шығыс елдерінің тілі мен әдебиетін, тарихы
мен саясатын, діні мен мәдениетін, философиясы мен этнографиясын меңгерген
жан-жақты білікті мамандар дайындайтын Қазақстандағы ең ірі базалық оқу орны.
Бүгінде шығыстану факультеті – алыс және жақын шетелдерге танымал
қазақстандық ориенталистика орталығы. Мұнда белгілі ғалымдар, жоғары білікті
педагог-мамандар жұмыс істейді. Факультетте замана талабына сай іргелі ғылыми
зерттеулер жүргізілумен қатар, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы үздіксіз
шығармашылық ізденіспен жүзеге асырылады және сонымен қатар студенттер өмірі
де мәнді әрі сәнді түрде толыққанды белсенді күйде өтеді.
Қазіргі кезде тәуелсіз Қазақстан Республикасының алыс-жақын шығыс елдерімен
қарым-қатынасын, олардың тарихын, саясатын және мәдениетін заманауи талаптарға
сай зерттейтін мамандарға деген қажеттілік күннен-күнге артуда. Сонымен қатар
қазақ халқының Шығысқа қатысты өз тарихы мен мәдениетін зерттеуші мамандар да
ауадай қажет. Бұл – шығыстану факультетінің білікті маман дайындауда басшылыққа
алатын ең басты ұстанымы.
Шығыстанушы маманның өзі таңдап алған шығыс және батыс тілдерінде еркін
сөйлеуі, шығыс елінің тарихи даму кезеңдеріне жан-жақты талдау жасай алуы,
шығыстық болмысты терең түсінуі, шығыс қоғамының дамуындағы қазіргі саяси,
экономикалық және рухани үрдістерді іргелі және әмбебап университеттік біліммен
байланыстыра зерделеуі – осы мамандық иесінің бойында қалыптасуы тиіс негізгі
қасиеттер.
Факультет түлектері бүгінгі таңда: шетелдегі Қазақстан Республикасының
елшіліктерінде; Қазақстандағы шығыс елдерінің елшіліктерінде; орта және жоғары
білім беру, ғылым және мәдениет мекемелерінде; мемлекеттік қызмет пен бизнес
құрылымдарында; ҚР СІМ, ІІМ, ҰҚК-де абыроймен қызмет атқарып келеді.
Факультетте шығыс елдерінің әлемде ең кең тараған сегіз тілі оқытылады, олар
– араб, парсы, қытай, корей, жапон, түрік, хинди және урду тілдері. Сонымен бірге 2
батыс тілі – ағылшын және француз тілдерін де жетік меңгеру мүмкіндігі бар. Мұнымен
қатар елтану пәндері – шығыс елдерінің тарихы, мәдениеті, әдебиеті, діні, ішкі және
сыртқы саясаты толығымен оқытылады.
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философии
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИЯ И и Факультет
политологии
–
современный
центр
ПОЛИТОЛОГИИ
науки и образования по

подготовке специалистов
высочайшего
профессионального
уровня
по
социальным и гуманитарным наукам. Факультет
готовит конкурентоспособных специалистов по 10
специальностям. Факультет философии и политологии
тесно сотрудничает с ведущими учебными заведениями
США, Великобритании, Франции, Германии, Китая,
Турции, Ирана, Индии, России, Южной Кореи и других
стран. Обучающиеся проходят практику по программам
академической мобильности в зарубежных высших
учебных заведениях. С ведущими зарубежными
университетами
осуществляются
программы
двудипломного образования. Обучение ведется на
казахском, русском и английском языках.
Факультет – это, прежде всего, люди, коллектив
единомышленников. На факультете работают 150
преподавателей, из них 80 – доктора наук, кандидаты
наук, докторанты PhD. Коллектив факультета философии
и политологии обладает достаточно высоким творческим
потенциалом, ответственностью, преданностью своей
профессии и своему университету.
На факультете функционируют: Информационный
центр
политических
исследований,
Центр
социологических исследований и социального инжиниринга, Республиканский научноисследовательский и учебно-методический центр «Аль-Фараби и духовная культура казахского
народа», Научно-инновационный центр этнопедагогики и этнопсихологии им. Т.Тажибаева,
Научно-инновационный центр образовательных исследований, Центр «Казаховедение и
национальная инновация», Психологическая лаборатория, Политологическая библиотека им.
Т.Т. Мустафина при кафедре политологии и политических технологий, а также студенческие
клубы.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
CЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
5В020100 – Философия
5В020400 – Культурология
5В020600 – Религиоведение
5В021500 – Исламоведение
5В050300 – Психология
5В050200 – Политология
5В012300 – Социальная педагогика и
самопознание
5В010300 – Педагогика и психология
5В050100 – Социология
5В090500 – Социальная работа
МАГИСТРАТУРА
6M020100 – Философия
6М020400 – Культурология
6М020600 – Религиоведение
6М021500 – Исламоведение
6М050300 – Психология

6М050200 – Политология
6М052200 – Конфликтология
6М012300 – Социальная педагогика и
самопознание
6М010300 – Педагогика и психология
6М050100 – Социология
6М090500 – Социальная работа
ДОКТОРАНТУРА
6D020100 – Философия
6D020400 – Культурология
6D020600 – Религиоведение
6D021500 – Исламоведение
6D050300 – Психология
6D050200 – Политология
6D012300 – Социальная педагогика и
самопознание
6D010300 – Педагогика и психология
6D050100 – Социология
6D090500 – Социальная работа

Факультет востоковедения – это признанный центр казахстанской ориенталистики,
где работают высококвалифицированные педагогические кадры, осуществляется
интересный и творческий учебно-воспитательный процесс, проводятся научные
исследования, кипит насыщенная студенческая жизнь.
Факультет востоковедения является крупнейшим центром Казахстана по
подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием восточных языков.
Их изучение, в частности арабского, в стенах университета берет начало с 70-х годов
ХХ века. Созданный в 1989 году на базе кафедр истории стран Азии и Африки и
арабского языка факультет востоковедения опирается на более чем 40-летнюю
традицию изучения языков и истории стран Востока. Востоковеды Казахстана
исследуют языки, культуру, историю, тенденции внутреннего и внешнеэкономического
развития, приоритеты во внешней политике стран Востока, участвуют в разработке и
осуществлении внешнеполитической доктрины Казахстана.
Профессорско-преподавательский состав включает около 120 преподавателей,
среди которых 10 докторов наук и профессоров, 38 кандидатов наук и доцентов, 16
PhD-докторов.
На факультете постоянно работают приглашенные зарубежные преподаватели.
Более 500 студентов обучается на 4 кафедрах: Ближнего Востока и Южной Азии,
TURKSOY, китаеведения, Дальнего Востока. Изучаются 8 восточных языков: арабский,
персидский, китайский, корейский, турецкий, японский, хинди и урду, 2 западных –
английский и французский, а также преподается весь комплекс страноведческих
дисциплин: история, культура, литература, религия, внутренняя и внешняя политика
стран Востока.

ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
CЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БАКАЛАВРИАТ
5B020900 – Шығыстану
5B020700 – Аударма ісі
5B021000 – Шетел филологиясы
(шығыс тілдері)
5B021200 – Түркітану
5В050500 – Аймақтану

Бакалавриат
5В020900 – Востоковедение
5В020700 – Переводческое дело
5В021000 – Иностранная филология
(восточные языки)
5В021200 – Тюркология
5В050500 – Регионоведение

МАГИСТРАТУРА
6M020900 – Шығыстану
6M020700 – Аударма ісі
6M021000 – Шетел филологиясы
(шығыс тілдері)
6M021200 – Түркітану
6В050500 – Аймақтану
ДОКТОРАНТУРА
6D020900 – Шығыстану
6D020700 – Аударма ісі
6D021000 – Шетел филологиясы
(шығыс тілдері)
6D021200 – Түркітану
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Магистратура
6М020900 – Востоковедение
6М020700 – Переводческое дело
6М021000 – Иностранная филология
(восточные языки)
6М021200 – Тюркология
6М050500 - Регионоведение
ДОКТОРАНТУРА
6D020900 – Востоковедение
6D021200 – Тюркология

