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Қабылдау комиссиясының мекенжайы:
Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, 

Ө.Жолдасбеков атындағы 
Студенттер сарайы, 2-қабат. 

Тел.: 8 (727) 377-33-65; 
377-33-66; 377-33-30; 221-10-00, 221-10-10

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

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
приглашает Вас получить качественное образование

СИСТЕМА 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА, 
КОЛЛЕДЖ, БАКАЛАВРИАТ, 
МАГИСТРАТУРА, 
ДОКТОРАНТУРА PhD, 
ПОСТДОКТОРАНТУРА –
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ
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г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, 
Дворец студентов им. О.Жолдасбекова, 
2-й этаж 
Телефоны Саll-центра: 
8 (727) 377-33-65; 377-33-66; 
377-33-30;
221-10-00; 221-10-10
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
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Поступай в КазНУ и создай успешную карьеру XXI века! Поступай в КазНУ и создай успешную карьеру XXI века! 
Сделай правильный выбор!

- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ отандық университет тер 
ұлттық рейтингісінің көшбасшысы және QS халықаралық 
рейтингісінде әлемнің 1000 үздік университеттері арасында 
207 орынды алады. 

• 16 факультетте 114 білім беру бағдарламасы бойынша 
жоғары білім (бакалавриат) алу, магистратурада 240 білім 
беру бағдарламасы, PhD докторантурада 114 білім беру 
бағдарламасы бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі бар. Оқу 
үш тілде: қазақша, ағылшынша, орысша жүргізіледі.

•  Жоғары және арнайы орта білім негізінде білім алу. 
Оқудың түрлері: күндізгі және қашықтықтан оқыту. 

• Гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми бағыт-
тары бойынша жоғары сынып оқушыларына арналған 
университеттің жаңа бейіндік мектебі бар.

• Үздіксіз білім беру жүйесі: бейіндік мектеп, колледж, 
бакалавриат, магистратура, PhD докторантура, 
постдокторантура – СӘТТІЛІККЕ БАСТАР ЖОЛ!

• Университеттік кампуста заманауи оқу ғимараттары, 
ғылыми инфрақұрылым, кітапханалар, интернет-орталық, 
спорт кешені, кинотеатр, «Керемет» студенттерге қызмет 
көрсету орталығы, Студенттер сарайы, әскери кафедра, 
бассейн, «Жас ғалымдар үйі» бар. 

Студенттерге ыңғайлы жатақханалардан орын беріледі.

• Высшее образование (бакалавриат) на 
16 факультетах по 114 образовательным 
программам с возможностью продолжить 
обучение в магистратуре и докторантуре 
PhD. Обучение ведется на трех языках – 
казахском, английском, русском.
• Получение образования на базе 
высшего и среднего специального 
образования. Форма обучения: дневная и 
дистанционная.
• Профильная школа университета 
для учащихся старших классов по 
гуманитарным и естественнонаучным 
направлениям.

• В университетском кампусе 
имеются современные учебные 
корпуса, научная инфраструктура, 
библиотека, интернет-центр, 
фуд-корты, спортивный комплекс, 
центр обслуживания студентов 
«Керемет», Дворец студентов, 
военная кафедра, бассейн, «Дом 
молодых ученых». Студентам 
предоставляются места в 
комфортабельных общежитиях.

Äұðûñ 
òàңäàó æàñà!

ҚАЗҰУ-ҒА ОҚУҒА ТҮС ТЕ, ХХІ ҒАСЫРДЫҢ ТАҢДАУЛЫ МАНСАБЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗ!  
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КазНУ им. аль-Фараби единственный из вузов Центральной Азии вошел 
в топ-210 среди лучших вузов мира в международном рейтинге QS «World 
University Rankings». Продвинувшись вперед еще на 13 позиций, он занял 
207 место. Только два университета на постсоветском пространстве вошли в 
эту группу - КазНУ и МГУ им. Ломоносова (РФ).

QS является одним из авторитетных и влия-
тельных, признаваемых всеми странами между-
народным агентством, которое на протяжении 
многих лет проводит глобальный рейтинг лучших 
высших учебных заведений мира. Первые три ме-
ста в рейтинге занимают вузы из США – Массачу-
сетский технологический институт, Стэнфордский 
и Гарвардский университеты соответственно.

КазНУ как ведущий университет страны целе-
направленно работает над реализацией важной 
государственной задачи, поставленной Первым 
Президентом страны – Елбасы Нурсултаном На-
зарбаевым – войти в топ-200 лучших вузов мира. 
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! По рекомендации экс-
пертов QS опыт КазНУ изучается ведущими уни-
верситетами мира. Данный показатель является 
убедительным доказательством его высокой кон-
курентоспособности на мировом рынке образо-
вания и науки.

Следует отметить, что по итогам предметного 
рейтинга «QS WUR by Subject» КазНУ первым 

среди университетов стран СНГ вошел в группу 
51-100 лучших вузов мира. Всего в данный рей-
тинг вошли шесть специальностей ведущего ка-
захстанского вуза.