АБИТУРИЕНТ – 2018
Тарих, археология жəне этнология факультеті отандық
жəне шетел тарихы, археология және этнология, музей ісі және
ескерткіштерді қорғау, мұрағаттану және құжаттану, кітапхана
ісі салалары бойынша жоғары дəрежелі маман дайындайтын
еліміздегі жетекші орталық болып табылады. Факультетте 30-дан
астам тарих ғылымының докторы, профессорлар, ҚР ҰҒА корр.мүшелері, әлеуметтік, гуманитарлық ғылымдардың академиктері,
50-ден астам ғылым кандидаты мен PhD докторлар жұмыс
атқаруда. Оқытушы-профессорлық құрамның арасында «Құрмет»,
«Парасат» ордендерінің және 18 «ЖОО-ның үздік оқытушысы»
атағының иегерлері бар.
Барлық
білім
беру
бағдарламалары
халықаралық
аккредитациядан жоғары көрсеткіштермен өткен (ACQUIN).
Факультет қос дипломды бағдарлама бойынша мамандар
даярлауда Ла Сапиенза (Рим, Италия) және Ресей мемлекеттік
гуманитарлық
университеттерімен
бірлескен
білім
беру
бағдарламаларын жүзеге асырады.
Заман талабына сай факультетте ағылшын, араб, парсы, грек,
латын тілдерін меңгерген маман даярлау ісі жолға қойылған.
Факультетте білім алатын студенттердің АҚШ, Қытай, Ресей,
Түркия, Еуропа мен Азияның ең озық университеттерінде

Тарих, археология және
этнология факультеті
тәжірибеден өту және білімін жетілдіру мүмкіндіктері қарастырылған.
Тарих, археология және этнология факультетінде жас тарихшылардың теория-әдістемелік
және арнайы дайындықтарын 3 кафедра жүзеге асырады: Қазақстан тарихы; Дүниежүзі тарихы,
тарихнама және деректану; Археология, этнология және музеология. Факультетте ежелгі және
орта ғасырлардағы археология және этнография мұражайы және ТМД елдеріндегі жалғыз
палеолит мұражайы жұмыс істейді, сонымен қатар «Археология және дала өркениеттері» атты
ғылыми-зерттеу институты, халықаралық «Геоархеология» зертханасы, дүние жүзі тарихы және
Орталық Азия дәстүрлі өркениеттерін зерттеу орталықтары қарқынды жұмыс істеуде.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
Бакалавриат
5В020300 – Тарих
5В011400 - Тарих (педагогикалық)
5В020800 – Археология және этнология
5В041900 – Музей ісі және ескерткіштерді
қорғау
5В051500 – Мұрағаттану, құжаттану және
құжаттамамен қамтамасыз ету

5В091000 – Кітапхана ісі
Магистратура
6М020300 – Тарих
6М011400 – Тарих (білім беру)
6М020800 – Археология және этнология
6М041900 – Музей ісі және ескерткіштерді
қорғау
6М051500 – Мұрағаттану, құжаттану және
құжаттамамен қамтамасыз ету
Докторантура
6D020300 – Тарих
6D020800 – Археология және этнология

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕМ
ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ
Ұлтымыздың ұлы тұлғалары М. Әуезов, Ә. Марғұлан, Б. Кенжебаев, М. Балақаевтар негізін
қалаған филология және әлем тілдері факультететінің тарихы терең, дәстүрі бай. Факультетте
қазақ әдебиетінің классигі, шығармалары әлем әдебиетінің алтын қорынан орын алған академикжазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезов 30 жылға таяу еңбек етті.
ҚазҰУ қалашығында орналасқан факультетімізде студенттердің білім алуына толық жағдай
жасалған. Филология және әлем тілдері факультетінде жоғары білікті мамандардан тұратын
6 кафедра бар. Кафедраларда 36 ғылым докторы мен профессорлар, 70 ғылым кандидаты
мен доценттер қызмет атқарады. Қазақстан Республикасының Жоғары мектеп ғылым
Академиясының 4 толық мүшесі (академик), 4 ҚР ғылымға еңбегі сіңген қайраткері, Жазушылар
одағының 15 мүшесі бар.
Факультетте заман талабына сай халықаралық байланыс жақсы жолға қойылған. Биылғы
оқу жылында шетелден 32 профессор келіп, студенттер мен
магистранттарға, PhD докторанттарына дәріс оқыды. 2014-2015 оқу
жылында Америкадан 24 студент келіп, 1 жыл көлемінде дәріс алса,
биыл 26 студентті қарсы алдық.
Факультет түлектері алған білімі мен біліктілігін мынадай жерлерде
қолдана алады:
• жалпы білім беру мектептерінде;
• жоғары білім орындары мен ҚР ғылыми-зерттеу институттарында;
• мемлекеттік, жеке меншік ұйымдарда (қоғаммен байланыс
менеджері);
• әкімшілікте, министрліктер мен мемлекеттік басқару орындарында
(баспасөз-хатшысы, баспасөз-атташе, тілмаш);
• баспа орындарында (менеджер, корректор, баспасөз-хатшысы,
редактор);
• бізде оқи жүріп қалыптастырған әдемі де шешен сөйлеу әдетіңіз,
бай эрудицияңыз бен тамаша дауыс ырғағыңыз, сауаттылығыңыз
Сізге радио мен теледидарда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
5В020500 – Филология: қазақ тілі
5В020500 – Филология: орыс тілі
5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті
5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті
5В020700 – Аударма ісі
5В021000 – Шетел филологиясы
5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі
(ағылшын тілі)
5В011923 – Шет тілі: екі шет тілі (неміс тілі)
5В011924 – Шет тілі: екі шет тілі
(француз тілі)

МАГИСТРАТУРА
6М020500 – Филология
6М020700 – Аударма ісі
6М021300 – Лингвистика
6М021400 – Әдебиеттану
6M021000 – Шетел филологиясы
6M021800 – Орыс тілі мен әдебиеті
ДОКТОРАНТУРА
6D020500 – Филология
6D020700 – Аударма ісі
6D021300 – Лингвистика
6D021000 – Шетел филологиясы
6D021400 – Әдебиеттану
6D011800 – Орыс тілі мен әдебиеті
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Факультет
истории,
археологии и этнологии
является центром подготовки
высококвалифицированных
кадров-специалистов
по
отечественной
и
зарубежной
истории,
археологии и этнологии,
музейного дела и охраны
памятников, архивоведения,
документоведения
и
библиотечного дела.
На факультете рабо
тают
более
30
док
торов исторических наук,
профессоров,
членовкорреспондентов НАН РК,
более 50 кандидатов наук
и PhD докторов, – среди
них обладатели орденов
«Құрмет», «Парасат» и 18
звания «Лучший препо
даватель вуза».
Образовательные
программы успешно прошли международную акредитацию (ACQUIN).
Реализуются программы двудипломного образования с университетами Ла Сапиенза
(Рим, Италия) и с Российским гуманитарным университетом.
На факультете созданы условия для подготовки специалистов со знанием английского,
арабского, персидского, греческого, латинского языков.
Предусмотрена возможность прохождения практики и совершенствования знаний в
передовых университетах США, Китая, России, Турции, Европы и Азии.

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ,
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ

На факультете истории, археологии и этнологии теоретико-методологическую и
специальную подготовку молодых специалистов осуществляют на кафедрах истории
Казахстана, Всемирной истории, историографии и источниковедения, археологии,
этнологии и музеологии. При факультете функционируют музеи древней и средневековой
археологии, этнографии и единственный в СНГ музей палеолита. Успешно работают Научноисследовательский институт «Археологии и степных цивилизаций», международная
лаборатория «Геоархеология», также работают два научно-исследовательских центра по
изучению всемирной истории и истории традиционных цивилизаций Центральной Азии.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Бакалавриат
5В020300 – История
5В011400 – История (педогогическая)
5В020800 – Археология и этнология
5В041900 – Музейное дело и охрана
памятников
5В051500 – Архивоведение,
документоведение и
документационное обеспечение
5В091000 – Библиотечное дело

Магистратура
6М020300 – История
6М011400 – История
(образовательная)
6М020800 – Археология и этнология
6М041900 – Музейное дело и охрана
памятников
6М051500 – Архивоведение,
документоведение и
документационное обеспечение
Докторантура
6D020300 – История
6D020800 – Археология и этнология

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
Факультет филологии и мировых языков – один из старейших факультетов КазНУ
им. аль-Фараби, существует с 1937 года.
На факультете работают 197
преподавателей, 4 академика МАН ВШ,
4 заслуженных деятеля науки РК, 15
членов Союза писателей Казахстана, в
том числе 36 профессоров и докторов
наук, 70 доцентов и кандидатов наук.
В ы с о к о к ва л и ф и ц и р о ва н н ы м и
специалистами укомплектованы 6
кафедр факультета.
На
факультете
действуют
3
компьютерных
класса,
2
лингафонных кабинета, 1 интранеткласс,
кабинеты
казахского
и
английского
языков,
аудиокласс,
Лаборатория психолингвистических и
социолингвистических исследований
и
Учебно-исследовательский
центр казахской фольклористики и
литературы.

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
5В020500 – Филология: казахский язык
5В020500 – Филология: русский язык
5В020700 – Переводческое дело
5В021000 – Иностранная филология
5В011700 – Казахский язык и
литература
5В011800 – Русский язык и литература
5В011900 – Иностранный язык: два
языка(английский язык)
5В011923 – Иностранный язык: два
языка(немецкий язык)
5В011924 – Иностранный язык: два
языка (французский язык)

МАГИСТРАТУРА
6М020500 – Филология
6М020700 – Переводческое дело
6М021300 – Лингвистика
6М021400 – Литературоведение
6М021000 – Иностранная филология
6М021800 – Русский язык и литература
ДОКТОРАНТУРА
6D020500 – Филология
6D020700 – Переводческое дело
6D021300 – Лингвистика
6D021000 – Иностранная филология
6D021400 – Литературоведение
6D011800 – Руский язык и литература

ТАЛАПКЕР – 2018

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Қазіргі уақытта факультеттегі мамандар
дайындау үдерісін – Баспасөз және электронды
бұқаралық ақпарат құралдары; ЮНЕСКО,
халықаралық журналистика және қоғамдық
медиа;
Баспагерлік,
редакторлық
және
дизайнерлік өнер кафедралары жүзеге асырады.
Факультетте
«Әл-Фараби»
телестудиясы,
«Әл-Фараби»
радиостудиясы, «Әл-Фараби»
фотостудиясы, «Құзыретті баспагер» оқу,
ғылыми-зерттеу орталығы, «Коника-минолта»
жаңамедиалық технологияны үйрету-үйрену
орталығы, Студенттік баспасөз орталығы,
«Дизайн» шеберханасы жұмыс істейді.
Бүгінде факультетте 10-нан астам ғылым
докторы, 30-дан аса ғылым кандидаты еңбек
етеді. Cтуденттерді оқытуға БАҚ жетекшілері,
баспа басшылары жұмылдырылып, басқа
да тәжірибелі журналист-практиктер үнемі
атсалысып келеді. Жыл сайын «Журналист
болғың келе ме?» атты жас тілшілердің
республикалық форумы, мектеп бітірушілердің
«Болашақ баспагер-редактор-дизайнер» атты
републикалық байқауы оқушыларға кәсіби
бағдар беру мақсатында ұйымдастырылса,
«Қайыржан Бекхожин оқулары», «Темірбек
Қожакеев оқулары», «Тауман Амандосов
оқулары», «Марат Барманқұлов оқулары», «Серік Әбдірайымұлы оқулары» студенттердің кәсіби біліктілігін
арттыруға бағытталған.
Журналистика факультетінде шетелдік байланыс және академиялық ұтқырлыққа ерекше назар
аударылады. Соңғы 3 жылда факультетте 30-дан астам шетелдік профессорлар дәріс оқыды. Қазіргі таңда
Польшадағы Николай Коперник, Түркияның Стамбул университетімен, Анкарада Гази университетімен,
Америка Құрама Штаттарының Колумбия, Оклахома, Огайо және Вайоминг мемлекеттік университетімен, А.
Мицкевич атындағы Познань университетімен және Торунь университетімен, ММУ М.В. Ломоносов атындағы,
И. Федоров атындағы мемлекеттік университеті, Санкт-Петербург мемлекеттік университетімен өзара
шарттар жасап тығыз байланыс орнатты. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары шеңберінде студенттер
мен журналистика факультетінің магистранттары Америка Құрама Штаттары, Польша, Түркия, Испания,
Португалияда бір семестр оқуға мүмкіндік алды. Бұл, мысалы, АҚШ-та, Польша, Ресей, Оңтүстік Корея,
Португалия, Испания, Түркия сияқты елдерде тәжірибе алу белгіленген дәстүрге айналды.

Факультет
ЖУРНАЛИСТИКИ

Университетами Гази и Анкары Турции, МГУ имени М.В. Ломоносов, МГУП имени И. Федорова,
Санкт-Петербургским государственным университетом. В рамках программ академической
мобильности студенты и магистранты факультета журналистики получили возможность
обучения в течение одного семестра в США, Польше, Турции, Испании, Португалии. Уже стало
устоявшейся традицией прохождение практики магистрантами факультета в таких странах, как
США, Польша, Россия, Южная Корея, Португалия, Испания, Турция.

6M051400 – Қоғаммен байланыс (PR)
6М051600 – Халықаралық журналистика

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БАКАЛАВРИАТ:
5В050400 – Журналистика
5В042200 – Баспа ісі
5В051400 – Қоғаммен байланыс (PR)
5B042100 – Дизайн (5 жыл)

ЕКІНШІ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
5В050400 – Журналистика (қысқартылған–
2 жыл
5В051400 – Қоғаммен байланыс
(қысқартылған) – 2 жыл

БАКАЛАВРИАТ
5В050400 – Журналистика
5В042200 – Издательское дело
5В051400 – Связь с общественностью
5В042100 – Дизайн (5 лет)

МАГИСТРАТУРА
6M050400 – Журналистика
6M042200 – Баспа ісі

ДОКТОРАНТУРА
6D050400 – Журналистика

ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
5В020200 – Халықаралық қатынастар
5В030200 – Халықаралық құқық
5В050500 – Аймақтану
5В051300 – Әлемдік экономика
5B070200 – Аударма ісі
МАГИСТРАТУРА
6М020200 – Халықаралық қатынастар

6М030200 – Халықаралық құқық
6М050500 – Аймақтану
6М051300 – Әлемдік экономика
6M070200 – Аударма ісі
ДОКТОРАНТУРА
6D020200 – Халықаралық қатынастар
6D030200 – Халықаралық құқық
6D051300 – Әлемдік экономика
6D070200 – Аударма ісі
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Сегодня подготовкой будущих специалистов занимаются кафедра печати и электронных
СМИ, кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью и кафедра
издательского, редакторского и дизайнерского искусства. На факультете функционируют
телестудия «Аль-Фараби», радиостудия «Аль-Фараби», фотостудия «Аль-Фараби», учебнопрактический и исследовательский центр «Құзыреттi баспагер», Учебный центр новых
медиатехнологий «Коника-Минолта», студенческий ПрессЦентр, Мастерская дизайна. Работает студенческая
фотолаборатория «Фотожурналист».
На сегодняшний день в составе преподавателей
и наставников факультета в учебном процессе
непосредственно участвуют более 10 докторов наук, более
30-ти кандидатов наук. Кроме того, самое деятельное
участие принимают руководители ведущих средств
массовой информации и издательских домов, известные
журналисты-практики. Ежегодно проводятся форумы
«Хочешь стать журналистом?», «Молодой репортер»,
республиканский «Форум молодых корреспондентов»,
республиканский конкурс «Будущий издатель-редакториздатель». Целью совершенствования профессиональных
навыков имеет и практика проведения Ежегодных чтений
имени Кайыржана Бекхожина, Темирбека Кожакеева,
Таумана Амандосова, Марата Барманкулова, Серика
Абдраимова.
На факультете журналистики уделяется особое внимание
международным связям и академической мобильности.
Только за последние 3 года на факультете прочитали
свои лекции более 30-ти зарубежных профессоров. На
сегодняшний день факультетом журналистики на основе
заключения взаимных договоров налажены тесные
связи с Колумбийским, Оклахомским, университетами
Огайо и Вайоминга США, Познаньским университетом
имени А. Мицкевича и Торуньским университетом имени
Н. Коперника Польши, Стамбульским университетом,

ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:

Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін халықаралық қатынастар,
халықаралық құқық, аймақтану және әлемдік экономика саласындағы мамандарға мұқтаж болды.
Осыған орай 1995 жылы әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде елдегі алғашқы
халықаралық қатынастар факультеті ашылған
болатын.
Халықаралық қатынастар факультетінде
оқу үдерісі барысында негізгі пәндермен қатар,
студенттер бірнеше шетел тілдерін: ағылшын,
француз,
неміс, испан, араб, қытай, түрік,
итальян және басқа тілдерді игереді.
Факультетте НАТО жөніндегі ресурстық
орталық, Американдық және демократиялық
зерттеулер орталығы, Еуропалық ақпарттық
орталық,
Герман
зерттеулер
орталығы,
Еуразиялық
ғылыми-зерттеу
орталығы,
БҰҰ әрекеттесу орталығы, Еуропалық құқық
орталығы және Тілдік ресурс орталығы бар.
Халықаралық қатынастар факультеті өзіне
тән ерекшелігіне орай 30-дан астам танымал
шетел университеттерімен және басқа да
ғылыми
орталықтармен
ынтымақтастық
орнатқан. Факультетте «Елші сағаты» тұрақты
түрде өткізіледі. Онда студенттер шетелдік және
қазақстандық дипломаттармен, халықаралық
ұйымдардың өкілдерімен кездеседі.
Факультетте:
халықаралық
қатынастар
және әлемдік экономика, халықаралық құқық,
дипломатиялық
аударма
кафедралары
бар. Қазіргі таңда факультетте 100-ге жуық
оқытушы, оның ішінде ҚР ҰҒА академигі,
Ресей халықаралық ғылым академиясының
корреспондент-мүшесі, 16 ғылым докторы, 41
ғылым кандидаты, 6 PhD докторы қызмет етеді.
Факультетте
Кембридж
университеті
(Ұлыбритания), Гарвард университеті, Гавай
университеті (АҚШ), Гамбург университеті,
Берлиннің еуропалық академиясы (Германия),
Гавр университеті, Страсбург университеті (Франция), Дж. Неру атындағы университеті (Үндістан),
Цукуба университеті (Жапония), Цзи Лин университеті, Харбин университеті (Қытай), Университет
Бирмингэм (Ұлыбритания),
Университет Пуатье (Франция), Университет Перпиньян (Франция) және т.с.с. басқа да ЖООлардан арнайы келіп, шетелдік профессорлар дәріс оқиды. Сондай-ақ факультетке Карнеги қоры
(АҚШ), НАТО, ЕҚЫҰ, БҰҰ, Британдық кеңес және т.б. сияқты халықаралық ұйымдардың өкілдері
үнемі келіп тұрады.
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МАГИСТРАТУРА
6M050400 – Журналистика