Учитывая возрастающую роль КазНУ в гло-
бальном научно-образовательном простран-
стве, QS решил провести международный фо-
рум в Казахстане. 

Мероприятие мирового уровня «К совершен-
ству на основе гармоний человеческого наследия 
и высоких технологий» пройдет на базе КазНУ 
в сентябре 2019 года, что является показателем 
высокого авторитета не только университета, но 
и всей системы высшего образования Казахстана.

КазНУ демонстрирует высокую динамику 
продвижения и в других авторитетных между-
народных рейтингах. Так, по результатам иссле-
дования Британского агентства «Times Higher 
Education» КазНУ первым в Центральной Азии 
вошел в число лучших вузов мира. В глобальном 
рейтинге самых экологичных университетов «UI 
Green Metric Ranking of World Universities» за-
нял 172 место, в рейтинге Европейской научно-
промышленной палаты получил оценку «АА» и 

ТАЛАПКЕР – 2019

КазНУ приглашает!!!
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ көптеген талапкердің 
біліммен сусындап, ғылыммен айналысуға деген 
қызығушылығын оятатын құтты мекен. Универ-
ситет халықаралық стандарттарға сай білім беру 
бағдарламасына толықтай көшкен және 16 факультет 
негізінде бакалавр, магистратура, докторантура және де 
постдокторантура сатылары бойынша мамандар даярлай-
ды. 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, ағымдағы жылы 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Орталық Азия ЖОО-лары-

нан жалғыз болып QS «World University Rankings» халықаралық 
рейтингісінде ең үздік университеттер арасында 210 орынға ие 
болды. Алға 13 қадам жылжып, 207 орынды бағындырды. Бұл 
топқа посткеңестік аймақтан тек екі университет: ҚазҰУ және 
Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (РФ) енді. 
QS әлемдегі үздік білім ордаларына көп жылдан бері ғаламдық 
рейтинг жүргізіп келе жатқан беделді әрі ықпалды, барлық 
елде мойындалған халықаралық агенттік. Рейтингіде алғашқы 
үш орынды АҚШ университеттері: Массачусетс технологиялық 
институты, Стэнфорд және Гарвард университеттері иеленген. 
Сонымен қатар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Academic Ranking 
of World Universities-European Standard» («ARES») атты беделді 
еуропалық рейтингісі бойынша Қазақстанның жоғары оқу 
орындарының арасында көшбасшы болды. Сондай-ақ ғаламдық 
«UI Green Metric Ranking of World Universities» рейтингінің зерт-

теу мәліметтері бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әлемнің 
үздік 200 экологиялық университеттері қатарында өз позици-
ясын нығайтты. Өткен жылмен салыстырғанда қазақстандық 
жоғары оқу орны аталмыш беделді рейтингте 172 орынға 
көтерілді. Және де ҚР жоғары оқу орындарының сұранысқа ие 
ұлттық рейтингіне енген 135 оқытушының жартысынан астамын 
ҚазҰУ қызметкерлері құрап отыр. ҚазҰУ спортқа да ерекше көңіл 
бөліп, студенттерге салауатты өмір салтын насихаттап келеді. 
Осының нәтижесі ретінде биыл ҚазҰУ  Х жазғы мерейтойлық 
Универсиада – 2019 чемпионы атанды. Дәстүрлі түрде өтіп келе 
жатқан жарыста спортшыларымыз бес маусым бойы жеңімпазы 
атанып, университет еліміздің студенттік спортының мызғымас 
көшбасшысына айналды.

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 замана-
уи білім ордасы. Университет факультеттерінде Этика бойынша 
комиссиялар, Ар-намыс кодексін сақтау бойынша студенттік ко-
миссиялар құрылған.  Білім ордасында «Оқытушы – студенттер 
көзімен», «Куратор-эдвайзер – студенттер көзімен», «Оқытушы 
– әріптестер көзімен» сауалнамалары тұрақты жүргізіледі. Со-
нымен 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 жасай-
ды. Студенттік сенат, «Сұңқар» студенттік кәсіподақ ұйымы, 
Жатақхана студенттері жоғары кеңесі, Тәртіп сақтау жасағы, Бо-
лон 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.  Олар патриоттық, 
кәсіби және ғылыми бағыттағы клубтар, көркемөнерпаздар 
үйірмесі, спорттық секциялар, лидерлік мектептер, 
әлеуметтік және ағартушылық клубтар. Жыл сайын универ-
ситет 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 са-
райы мен кинотеатр, жайлы жатақханалар орналасқан және 
университеттің Ыстықкөл жағалауында спорттық-сауықтыру 
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 ЖАРЫЛҚАСЫНОВА

КАЗНУ ВОШЕЛ  В ТОП-210 ЛУЧШИХ ВУЗОВ МИРА
причислен к ведущим европейским вузам. По 
итогам исследования известной международ-
ной организации «Great Value Colleges» (США) 
университет занял 31 место среди технологиче-
ски развитых вузов.