6M042200 – Издательское дело
6М051400 – Связь с общественностью
6М051600 – Международная журналистика
2-е высшее
5В050400 – Журналистика (сокращенное)–
2 года
5В051400 – Связь с общественностью
(сокращенное) – 2 года
ДОКТОРАНТУРА
6D050400 – Журналистика

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
С
обретением
независимости
Республика Казахстан остро нуждалась в
квалифицированных специалистах в области
международных отношений, международного
права, регионоведения и мировой экономики.
В этой связи в 1995 году в КазНУ им.
аль-Фараби был создан первый в стране
факультет международных отношений.
Учебный
процесс
факультета
обеспечивает
квалифицированный
профессорско-преподавательский
состав,
в числе которого обладатели гранта МОН
РК «Лучший преподаватель вуза». На
факультете работают 27 его выпускников,
которые передают студентам свои знания,
проводя занятия по ряду дисциплин на
иностранном языке. Одной из особенностей
факультета
международных
отношений
является то, что в процессе обучения, наряду
с основными дисциплинами, студенты
изучают два иностранных языка по выбору:
английский, арабский, испанский, китайский,
немецкий, турецкий, французский и другие
языки.
На факультете открыты ресурсные
центры о НАТО, Центр американских и
демократических исследований, Европейский
информационный центр, Центр германских
исследований,
Евразийский
научноисследовательский центр, Центр содействия
ООН, Центр европейского права и другие.
Факультет
имеет
широкие
международные
связи,
поддерживает
активные связи со многими университетами
и научными центрами зарубежных стран
(Кембриджский университет, Гарвардский университет (Гарвард), Гамбургский университет, Европейская
Академия Берлина, Университет Гавр, Страсбургский Университет, Университет Джавахарлала Неру,
Университет Цукуба, Цзилиньский университет, Харбинский инженерный университет, Университет Пуатье
(Франция), Университет Бирмингэм (Англия), а также Университет Перпиньян (Франция).
На факультете на постоянной основе организовываются «Посольские часы», в рамках данного
мероприятия студенты встречаются с казахстанскими, зарубежными дипломатами и представителями
иностранных дипмиссий, международных организаций.

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
5В020200 – Международные отношения
5В030200 – Международное право
5В050500 – Регионоведение
5В051300 – Мировая экономика
5B070200 – Переводческое дело
МАГИСТРАТУРА
6М020200 – Международные отношения

6М030200 – Международное право
6М050500 – Регионоведение
6М051300 – Мировая экономика
6M070200 – Переводческое дело
ДОКТОРАНТУРА
6D020200 – Международные отношения
6D030200 – Международное право
6D051300 – Мировая экономика
6D070200 – Переводческое дело

АБИТУРИЕНТ – 2018

Механика-математика факультетінің негізі
1934 жылы қаланған. Факультет математика,
механика, математикалық және компьютерлік
модельдеу,
ғарыштық
техника
және
технологиялар салаларында жоғары білікті
мамандарды даярлайды.
Оқытушы құрамында ҚР ҰҒА 2 академигі,
2 корреспондент-мүшесі, 67 профессор мен
ғылым докторы, 100-ден аса кандидат пен
доценттер, 34 PhD докторы, 25-тен аса ҚР
ЖОО үздік оқытушылары бар. Сонымен қатар
оқытушылық жұмыстарға Алматы қаласының
ғылыми-зерттеу институттары мен академиялық
институттарының жетекші ғалымдары да
тартылады.
Механика-математика факультеті – іргелі
математика, дифференциалдық теңдеулер
және басқару теориясы, математикалық және
компьютерлік модельдеу, механика атты 4
кафедрадан құралады.
Механика-математика
факультеті
2015
жылдан бастап Қазақстан Республикасын
индустриялық-инновациялық
дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы аясында профильдік
магистратура бойынша математикалық және
компьютерлік модельдеу, ғарыштық техника
және технологиялар, робототехника саласы
мамандарын дайындап жүр.
Студенттер мен оқытушылар іргелі және қолданбалы зерттеулердің әртүрлі бағыттары
бойынша ғылыми жұмыстармен аталған 4 кафедрада ғана емес, ҚазҰУ жанындағы Механика
және математика ғылыми-зерттеу институтының (ММ ҒЗИ) 3 оқу әдістемелік және 10 ғылыми
зертханасында айналысады. Студенттер факультеттің ғылыми өміріне белсене араласып,
ғылыми жобаларды орындау үшін ММ ҒЗИ-ге қосымша жұмысқа орналасады.
Механика-математика факультетінде «Алгоритм» студенттік бизнес-инкубаторында
студенттерден құралған алты бизнестік топ тіркелген. Олар 11 коммерциялық жоба атқаруда.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
5В060100 – Математика
5В060300 – Механика
5В070500 – Математикалық және
компьютерлік модельдеу
5В074600 – Ғарыш техникасы және
технологиялары
МАГИСТРАТУРА (1,5 ЖЫЛ)
6М070500 – Математикалық және
компьютерлік модельдеу
6М074600 – Ғарыш техникасы және
технологиялары

МАГИСТРАТУРА (2 ЖЫЛ)
6М060100 – Математика
6М060300 – Механика
6М070500-Математикалық және
компьютерлік модельдеу
6М074600 – Ғарыш техникасы және
технологиялары
ДОКТОРАНТУРА
6D060100 – Математика
6D060300 – Механика
6D070500 – Математикалық және
компьютерлік модельдеу
6D074600 – Ғарыш техникасы және
технологиялары

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
ҚазҰУ қалашығындағы факультет ғимаратын ҚазҰУ-дың 75 жылдығына орай ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев
ашқан. Факультетте 5 кафедра бар: жалпы және бейорганикалық химия; аналитикалық, коллоидтық химия және
сирек элементтер технологиясы; физикалық химия, катализ және мұнай химиясы; органикалық заттар, табиғи
қосылыстар мен полимерлер химиясы мен технологиясы; химиялық физика және материалтану.
Факультетте 150-ден астам оқытушы қызмет етеді,
олардың арасында ҚР Мемлекеттік сыйлығының,
НАТО, «Тарлан», «Дарын», Қ.И.Сәтбаев, Д.А. Қонаев
сыйлықтарының, 34 «ЖОО үздік оқытушысы» атағының
иегері бар. Факультет Белгород, Ресей химия-технология,
Уфа мұнай-техникалық, Уральск федералды, Қытайдың
мұнай, Тайпей, Сайтама университеттерімен қос
дипломды бағдарлама бойынша және Индустриалдыинновациялық
мемлекеттік
даму
бағдарламасы
бойынша магистрлер дайындайды. Оқыту қазақ, орыс
және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Барлық 17 білім
беру бағдарламасы ASIIN агенттігімен (Германия)
халықаралық аккредитациядан өткен. Факультет
студенттері Атырау мұнай өңдеу зауыты, «ҚазФосфат»,
«ҚазАзот», «ҚазАтомПром» ҰАК, «ЦинКаз», «Алматы
су», «Еврохим Қаратау» және т.б. кәсіпорындарда
өндірістік практикадан өтеді.
Факультет түлектері химия, металлургия, мұнай
химиясы, фармацевтика өнеркәсібінде, аналитикалық,
экологиялық, кеден, санитарлы-эпидемиологиялық,
сертификаттау қызметі, жоғары және орта білім беру
мекемелерінде, ғылыми-зерттеу орталықтарында еңбек
ете алады.

ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ:
5В060600 – Химия
5В011200 – Химия (педагогикалық)
5В072000 – Бейорганикалық заттардың
химиялық технологиясы
5В072100 – Органикалық заттардың
химиялық технологиясы
МАГИСТРАТУРА
6М060600 – Химия
6М011200 – Химия (педагогикалық)
6М072000 – Бейорганикалық заттардың
химиялық технологиясы
6М072100 – Органикалық заттардың
химиялық технологиясы
6М073400 – Жарылғыш заттар мен
пиротехникалық құралдардың химиялық

технологиясы
6М073900 – Мұнай химиясы
6М074000 – Наноматериалдар мен
нанотехнологиялар
6М070800 – Мұнай-газ ісі
ДОКТОРАНТУРА
6D060600 – Химия
6D072000 – Бейорганикалық заттардың
химиялық технологиясы
6D072100 – Органикалық заттардың
химиялық технологиясы
6D073400 – Жарылғыш заттар мен
пиротехникалық құралдардың химиялық
технологиясы
6D073900 – Мұнай химиясы
6D074000 – Наноматериалдар мен
нанотехнологиялар
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Механико-математический факультет основан в 1934 году и является общепризнанным
центром Республики Казахстан по подготовке высококвалифицированных специалистов в
области математики, механики, математического и компьютерного моделирования, космической
техники и технологии.
В профессорско-преподавательский состав входят два академика Национальной академии
наук Республики Казахстан, два члена-корреспондента, 67 профессоров и докторов наук, более
100 кандидатов и доцентов, 34 кандидата наук,
более 25 вузов РК. Ведущие ученые из научноисследовательских институтов и академических
учреждений города Алматы также будут
участвовать в обучении.
На
факультете
функционируют
кафедры
фундаментальной
математики,
дифференциальных уравнений и теории
управления, механики, математического и
компьютерного моделирования. Выпускники
факультета с успехом подключаются к работе
в различных отраслях рыночной экономики, в
совершенстве владеют компьютерной техникой,
умеют на научной основе ставить и решать
разнообразные задачи математического и
компьютерного моделирования.
Механико-математический
факультет
Казахского национального университета имени
аль-Фараби с 2015 года занимается подготовкой
специалистов в области математического и
компьютерного моделирования, космической
техники и технологии, робототехники в рамках
Государственной программы индустриальноинновационного
развития
Республики
Казахстан. Студенты и преподаватели работают
над научными исследованиями в разных
направлениях фундаментальных и прикладных
исследований не только на этих 4 кафедрах, но
и участвуют в трех методических и 10 научных
лабораториях
Научно-исследовательского
института механики и математики КазНУ имени аль-Фараби. Студенты активно участвуют
в научной жизни факультета и наняты в Научно-исследовательский институт механики и
математики для реализации исследовательских проектов.

МЕХАНИК-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

На механико-математическом факультете существует бизнес-инкубатор «Алгоритм», где
образованы шесть бизнес-групп из студентов. Они имеют 11 коммерческих проектов.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
5В060100 – Математика
5В060300 – Механика
5В070500 – Математическое и компьютерное
моделирование
5В074600 – Космическая техника и технологии
МАГИСТРАТУРА (1,5 ГОДА)
6М070500 – Математическое и компьютерное
моделирование
6М074600 – Космическая техника и технологии

МАГИСТРАТУРА (2 ГОДА)
6М060100 – Математика
6М060300 – Механика
6М070500 – Математическое и компьютерное
моделирование
6М074600 - Космическая техника и технологии
ДОКТОРАНТУРА
6D060100 – Математика
6D060300 – Механика
6D070500 – Математическое и компьютерное
моделирование
6D074600 – Космическая техника и технологии

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Химический факультет, положивший начало химическому образованию и развитию химической
науки в Казахстане, открылся в сентябре 1934 года. Золотыми буквами в историю факультета вписаны
имена академиков А. Бектурова, Б. Беремжанова, Д. Сокольского, М. Усановича, М. Козловского,
научные школы которых получили мировое признание.
Сегодня на факультете химии и химической технологии действуют 5 кафедр: общей и неорганической
химии; аналитической, коллоидной химии и технологии редких
элементов; физической химии, катализа и нефтехимии; химии
и технологии органических веществ, природных соединений и
полимеров; химической физики и материаловедения.
На факультете работают более 150 преподавателей, среди
них - лауреаты Госпремии РК, премий НАТО, «Тарлан»,
«Дарын», им. К.И.Сатпаева, Д.А.Кунаева, 34 обладатели
звания «Лучший преподаватель вуза». Факультет готовит
магистров по двухдипломным программам с университетами
Белгорода, РХТУ, Уфимский ГНТУ, УрФУ, Китайским
нефтяным, Тайпей, Сайтама, также в рамках Государственной
программы
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан. Обучение ведется на казахском,
русском и английском языках.
Все 17 образовательных программ прошли международную
аккредитацию агентством ASIIN (Германия). Студенты
факультета
проходят
производственную
практику
в Атырауском НПЗ, «КазФосфат», «КазАзот», НАК
«КазАтомПром», «ЦинКаз», «Алматы су», «Еврохим Каратау»
и др. предприятиях.
Выпускники факультета успешно трудятся на предприятиях
химической,
металлургической,
нефтехимической,
фармацевтической промышленности, в производственных
лабораториях аналитической, экологической, таможенной,
санитарно-эпидемиологической,
сертификационной
служб, высших и средних учебных заведениях, научноисследовательских организациях и востребованы в различных
отраслях рыночной экономики.

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
5В060600 – Химия
5В011200 – Химия (педагогическая)
5В072000 – Химическая технология
неорганических веществ
5В072100 – Химическая технология
органических веществ
МАГИСТРАТУРА
6М060600 – Химия
6М011200 – Химия (педагогическая)
6М072000 – Химическая технология
неорганических веществ
6М072100 – Химическая технология
органических веществ
6М073400 – Химическая технология
взрывчатых веществ и пиротехнических
средств

6М073900 – Нефтехимия
6М074000 – Наноматериалы и
нанотехнологии
6М070800 – Нефтегазовое дело
ДОКТОРАНТУРА
6D060600 – Химия
6D072000 – Химическая технология
неорганических веществ
6D072100 – Химическая технология
органических веществ
6D073400 – Химическая технология
взрывчатых веществ и пиротехнических
средств
6D073900 – Нефтехимия
6D074000 – Наноматериалы и
нанотехнологии

ТАЛАПКЕР — 2018

Физика-техникалық факультеті
Физика-техникалық факультетінде жылу физикасы және техникалық физика; Қатты дене
физикасы және бейсызық физика; Плазма физикасы және компьютерлік физика; Теориялық
және ядролық физика кафедралары жұмыс істейді. Факультетте 40-қа жуық ғылым докторы,
профессорлар және 100-ге жуық ғылым кандидаттары, PhD докторлар, доценттер студенттерге
дәріс оқып, оқу үрдісіне қатысады. Факультеттегі оқытушы-профессорлар құрамында ғылымда
және техникада еңбегі сіңген ҚР ҰҒА академиктері, жоғары мектептегі ғылыми академиялардың
академиктері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаттары, атақты ғалымдар, мемлекеттік стипендия
иегерлері қызмет етеді. Факультетте бакалавриат,
магистратура және
докторантура сатылары
бойынша мамандар даярланады. Инженертехникалық бөлімінде 5 жылдық мерзімімен оқыту
және студенттердің ағылшын тіліндегі біліктіліктерін
көтеру үшін арнайы бөлім бар.
Біздің студенттеріміз факультеттің ғылымизерттеу жұмыстарына қызу араласады. Әр
кафедрада
студенттік
ғылыми
семинарлар
жұмыс істейді. Студенттер өз жетістіктерін жыл
сайын өтіп отыратын студенттердің ғылыми
конференцияларында,
байқауларда
баяндап
тұрады. Жоғары бағаға ие болған студенттік
жұмыстар
диплом
және
сыйлықтармен
марапатталады. Сонымен бірге факультеттегі
студенттер ТМД және алыс шетелдегі студенттік
конференцияларға қатыса алады. Факультетте
студенттердің
демалысын
мәдени
түрде
ұйымдастыру шаралары үнемі тұрақты түрде
іске
асып,
мемлекеттік
қайраткерлермен,
тұлғалармен кездесулер, жазғы және қысқы
спорттық олимпиадалар
мен
турнирлер өтіп
тұрады. Студенттер өміріндегі ұйымдастырылған
шаралардың көпшілігі Ө.А. Жолдасбеков атындағы
студенттер сарайында, ҚазҰУ-дың спорт кешенінде,
Ыстықкөлдегі жазғы демалыс және сауықтыру
лагерінде өтеді.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР
БОЙЫНША МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
5В011000 – Физика
5В060400 – Физика
5В060500 – Ядролық физика
5В072300 – Техникалық физика
5В061100 – Физика және астрономия
5В071000 – Материалтану және жаңа
материалдар технологиясы
5В073200 – Стандарттау және
сертификаттау
5В071900 – Радиотехника, электроника
және телекоммуникация
5В071800 – Электр энергетикасы
5В071700 – Жылу энергетикасы
5B071600 – Аспап жасау
МАГИСТРАТУРА
6М011000 – Физика
6М060400 – Физика
6М072300 – Техникалық физика
6М060500 – Ядролық физика
6М061100 – Физика және астрономия
6М073200 – Стандарттау және
сертификаттау

6М071000 – Материалтану және жаңа
материалдар технологиясы
6М075000 – Метрология
6М071900 – Радиотехника, электроника
және телекоммуникация
6M071800 – Электр энергетикасы
6М071700 – Жылу энергетикасы
6М074000 – Наноматериалдар және
Нанотехнология
ДОКТОРАНТУРА
6D011000 – Физика
6D060400 – Физика
6D060500 – Ядролық физика
6D061100 – Физика және астрономия
6D072300 – Техникалық физика
6D071000 – Материалтану және жаңа
материалдар технологиясы
6D071900 – Радиотехника, электроника
және телекоммуникация
6D074000 – Наноматериалдар және
Нанотехнология
6D071700 – Жылу энергетикасы
6D073200 – Стандарттау және
сертификаттау

2018 жылдың 15 қаңтарында ҚазҰУ-да жаңа Ақпараттық
технологиялар факультеті ашылды. Бұл уақыт талабы.
Қазақстанда басты бағыты экономика мен өмірдің барлық
салаларына жетекші IT технологияларды енгізу мен
дамытуға негізделген «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасы қабылданған.
Факультет мақсаты – бұл әлемдік деңгейдегі жоғары
санатты мамандарды дайындау, ғылыми зерттеулер
жүргізу және оларды серпінді дамып келе жатқан
IT-секторына енгізу. Факультетте Ақпараттық жүйе,
Информатика, Жасанды интеллект және BigData сияқты
үш кафедра бар.
«Microsoft», «Hewlett-Packard», «Cisco», «Konika
Minolta», «Fujitsu», «Huawei», «Samsung», «Касперский
Зертханасы»
және
басқа
да
әлемдік
жетекші
компаниялардың ғылым-білім орталықтарының ҚазҰУ-да
ашылуы – университеттің IT-технологияларды дамыту
мен енгізудегі мойындалған жетістіктері мен ілгері
блестері деуге болады. Білім ордасында «Silicon Valley»
жобасы бойынша «Жаңа Жібек жолы Университеттерінің
Альянсы» инновациялық IT-технопаркі жасалуда, оның
басты ядросы Қытай үкіметінің гранты негізінде алынатын
суперкомпьютер болмақ.
Бүкіл әлемге танымал «Майкрософт» компаниясы ҚазҰУ-дағы жетекші IT-технологияның
енгізілуі және цифрлы университеттің сәтті құрылуы жайлы видеобаян жасап оны өздерінің
сайттарына орналастырды.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
Бакалавриат:
Бакалавриат
5B060200 – Информатика
5B070200 – Автоматтандыру және басқару
5B070300 – Ақпараттық жүйелер
5B070400 – Есептеу техникасы және
бағдарламамен қамтамасыз ету
5B100200 – Ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері
Магистратура (1.5 жыл)
6М070300 – Ақпараттық жүйелер
Магистратура (2 жыл)
6М060200 – Информатика

6M070200 – Автоматтандыру және басқару
6М070300 – Ақпараттық жүйелер
6M070400 – Есептеу техникасы және
бағдарламамен қамтамасыз ету
6М100200 – Ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері
Докторантура
6D060200 – Информатика
6D070200 – Автоматтандыру және басқару
6D070300 – Ақпараттық жүйелер
6D070400 – Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету
6D075100 – Информатика, есептеу
техникасы және басқару
6D100200 – Ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері
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Физико-технический факультет является одним из первых факультетов, образованных в
КазГУ. 15 января 1934 года он был создан как отделение физико-математического факультета,
а в мае 1959-го – преобразован в самостоятельный факультет.
На физико-техническом факультете преподают около 40 профессоров и докторов наук и
более 100 доцентов и кандидатов наук, среди которых заслуженные деятели науки и техники,
академики НАН РК, Академии наук высшей школы, лауреаты государственных премий,
обладатели государственных стипендий и правительственных наград, известные ученые.
Физико-технический факультет сегодня – это результат их многолетнего и упорного труда.

Студенты получают фундаментальные знания в
области базовых дисциплин – физики, математики,
стандартизации, сертификации, метрологии и других.
Кроме того, они овладевают фундаментальными
законами менеджмента качества, изучают требования
международных стандартов и норм, которые в
настоящее время становятся обязательными для
всех предприятий, ставящих своей целью выпускать
качественную и конкурентоспособную продукцию.
Подготовка специалистов ведется в таких областях,
как радиофизика и электроника, материаловедение,
метрология, ядерные реакторы и энергетические
установки, теплофизика, техника и физика низких
температур,
гидроаэродинамика,
менеджмент
качества
продукции
и
услуг,
стандартизация,
сертификация, метрология и средства измерений,
исследования и разработка технологий наноструктур
и наноэлектроники для различных областей науки
и техники, а также в области разработки новых
материалов с использованием физических и физикохимических методов исследований, компьютерного
моделирования,
современных
информационных
технологий, баз данных и мировых информационных
ресурсов.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БАКАЛАВРИАТ
5В011000 – Физика
5В060400 – Физика
5В060500 – Ядерная физика
5В072300 – Техническая физика
5В061100 – Физика и астрономия
5В071000 – Материаловедение и
технология новых материалов
5В073200 – Стандартизация и
сертификация
5В071900 – Радиотехника,
электроника и
телекоммуникации
5В071800 – Электроэнергетика
5В071700 – Теплоэнергетика
5В071600 – Приборостроение
МАГИСТРАТУРА
6М011000 – Физика
6М060400 – Физика
6М072300 – Техническая физика
6М060500 – Ядерная физика
6М061100 – Физика и астрономия
6М073200 – Стандартизация и
сертификация

6М071000 – Материаловедение и
технология новых материалов
6М 075000 – Метрология
6М071900 – Радиотехника,
электроника и телекоммуникации
6М071700 – Теплоэнергетика
6М071800 – Электроэнергетика
6М074000 – Наноматериалы и
нанотехнологии
ДОКТОРАНТУРА
6D011000 – Физика
6D060400 – Физика
6D060500 – Ядерная физика
6D061100 – Физика и астрономия
6D072300 – Техническая физика
6D071000 – Материаловедение и
технология новых материалов
6D073200 – Стандартизация и
сертификация
6D071900 – Радиотехника,
электроника и
телекоммуникации
6D074000 – Наноматериалы и
Нанотехнологии
6D071700 – Теплоэнергетика

15 января 2018 года в КазНУ открыт новый
факультет - Информационных технологий.
Это веление времени. В Казахстане принята
государственная
программа
«Цифровой
Казахстан»,
приоритетным
направлением
которой является развитие и применение
передовых IT технологий во всех сферах жизни
и экономики.
Миссия факультета – это подготовка
высококвалифицированных
специалистов
мирового
уровня,
проведение
научных
исследований и их внедрение в динамично
развивающийся IT-сектор. На факультете
действуют три кафедры: «Информационных
систем»,
«Информатики»,
«Искусственный
интеллект и BigData».
Признанием достижений и передовых
позиций КазНУ в развитии и внедрении ITтехнологий является открытие ведущими
мировыми компаниями «Microsoft», «HewlettPackard», «Cisco», «Konika Minolta», «Fujitsu»,
«Huawei»,
«Samsung»,
«Лаборатория
Касперского» и другими своих научнообразовательных центров. В университете
создается
инновационный
IT-технопарк
«Альянса университетов Нового Шелкового
пути» по модели «Silicon Valley», ядром которого
станет суперкомпьютер получаемый по гранту правительства Китая.
Всемирно известная компания «Майкрософт» сняла и разместила на своем сайте
видеоролик об успешном создании цифрового университета и внедрении передовых ITтехнологий в КазНУ.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БАКАЛАВРИАТ
5B060200 – Информатика
5B070200 – Автоматизация и управление
5B070300 – Информационные системы
5B070400 – Вычислительная техника и
программное обеспечение
5B100200 – Системы информационной
безопасности
МАГИСТРАТУРА (1,5 ГОДА)
6М070300 – Информационные системы
(2 года)
6M060200 – Информатика
6M070200 – Автоматизация и управление