Важным фактором успешного продвижения 
КазНУ в рейтингах стала масштабная струк-
турная модернизация, высокая эффективность 
менеджмента, ориентированного на результат и 
интенсивное развитие уникальной инфраструк-

туры, которая за последние пять лет выросла 
почти на 50%.

Мировая узнаваемость университета связана с 
расширением международного сотрудничества 
и развитием интернационализации, а также с 
активной деятельностью КазНУ как Глобального 
хаба программы ООН «Академическое влияние» 
по устойчивому развитию.

Соб. корр.
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7. Для поступающих в докторантуру PhD

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Для выпускников, имеющих диплом с отличием 25 За первый год 
обучения2 Для выпускников, имеющих в дипломе оценки «отлично» и «хорошо» 10

3 В случае предоплаты за весь период обучения единовременно 
(3 года обучения) 10 За весь период 

обучения

9. Колледжге түсуші талапкерлер үшін

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1 "Ерекше аттестаты" бар мектеп түлектері үшін 10 Бірінші оқу
жылына

2
Басқа жеңілдіктерге қарамастан, оқудың барлық кезеңіне алдын ала 
төленген жағдайда және төлем сомасы оқу мерзімінің соңына дейін 
өзгеріссіз қалады

10 Барлық оқу 
кезеңінде 

6. Оқуын жалғастырушы магистранттар үшін

№ Категория

Шартта 
көрсетілген 

соманың 
жеңілдік 

мөлшері %

Ескертпе

1
Магистратурада «өте жақсы» 
оқитын магистранттар үшін
(қысқы және жазғы сессия 
қорытындысы бойынша)

20 Екінші оқу жылына 

2

3-тоқсаннан төмен емес (Q3) 
Scopus және Web of Science 
мәліметтер базасына кіретін 
рейтингтік, «жалған емес» 
журналдарда университет 
ОПҚ  және шетелдік 
ғалымдармен бірлескен 
ғылыми мақалалар 
жариялаған магистранттарға

20

Жеңілдік scopus.com немесе apps.webofknowledge.com жүйесінде 
мақала жарияланған соң келесі оқу жылына тағайындалады. 
Магистранттардың мақаласын жүйеде көрсеткен жағдайда scopus.
com немесе apps.webofknowledge.com оның соңғы оқу жылы 
кезеңінде магистрантқа бір оқу жылы үшін оқу құнының 20% - на 
тең ақшалай қаражат сомасы қайтарылады*.
 - бұл ереже тек бір оқу жылына ғана оқу ақысын төлеген 
магистранттар үшін ғана жарамды және екі және одан да көп жыл 
бойы оқу ақысын төлеген магистранттарға қолданылмайды.

2019-2020 оқу жылының келісім шарт негізіндегі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да
білім алушыларға арналған барлық оқу түрі бойынша

ЖЕҢІЛДІКТЕР 
1. Талапкерлер үшін 

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1  «Әл-Фараби» Республикалық олимпиадасының
жеңімпаздары мен жүлдегерлері үшін 100 Барлық оқу 

кезеңінде 
2 "Ерекше аттестаты" бар мектеп түлектері, "Алтын белгі"

иегерлері үшін 25
Бірінші оқу

жылына3 Олимпиада, ғылыми жоба және жарыстардың
жеңімпаздары мен мектеп түлектері үшін 10

4 Әл-Фараби ат. ҚазҰУ колледжін үздік дипломмен аяқтаған
түлектер үшін 10

5
Әл-Фараби ат. ҚазҰУ-дың жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 
факультетінің түлектері үшін оқудың барлық кезеңіне алдын ала 
төленген жағдайда (шетел азаматтары)

10
Барлық оқу 
кезеңінде 
(4 жыл)

6
Басқа жеңілдіктерге қарамастан, оқудың барлық кезеңіне алдын ала 
төленген жағдайда және төлем сомасы оқу мерзімінің соңына дейін 
өзгеріссіз қалады

10 Барлық оқу 
кезеңінде

7 «Өте жақсы» және «жақсы» бағалары
бар мектеп түлектеріне 10 Бірінші оқу жылы

2. Оқуды жалғастырушы (бакалавр деңгейіндегі) студенттер үшін

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1 Ата-аналары Әл-Фараби ат.ҚазҰУ қызметкерлері болып табылатын 
студенттер үшін (бағалары В- деңгейінен төмен болмаған жағдайда) 10 Ағымдағы оқу 

жылында 
3. Оқуын жалғастырушы бакалаврлар үшін

№ Категория
GPA Барлық  

оқу кезеңі 
үшін

Шартта 
көрсетілген 

соманың 
жеңілдік 

мөлшері %

Ескертпе

1 Оқу озаттары 4,0 25

Жеңілдік 2 курстан бастап оқу жылына
тағайындалады, сонымен қатар

1 курстағы үлгерім ескеріледі 

2 Студенттер 3,67-4,0 15

3
Жетім студенттер 
(бағалары А, А- "өте жақсы",  
В-, В, В+, С+ "жақсы")

3,0-4,0 25

4
Мүгедек студенттер – 
(бағалары А, А- "өте жақсы", 
В-, В, В+, С+ "жақсы")

3,0-4,0 25

5
Ата-аналарының екеуі де 
мүгедектер
(бағалары А, А- "өте жақсы", 
В-, В, В+, С+ "жақсы")

3,0-4,0 25

6

3-тоқсаннан төмен емес (Q3) 
Scopus және Web of Science 
мәліметтер базасына кіретін 
рейтингтік,
«жалған емес» 
журналдарда университет 
ОПҚ  және шетелдік 
ғалымдармен бірлескен 
ғылыми мақалалар 
жариялаған студенттерге 

20

Жеңілдік scopus.com немесе apps.webofknowledge.com 
жүйесінде мақала жарияланған соң келесі оқу жылына 
тағайындалады. 
Студенттің мақаласын жүйеде көрсеткен жағдайда 
scopus.com немесе apps.webofknowledge.com оның 
соңғы оқу жылы кезеңінде студентке бір оқу жылы үшін 
оқу құнының 20% - на тең ақшалай қаражат сомасы 
қайтарылады*.
* - бұл ереже тек бір оқу жылына ғана оқу ақысын төлеген 
студенттер үшін ғана жарамды және екі және одан 
да көп жыл бойы оқу ақысын төлеген студенттерге 
қолданылмайды. 

4. Екінші жоғары білім алуға түсушілер үшін (ж/б)

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1 Үздік дипломы бар бітірушілер үшін 25 Бірінші оқу
жылына 

       5. Магистратураға тапсырушылар үшін 

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Примечание

1 Үздік дипломы бар бітірушілер үшін 25 Бірінші оқу
жылына 2 Дипломда «өте жақсы» және «жақсы» бағалары бар бітірушілер үшін 10

3 Оқудың барлық кезеңіне алдын ала төленген жағдайда (2 оқу жылына)  10 Барлық оқу 
кезеңінде

7. PhD докторантураға тапсырушылар үшін 

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1 Үздік дипломы бар бітірушілер үшін 25 Бірінші оқу
жылына2 Дипломда «өте жақсы» және «жақсы» бағалары бар бітірушілер үшін 10

3 Оқудың барлық кезеңіне алдын ала төленген жағдайда
(3 оқу жылына)  10 Барлық оқу 

кезеңінде
8. Білімін жалғастырушы PhD докторанттар үшін

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1
Докторантурада «өте жақсы» 
оқитын докторанттар үшін
(қысқы және жазғы сессия 
қорытындысы бойынша)

20 Оқу жылының екінші жылынан бастап 

2

3-тоқсаннан төмен емес (Q3) 
Scopus және Web of Science 
мәліметтер базасына кіретін 
рейтингтік, «жалған емес» 
журналдарда университет ОПҚ  
және шетелдік ғалымдармен 
бірлескен ғылыми мақалалар 
жариялаған докторанттарға

20

Жеңілдік scopus.com немесе apps.webofknowledge.com 
жүйесінде мақала жарияланған соң келесі оқу жылына 
тағайындалады. 
Магистранттардың мақаласын жүйеде көрсеткен жағдайда 
scopus.com немесе apps.webofknowledge.com оның соңғы оқу 
жылы кезеңінде магистрантқа бір оқу жылы үшін оқу құнының 
20% - на тең ақшалай қаражат сомасы қайтарылады*.
* - бұл ереже тек бір оқу жылына ғана оқу ақысын төлеген 
магистранттар үшін ғана жарамды және екі және одан 
да көп жыл бойы оқу ақысын төлеген магистранттарға 
қолданылмайды.

10. Колледжде оқуын жалғастырушы білім алушылар үшін 

№ Категория
Шартта көрсетілген 
соманың жеңілдік 

мөлшері %
Ескертпе

1 «Өте жақсы» деңгейдегі білім алушыларға 10 Семестрге 
Ескерту: жеңілдіктердің бірнеше түрі қатар келсе, жоғары сатылысы есепке алынады

АБИТУРИЕНТ – 2019

10. Для обучающихся, продолжающих обучение в колледже

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Учащимся, обучающимся на «отлично» 10 За семестр
Примечание: при наличии нескольких видов льгот применяется максимальная

9. Для абитуриентов, поступающих в колледж

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Для выпускников школ, имеющих аттестат особого образца 10 За первый учебный 
год 

2
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно, 
независимо от других льгот и сумма оплаты является неизменной до 
окончания срока обучения

10 За весь период 
обучения

       6. Для магистрантов, продолжающих обучение

№ Категория

Размер скидки
в % от 

указанной 
суммы в 
договоре

Примечание

1
Для магистрантов, 
обучающихся  в магистратуре 
на «отлично»   (по итогам 
зимней и летней сессий)