6M070300 – Информационные системы
6M070400 – Вычислительная техника и
программное обеспечение
6M100200 – Системы информационной
безопасности
ДОКТОРАНТУРА
6D060200 – Информатика
6D070200 – Автоматизация и управление
6D070300 – Информационные системы
6D070400 – Вычислительная техника и
программное обеспечение
6D075100
–
Информатика,
вычислительная техника и управление
6D100200 – Системы информационной
безопасности

АБИТУРИЕНТ – 2018
2015 жылы желтоқсан айында әлФараби
атындағы
ҚазҰУ
Ғылыми
кеңесінің
шешімі
негізінде
жаңа
медициналық факультет – Қоғамдық
денсаулық сақтау жоғары мектебі
(ҚДСЖМ) өз жұмысын бастады.
Университетте
халықаралық
стандарттар
және
жаңа
ғылыми
жетістіктер
негізінде
білім
беру
бағдарламаларының барлық деңгейінде
–
бакалавриат,
магистратура,
докторантура
бойынша
медицина
мамандарын даярлауды жүзеге асыру
жоспарланған. Сонымен қатар денсаулық
сақтау және жақсарту бағдарламаларын
даярлаумен, оны жүзеге асырумен
айналысатын
әртүрлі
сала
және
сектор мамандарын дайындау, бизнес
өкілдеріне арналған қосымша кәсіптік
білім беру қарастырылған.
Медициналық
бағытты
дамытуда
ҚазҰУ-дың көптеген серіктестері бар,
олар: Оңтүстік Корея жоғары оқу
орындарының үздік үштігіне кіретін
және Азия мен әлемнің жетекші университеттері тобына енген Сеул университеті мен Ёнсе
университеті, Павия университеті (Италия), Кочи университеті (Жапония), М.В. Ломоносов
атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, РФ ДМ И.М. Сеченов атындағы бірінші Мәскеу
мемлекеттік медициналық университеті, РФ ДМ Ресей медициналық үздіксіз білім беру
академиясы, Witold Chodzko атындағы Ауыл денсаулық сақтау институты Люблин (Польша), А.
Алиев атындағы дәрігерлердің білімін жетілдіру Әзірбайжан мемлекеттік институты, Қоғамдық
денсаулық сақтау бойынша Азия-Тынық мұхиты академиялық консорциум, Еуропалық
аймақтағы денсаулық сақтау мектептері қауымдастығы, Еуропалық аймақтағы биомедицина
және денсаулық ғылымдарының PhD білім беру ұйымы, Қоғамдық денсаулық сақтау
мамандарының еуропалық қауымдастығы және т.б.
Медициналық факультет заманауи оқу-әдістемелік базасы бар төрт арнайы кафедра
құрылымынан тұрады. Факультеттің негізінде «Инновациялық денсаулық сақтау» ғылымитәжірибелік орталығы, мемлекеттің алдыңғы орындағы клиникаларында орналасқан клиникалық
базалары, «Салауатты өмір сүру салты» орталығы жұмыс істейді. Факультеттегі оқу кезеңінде
студенттер әскери дайындықтан өтеді.
ФАКУЛЬТЕТ МЫНА БАҒЫТТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:
БАКАЛАВРИАТ
5В110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау
4 жыл (орта білім және орта арнаулы білім
негізінде)
5В130100 – Жалпы медицина
5 жыл бакалавриат және 2 жыл
интернатура (орта білім және орта арнаулы
білім негізінде)
МАГИСТРАТУРА
6M110500 – Медициналықпрофилактикалық іс
6М110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау
(1-1,5 жыл)
6М110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау
(2 жыл)
6М110100 – Медицина (1-1,5 жыл)

6М110100 – Медицина (2 жыл)
6М050700 – Менеджмент
(денсаулық сақтау саласында 1-1,5 жыл)
6M052000 - Іскерлік әкімшілік жүргізу (МВА)
(денсаулық сақтау саласында 1-1,5 жыл)
6М030100 – Юриспруденция
(денсаулық сақтау саласында 1 жыл)
6М050300 – Психология
(денсаулық сақтау саласында 1 жыл)
6М090500 – Әлеуметтік жұмыс
(денсаулық сақтау саласында 1 жыл)
ДОКТОРАНТУРА
6D110200 - Қоғамдық денсаулық сақтау
(3 жыл)

Кафедра поддерживает научные связи со многими высшими учебными заведениями и научноисследовательскими учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. Научные исследования
ППС и студентов ведутся по актуальным вопросам физической культуры и спорта, спортивной
психологии, физиологии, национальным видам спорта и другим направлениям. Студенты
специальности «Физическая культура и спорт» совершенствуют свое спортивное мастерство,
участвуя в учебно-тренировочных сборах, республиканских и международных соревнованиях
разного
уровня:
чемпионаты
РК,
Азии, мира, Европы,
Олимпийские
игры,
Азиатские
игры,
Всемирные
студенческие игры
и др. Университет
располагает лучшей
студенческой
спортивной
базой
среди вузов страны,
где созданы все
условия для заня
тий
физической
культурой и спор
том. В летний кани
кулярный
период
спортивно-оздоро
вительная
работа
переносится на базу
у н и ве р с и тетс к о го
лагеря, расположенного на побережье озера Иссык-Куль (Республика Кыргызстан). С целью
стимулирования студентов в учебе и спорте в университете на основании положения «О
присвоении именных стипендий» высококвалифицированным студентам-спортсменам
присваиваются именные стипендии по 4-м категориям.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Бакалавриат
5В010800 – Физическая культура и спорт
4 года (на базе среднего образования)
5В010800 – Физическая культура и спорт
3 года (на базе среднего специального
образования)

5В010800 – Физическая культура и спорт
2 года (на базе высшего образования)
Магистратура
6М010800 – Физическая культура и спорт
Докторантура
6D010800 – Физическая культура и спорт
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В декабре 2015 года на основании решения Ученого совета
КазНУ начал работу медицинский факультет – Высшая школа
общественного здравоохранения (ВШОЗ).
В университете на основе международных стандартов и новых
научных достижений планируется осуществлять подготовку
медицинских кадров на всех уровнях образовательных программ
– бакалавриат, магистратура, резидентура, докторантура. Также
предусмотрено дополнительное профессиональное образование
для представителей бизнеса и специалистов различных сфер
и секторов, занимающихся разработкой, продвижением и
реализацией программ улучшения и сохранения здоровья.
Высшая школа общественного здравоохранения стала
пятнадцатым по счету факультетом КазНУ. Главными
партнерами
КазНУ в развитии медицинского направления
выступают Сеульский университет и Университет Ёнсе, которые
входят в тройку лучших вузов Южной Кореи и в топ ведущих
университетов Азии и мира. Кроме того медицинский факультет
активно сотрудничает с Университетом Павии (Италия),
Университетом Кочи (Япония), Московским государственным
университетом имени М.В. Ломоносова, Первым Московским
государственным
медицинским
университетом
имени
И.М.Сеченова МЗ РФ, Российской медицинской академией
непрерывного профессионального образования МЗ РФ,
Институтом Сельского здравоохранения Витольда Чодзко
Люблин
(Польша),
Азербайджанским
государственным
институтом усовершенствования врачей имени А.Алиева
(Азербайджан),
Азиатско-Тихоокеанским
академическим
консорциумом по общественному здравоохранению, Ассоциацией школ общественного
здравоохранения в Европейском регионе, Организацией PhD образования в биомедицине
и науке о здоровье в европейском регионе, Европейской ассоциацией специалистов
общественного здравоохранения.
Медицинский факультет состоит из четырех специализированных кафедр, располагающих
современной учебно-методической базой. На факультете функционирует Научно-практический
центр «Инновационное здравоохранение», клинические базы, расположенные в ведущих
клиниках страны, Центр «Здорового образа жизни». Конкурентоспособные выпускники
факультета не будут испытывать проблем с трудоустройством в сфере общественного
здравоохранения Казахстана и вновь созданной службы – защиты прав потребителей. Несмотря
на то, что в Казахстане имеется ряд высших учебных заведений, готовящих аналогичных
специалистов, медицинский факультет КазНУ гарантирует приток абитуриентов, желающих
получить качественное образование.
В период обучения на факультете студенты проходят военную подготовку. Наиболее
способные студенты, склонные к науке и педагогической деятельности, имеют возможность
поступить в магистратуру.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
5В110200 – Общественное здравоохранение
4 года (на базе среднего и среднего
специального образования)
5В130100 – Общая медицина
5 лет бакалавриата 2 года интернатуры (на
базе среднего и среднего специального
образования)
МАГИСТРАТУРА
6M110500 – Медико-профилактическое дело
6М110200 – Общественное здравоохранение
(1-1,5 года обучения)
6М110200 – Общественное здравоохранение
(2 года обучения)