20 За второй год обучения

2

Магистранты, 
опубликовавшие  единолично 
или совместно с ППС
университета и/или
зарубежными 
учеными  научные 
статьи в рейтинговых,  
«нехищнических» журналах, 
входящих в базы данных 
Scopus и/или Web of Science 
не ниже 3-го квартиля (Q3)

20

Скидка назначается на последующий учебный год после 
отображения статьи в системах scopus.com или apps.
webofknowledge.com. В случае отображения статьи магистранта 
в системах scopus.com или apps.webofknowledge.com в период 
его завершающего года обучения, то магистранту возвращается 
сумма денежных средств, эквивалентная предусмотренной 
скидке 20% от стоимости обучения за один учебный год*. * - 
данное правило действительно только для тех магистрантов, 
оплативших стоимость обучения только за один учебный год и не 
распространяется на тех магистрантов, оплативших обучение за 
два и более лет.

3. Для бакалавров, продолжающих обучение

№ Категория
GPA за весь 

период 
обучения

Размер 
скидки в % 

от указанной 
суммы

в договоре

Примечание

1 Отличники учебы 4,0 25

Скидка назначается на учебный год
со 2 курса, при этом учитывается

успеваемость с 1 курса

2 Студенты 3,67-4,0 15

3
Студенты – сироты
(оценки А, А- "отлично", 
В-, В, В+, С+ "хорошо")

3,0-4,0 25

4
Студенты – инвалиды 
(оценки А, А- "отлично", 
В-, В, В+, С+ "хорошо")

3,0-4,0 25

5
Студенты – оба родители 
инвалиды (оценки А, А- 
"отлично", 
В-, В, В+, С+ "хорошо")

3,0-4,0 25

6

Студенты, опубликовавшие 
совместные с ППС 
университета и/или
зарубежными 
учеными научные 
статьи в рейтинговых, 
«нехищнических» журналах, 
входящих в базы данных 
Scopus и/или Web of Science 
не ниже 3-го квартиля (Q3)

20

Скидка назначается на последующий учебный год 
после отображения статьи в системах scopus.com или 
apps.webofknowledge.com.
В случае отображения статьи студента в системах 
scopus.com или apps.webofknowledge.com в период 
его завершающего года обучения, то студенту 
возвращается сумма денежных средств, эквивалентная 
предусмотренной скидке 20% от стоимости обучения за 
один учебный год*.
* - данное правило действительно только для тех 
студентов, оплативших стоимость обучения только 
за один учебный год и не распространяется на тех 
студентов, оплативших обучение за два и более лет.

8. Для докторантов PhD, продолжающих обучение

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1
Для докторантов PhD, 
обучающихся в докторантуре 
на «отлично»  (по итогам 
зимней и летней сессий)

20 Со второго года обучения

2

Докторанты, опубликовавшие 
единолично или совместно 
с ППС университета и/или 
совместно с зарубежными 
научными руководителями 
научные статьи в рейтинговых, 
«нехищнических» журналах, 
входящих в базы данных 
Scopus и/или Web of Science не 
ниже 3-го квартиля (Q3)

20

Скидка назначается на последующий учебный год после 
отображения статьи в системах scopus.com или apps.
webofknowledge.com.
В случае отображения статьи докторанта в системах 
scopus.com или apps.webofknowledge.com в период его 
завершающего года обучения, то докторанту возвращается 
сумма денежных средств, эквивалентная предусмотренной 
скидке 20% от стоимости обучения за один учебный год*.
* - данное правило действительно только для тех докторантов, 
оплативших стоимость обучения только за один учебный год 
и не распространяется на тех докторантов, оплативших 
обучение за два и более лет

      4. Для поступающих на второе высшее образование (д/о)

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Для выпускников, имеющих диплом с отличием 25 За первый год 
обучения

       5. Для поступающих в магистратуру

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Для выпускников, имеющих диплом с отличием 25 За первый год 
обучения2 Для выпускников, имеющих в дипломе оценки «отлично» и «хорошо» 10

3 В случае предоплаты за весь период обучения единовременно
(2 года обучения) 10 За весь период 

обучения

ЛЬГОТЫ
по всем формам обучения для обучающихся в КазНУ имени аль-Фараби

на договорной основе в 2019-2020 учебном году
1. Для абитуриентов

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Для победителей и призеров республиканской олимпиады «Аль-
Фараби» 100 За весь период 

обучения
2 Для выпускников школ, имеющих аттестат особого образца, 

обладателей знака "Алтын белгі" 25
За первый

учебный год3 Для выпускников школ, победителей олимпиад и научных 
соревнований, проектов 10

4 Для выпускников колледжа КазНУ им. аль-Фараби, имеющих диплом 
с отличием 10

5
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно для 
выпускников факультета довузовского образования КазНУ им. аль-
Фараби (иностранные граждане)

10 За весь период 
обучения (4 года)

6
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно, 
независимо от других льгот и сумма оплаты является неизменной до 
конца срока обучения

10 За весь период 
обучения

7 Выпускникам школ, имеющим оценки «отлично» и «хорошо» 10 За первый год 
обучения

2. Для студентов (бакалавров), продолжающих обучение

№ Категория
Размер скидки

в % от указанной 
суммы в договоре

Примечание

1 Для студентов, родители которых являются работниками
КазНУ им. аль-Фараби (при оценках не ниже В-) 10 За текущий учебный 

год обучения
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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС  ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

ТАЛАПКЕР – 2019

Заң факультеті өз тарихында 30 мыңға жуық құқық 
саласындағы мамандарды: сот, прокуратура, ішкі істер орган-
дары мен мемлекеттік қауіпсіздіктің жоғары білікті жауапты 

қызметкерлерін, нотариустарды, адвокаттарды, заңгерлерді дай-
ындап шығарды. 

Факультетте Елбасымыздың «үш тілді меңгеру» мемлекеттік сая-
сатын жүзеге асыру барысында білім беру үш тілде жүзеге асырылу-
да. Бүгінгі таңда заң факультетінің ең күрделі ғылыми-тәжірибелік 
мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін жақсы ғылыми әлеуеті бар. 

Факультетте бір ҚР ҰҒА академигі, 30 доктор мен профессор-
лар, 80-нен аса ғылым кандидат, доценттер, сонымен қатар ҚР 
Парламенті, ҚР Үкіметі, ҚР Президенті Әкімшілігі, ҚР Жоғары 
Соты, Құқық қорғау органдары мен ғылым Академиясынан 
жоғары тәжірибелі мамандар жұмыс жасауда. Олардың басым 
көпшілігі шет тілдерін меңгерген, АҚШ, Еуропа, Түркия және өзге 
де мемлекеттерде тағылымдамадан өтіп келген. 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.

За всю историю своего существования юридический факультет подго-
товил около 30 тысяч специалистов в сферах права: суд, прокуратура, 
органы внутренних дел государственная охрана, нотариусы, адвокаты, 

юристы. Стоит отметить, что КазНУ готовит самых лучших юристов в мире и 
на протяжении многих лет является лидером в развитии науки и образования. 

Юридический факультет располагает мощным научным потенциалом, спо-
собным решать самые сложные научно-практические проблемы. 

На факультете работают один академик НАН РК, 30 докторов и профес-
соров, более 80 кандидатов наук, доцентов, а также специалисты практики 
высшей квалификации из Парламента, Правительства, Администрации Пре-
зидента, Верховного Суда РК, Академии наук и правоохранительных орга-
нов. Многие из них владеют иностранными языками, прошли стажировку в 
университетах США, Европы, Турции. КазНУ занимает 207 место в междуна-
родном рейтинге QS world university rankings и за последние 5 лет в респу-
бликанском специализированном рейтинге специальность «Юриспруден-
ция» занимает первое место. 

Юридический факультет готовит специалистов по программам бакалаври-
ата, магистратуры и докторантуры. Также профессорско-преподавательский 
состав факультета по поручению МОН РК занимается международными 
фундаментальными научными исследованиями в сфере права. Обучение на 
факультете ведется на трех языках.

Экономика және бизнес жоғары мектебі – Қазақстанда 
білікті экономикалық мамандықтарды дайындайтын 
іргелі білім ошағы. Экономика және бизнес жоғары 
мектебіндегі оқу үдерісі отандық жоғары мектептің 
бай дәстүрі мен шетелдік озық тәжірибелердің 
үйлесімі негізінде  құрылған.

Экономика және бизнес жоғары мектебінде қос 
дипломдық білім және біріккен оқу бағдарламалары 
жүзеге асырылады: бакалавриатта – Страсбург 
Университеті  (Франция), Amity  Университеті (Ин-
дия), магистратурада – Ресей Халықтар достығы 
университеті және Новосібір мемлекеттік университеті 
(Ресей), УРФУ (Ресей), UNIRAZAK Университеті (Малай-
зия), Королевская Академия (Испания). 

Экономика және бизнес жоғары мектебінің кафе-
дралары оқу, өндірістік және ғылыми-зерттеу тәжірибелері бойынша бағдарламаларын жұмыс 
берушілер сұранысы мен нарық талаптарын ескере отырып, тұрақты түрде жетілдіріп отыра-
ды. Студенттер мен магистранттар Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық банкі, қазынашылық, жетекші 
коммерциялық банктер, ғылыми-зерттеу институттары,  мемлекеттік кіріс департаменттері, ком-
паниялар мен фирмалар, инвестициялық және сақтандыру қорлары, мемлекеттік және жергілікті 
басқару органдары, үлкен төрттік аудиторлық ұйымдарында тағылымдамадан өтеді. 