6М110100 – Медицина
(1-1,5 года обучения)
6М110100 – Медицина
(2 года обучения)
6М050700 – Менеджмент
(1-1,5 года обучения, в сфере
здравоохранения)
6М030100 – Юриспруденция
(1 год обучения, в сфере здравоохранения)
6М050300 – Психология
(1 год обучения, в сфере здравоохранения)
6М090500 – Социальная работа
(1 год обучения, в сфере здравоохранения)
ДОКТОРАНТУРА
6D110200 - Общественное здравоохранение
(3 года)

Әскери кафедра бөлек ғимаратта орналасқан және оқу-тәрбие үдерісі сапалы білім беру
үшін барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етілген. Оқу жұмысы барысында әскери техниканың
үлгілері қолданылады, мотоатқыштар әскерлері және әуе шабуылына қарсы қорғаныс
әскерлерінің оқу-жаттығу полигондарымен, интерактивті лазерлік атыс тирі мен саптық плац,
оқу сыныптары заманауи интерактивті оқытудың техникалық құралдарымен жабдықталған.
Бүгінгі күні Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің әскери кафедрасы он төрт
әскери-есептік мамандықтар бойынша болашақ запастағы офицерлерді даярлайды. 2015
жылдан бастап ҚазҰУ әскери кафедрасы қыздарды қабылдайды.
Әскери даярлыққа Қазақстан Республикасының 27 жасқа дейінгі азаматтары, денсаулық
жағдайы бойынша әскери қызметке жарамды студенттер тартылады.
Студенттерді әскери даярлықты өткеру үшін қабылдауды университетте 1-курстың екінші
семестрінде оқу кезінде, олардың жеке өтініштері бойынша қабылдау комиссиясы жүргізеді.
Студенттерді іріктеу барысында есепке алынады:
1) жергілікті әскери басқарма органдары шақыру комиссиясының медициналық куәләндіру
қорытындысы;
2) әскери оқу орындарына түсетін талапкерлері үшін белгіленген, дене дайындығы бойынша
нормативтерді орындау нәтижелері;
3) психологиялық іріктеу қорытындысы;
4) емтихандарды тапсыру қорытындысы бойынша анықталатын студенттің оқу орнындағы
үлгерімінің орташа балы.

ТАЛАПКЕР – 2018
Факультет 2 кафедрадан және колледж,
бейіндік мектеп, «Талапкер» кәсіби бағдар
беру
орталығы
сияқты
құрылымдық
бөлімдерден тұрады.
Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру
факультетінде 101 оқытушы, оның ішінде 26
доктор және ғылым кандидаттары жұмыс
істейді.
Студенттің терең білім алуы үшін барлық
қажетті жағдайлар – кең аудиториялар,
оқу залы бар кітапхана, қазіргі заманғы
мультимедиялық
техникалық
құралдар
және жабдықтар, интернетке қосылған
компьютерлік сыныптар бар.
Факультет
әлемнің
түрлі
университеттерімен
тығыз
байланыс
жасайды. Олардың қатарында Синьцзян,
Ланьджоу, Кукми, Сангмен, Токио, Баседа,
Вьетнам, Венгрия, Монғолия, Кьонги, Ханкук,
Пусан, Тегу және Донгук университеттері бар.
Факультетте студенттік конференция,
олимпиада, әртүрлі тақырыпта кездесулер,
кештер,
мерекелік
шаралар
өткізіліп,
сонымен қатар шығармашылық үйірмелер
және клубтар жұмыс істейді.
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Факультет включает 2 кафедры, Колледж, Профильную
школу и Центр профориентационной работы «Абитуриент».
На факультете довузовского образования работают
101 преподавателья, в том числе более 26 докторов
и кандидатов наук. Созданы все необходимые
условия для получения глубоких знаний – просторные
аудитории, библиотека с читальным залом, современное
мультимедийное оборудование и технические средства,
компьютерные классы с подключением к интернету и др.
Факультет довузовского образования осуществляет
обучение иностранных граждан казахскому и русскому
языкам, занимается подготовкой к комплексному
тестированию представителей казахской зарубежной
диаспоры и граждан Казахстана.
Факультет поддерживает сотрудничество с различными
университетами мира, в числе которых Синьцзян,
Ланьджоу, Кукми, Сангмен, Токио, Баседа, Вьетнам,
Венгрия, Монголия, Кьонги, Ханкук, Пусан, Тегу и Донгук.
На факультете проводятся студенческие конференции,
олимпиады, тематические вечера, праздники, встречи с
интересными людьми, работают различные творческие
кружки и клубы.

2002 жылы 4 шілдеде әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ Ғылыми кеңесінің 4.1 қаулысымен
университет жанынан колледж құру туралы
шешім қабылданған болатын. Осы шешімге
орай, колледждің білім саласындағы міндеттері
мен басымдылықтары айқындалды. Ол оқу
құрылымының басты міндеті – университетіміздің
қабырғасынан шыққан болашақ мамандар мен
кадрларды сапалы және білікті түрде даярлауды
жүзеге асыру болып табылды.
Оқыту мемлекеттік және орыс тілінде күндізгі
бөлім бойынша жүргізіледі.
Мамандарды оқыту үшін университет
тарапынан оқытушы-профессорларға барлық
жағдай жасалған. Колледжде 32 оқытушы бар.
Оның ішінде бірінші және жоғары санатта 22-ден
астам оқытушы жұмыс істейді.
Колледж оқытушылары кәсіби шеберлікті
көтерудің тиімді жолдарының бірі ғылымизерттеу жұмысында деп таниды. Білім алушылар
ғылыми жобалық байқауларға, халықаралық
және
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференцияларға
қатысады.
Колледж
келешекте техникалық мамандықтарды да
ашуды жоспарлап отыр.

В условиях глобализации интеллектуальный
потенциал КазНУ им. аль-Фараби направлен на
интеграцию системы образования в международное
пространство при непременном сохранении и
поддержке национальных образовательных и
воспитательных идеалов.
В этом суть стратегии и тактики реформ,
проводимых государством и руководством нашего
университета, при котором и организован колледж.
Здесь обучение ведется на государственном и
русском языках по очной форме.
В колледже работают 32 преподавателя, из
них более 22 – преподаватели первой и высшей
категорий. Они видят в научно-исследовательской
деятельности один из эффективных путей
повышения профессионального мастерства.
Учащиеся
колледжа
участвуют
в
конкурсах научных проектов, международных
и
республиканских
научно-практических
конференциях,
смотрах
художественной
самодеятельности. В будущем колледж планирует
введение технических специальностей.
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

КОЛЛЕДЖ КЕЛЕСІ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША
МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:

0201000 – Правоведение
0516000 – Финансы (по отраслям)
0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
0512000 – Переводческое дело (по видам)
1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1305000 – Информационные системы (по областям применения)

0201000 – Құқықтану
0516000 – Қаржы (салалар бойынша)
0518000 – Есеп және аудит (салалар бойынша)
0512000 – Аударма ісі (түрлері бойынша)
1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
1305000 – Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жанындағы бейіндік мектеп жаратылыстануматематикалық,
қоғамдық-гуманитарлық
бағыттарда 10-11 сынып оқушыларын оқытады.
Бейіндік оқыту – жалпы орта білім берудің
заман талабына сай бәсекеге қабілетті ұрпақ
тәрбиелеуде қазақстандық реформа аясында
білім беру.
Бейіндік мектептің концепциясы әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
даму бағдарламасымен тығыз сабақтас. Бұл
мектептің негізгі мақсаты
заманауи білім
беру шарттарына жауап беріп, оқушыларды
мектеп
табалдырығынан
ғылыми-зерттеу
жұмыстарына қызықтыру. Сонымен бірге
білім берудің инновациялық үлгісін құруға
бағытталған үздіксіз білім берудің біртұтас
кластерлық жүйесін (мектеп-колледж-университет) құру болып табылады.

Начиная с 2011 года при КазНУ имени аль-Фараби функционирует Профильная школа
для учащихся 8-11-х классов по естественноматематическому и общественно-гуманитарному
направлениям.
Профильное обучение на уровне общего среднего
образования – это одно из направлений реформы
казахстанского образования, ориентированного на
создание конкурентноспособного образования.
Основной целью является создание целостной
системы кластера непрерывного образования
(школа-колледж-университет),
отвечающей
современным
требованиям
образовательной
деятельности, ориентированной на создание
инновационной
модели
общего
среднего
образования и позволяющей уже в стенах школы
приобщать учащихся к научно-исследовательской
деятельности, воспитывать высокообразованную
личность с активной жизненной позицией, способной
конкурировать на международном уровне.
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