Факультет мына білім беру
бағдарламалары бойынша  мамандар 
дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ

6B042 - Құқық 
- Құқықтану 
- Корпоративтік құқық 
- Мемлекеттік қызмет 
- Қаржы құқығы 
- Кеден ісі 

6B123 - Қоғамдық қауіпсіздік 
- Құқық қорғау қызметі

МАГИСТРАТУРА
Кәсіби бағыт - 1 жыл 
7M042 - Құқық 
- Азаматтық іс жүргізу құқығы 
- Мемлекеттік құқық және
конституциялық құрылыс 
- Мемлекеттік қызмет және
кадрлық қамсыздандыру 
- Интеллектуалдық құқық 
- Сот-прокурорлық-тергеу қызметі 
- Кеден ісі 
- Спорт құқығы 
- Құқық қорғау қызметі

Ғылыми-педагогикалық бағыт - 2 жыл 
7M042 - Құқық 
- Құқықтану 
- Құқықтану (Неміс және халықаралық
  коммерциялық құқық) (Қос диплом
  бағдарламасы) 
- Теңіз және энергетикалық құқық
  (Қос диплом бағдарламасы) 
- Спорт құқығы 
- Азаматтық құқық 
- Еңбек құқығы 
- Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет 
- Конституцяилық және әкімшілік құқық 
- Қаржы құқығы 
- Кеден ісі 
- Сот-прокурорлық-тергеу қызметі 
- Криминалистикалық сараптама 
- Компьютерлік технологиялар
  құралдар сот сараптамасы 
- Сот филологиялық сараптамасы 
- Сот психологиялық сараптамасы 
- Сот экономикалық сараптамасы 
- Сот сараптамасы 
- Құқық қорғау қызметі

ДОКТОРАНТУРА

8D042 - Құқық 
- Құқықтану 
- Кеден ісі

Обучение осуществляется 
по следующим образовательным 
программам:
БАКАЛАВРИАТ
6B042 - Право
- Юриспруденция
- Корпоративное право
- Государственная служба
- Финансовое право
- Таможенное дело

6B123 - Общественная безопасность
- Правоохранительная деятельность

МАГИСТРАТУРА

Профильное направление - 1 год
7M042 - Право
- Гражданское процессуальное право
- Государственное право
  и конституционное строительство
- Государственная служба
  и кадровое обеспечение
- Интеллектуальное право
- Судебно-прокурорско
  следственная деятельность
- Таможенное дело
- Спортивное право
- Правоохранительная деятельность

Научно-педагогическое направление - 2 года
7M042 - Право
- Юриспруденция
- Юриспруденция (Немецкое и международное
  коммерческое право)
  (Программа двойного диплома)
- Морское и энергетическое право
  (Программа двойного диплома)
- Спортивное право
- Гражданское право
- Трудовое право
- Государственная служба
  и административная деятельность
- Конституционное и административное право
- Финансовое право
- Таможенное дело
- Судебно-прокурорско следственная
  деятельность
- Криминалистическая экспертиза
- Судебная экспертиза средств
  компьютерных технологий
- Филологическая экспертиза
- Психологическая экспертиза
- Экономическая экспертиза
- Судебная экспертиза
- Правоохранительная деятельность

ДОКТОРАНТУРА
8D042 - Право
- Юриспруденция
- Таможенное дело

Высшая школа экономики и бизнеса – центр фундаментального 
образования, который осуществляет подготовку квалифици-
рованных кадров по экономическим специальностям в Казах-
стане. Учебный процесс в Высшей школе экономики и бизнеса 
строится на основе органичного сочетания богатых традиций 
отечественной высшей школы и передового зарубежного опыта. 

Высшая школа экономики и бизнеса осуществляет работу 
по программам двухдипломного образования и совместным 
образовательным программам: с Университетом им. Роберта 
Шумана (Бизнес-школа «Страсбургская Школа Менеджмента» 
– Франция), Amity (Индия), в магистратуре – с Российским Уни-
верситетом Дружбы Народов (РУДН (Россия) и Новосибирским 
государственным университетом (НГУ (Россия), УРФУ (Россия), 
UNIRAZAK (Малайзия), Университет Лодзь (Польша), Королев-
ская Академия (Испания). 

Кафедры ВШЭиБ постоянно работают над совершенствованием программ учебной, производствен-
ной и научно-исследовательской практики с учетом требований рынка и потребностей работодателей. 
Многие студенты и магистранты проходят практику в качестве стажеров в Министерстве финансов, На-
циональном банке РК, Казначействе, ведущих коммерческих банках, налоговых комитетах, компаниях 
и фирмах, инвестиционных и страховых фондах, государственных и местных органах управления, в 
аудиторских компаниях.

Факультет мына білім беру
бағдарламалары бойынша  мамандар 
дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ
В044 - Менеджмент және басқару
- Мемлекеттік және жергілікті басқару
- Менеджмент 
- Экономика
- Әлемдік экономика
В045 - Аудит және салық салу
- Есеп және аудит
В046 - Қаржы, экономика, банктік және 
сақтандыру ісі
В047 - Маркетинг және жарнама
В095 - Транспорттық қызметтер
- Логистика

МАГИСТРАТУРА

М070 - Экономика
- Кәсіпкерлік және құқық
М071 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
М072 - Менеджмент және басқару
- Жобаны басқару
- Халықаралық менеджмент
- Халықаралық жобаларды басқару
- Инновациялық менеджмент
- МВА-іскерлік менеджмент
- ЕМВА-іскерлік менеджмент
- Менеджмент
М073 - Аудит және салық салу

- Есеп және аудит
М074 - Қаржы, банк және сақтандыру ісі
- Банк ісі
- Қаржы
- Халықаралық қаржы және бизнес
- Сақтандыру ісі
- Исламдық қаржы
- Салық және салық салу
- Бухгалтерлік есеп, ішкі бақылау және аудит
М075 - Маркетинг және жарнама
- Маркетинг
- Халықаралық маркетинг
- Электрондық коммерция
7М113 - Транспорттық қызметтер
М152 - Логистика (сала бойынша)

ДОКТОРАНТУРА

D070 - Экономика
D071 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
D072 - Менеджмент және басқару
- Жобаны басқару
- Іскери әкімшілік
- Инновациялық менеджмент
- Менеджмент
D073 - Аудит және салық салу
- Есеп және аудит
D074 - Қаржы, банк және сақтандыру ісі
- Қаржы
- Исламдық қаржы
D075 - Маркетинг және жарнама
D148 - Логистика (сала бойынша)

Обучение осуществляется 
по следующим  образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ
В044 - Менеджмент и управление 
- Государственное и местное управление 
- Менеджмент 
- Экономика 
- Мировая экономика
В045 - Аудит и налогообложение
- Учет и аудит 
В046 - Финансы, экономика,
банковское и страховое  дело
В047 - Маркетинг и реклама
В095 - Транспортные услуги 
- Логистика

МАГИСТРАТУРА

M009 - Основы права и экономики
M070 - Экономика
- Предпринимательство и право
M071 - Государственное и местное 
управление
M072 - Менеджмент и управление 
- Управление проектами 
- Международный менеджмент 
- Управление международными проектами 
- Инновационный менеджмент 
- МВА-деловое администрирование 
- ЕМВА-деловое администрирование 

- Менеджмент
M073 - Аудит и налогообложение
M074 - Финансы, банковское
и страховое дело 
- Банковское дело 
- Финансы 
- Международные финансы и банки
- Страховое дело 
- Исламские финансы 
- Налоги и налогообложение 
- Бухгалтерский учет, внутренний контроль и 
аудит 
M075 - Маркетинг и реклама
7М113 - Транспортные услуги
M152 - Логистика по отраслям

ДОКТОРАНТУРА

D070 - Экономика
D071 - Государственное
и местное управление
D072 - Менеджмент и управление 
- Инновационный менеджмент 
- Управление проектами 
- Деловое администрирование
D073 - Аудит и налогообложение
D074 - Финансы, банковское
и страховое дело 
- Финансы 
- Исламские финансы
D075 - Маркетинг и реклама
D148 - Логистика по отраслям

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ
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Факультет мына білім 
беру бағдарламалары 
бойынша мамандар 
дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ

В051 - Қоршаған орта
- Экология
- Геоэкология
В052 - Жер туралы ғылым
- География
- Гидрология
- Метеорология
В074 - Қала құрылысы, 
құрылыс жұмыстары 
және азаматтық құрылыс
- Геодезия және 
картография
В075 - Кадастр және жерге 
орналастыру
- Жерге орналастыру
- Кадастр
В091 - Туризм
В093 - Мейрамхана ісі 
және мейманхана бизнесі
В094 - Санитарлық-
профилактикалық іс-
шаралар
- Тіршілік қауіпсіздігі және 
қоршаған ортаны қорғау

МАГИСТРАТУРА

M015 - География 
педагогтерін даярлау
М084 - География
- География
- Қоршаған ортаны 
геокеңістіктік басқару
- Энергоресурс 
дипломатиясы
М085 - Гидрология
M086 - Метеорология
М087 - Қоршаған ортаны 
қорғау технологиясы
- Экология
- Экология және табиғатты 
пайдалану
- Геоэкология және 
табиғатты пайдалануды 
басқару
- Геоэкологиялық жобалау
М123 - Геодезия
- Геодезия
- Картография
- Геоинформатика
М128 - Жерге орналастыру
- Жерге орналастыру
- Кадастр
М147 - Туризм
М149 - Мейрамхана ісі 
және мейманхана бизнесі
М150 - Санитарлық-

профилактикалық 
іс-шаралар
- Тіршілік қауіпсіздігі және 
қоршаған ортаны қорғау
- Техносфералық қауіпсіздік
- Өнеркәсіптегі кешенді 
қауіпсіздік менеджменті мен 
аудит

ДОКТОРАНТУРА

D015 - География 
педагогтерін даярлау
D084 - География
D085 - Гидрология
D086 - Метеорология
D087 - Қоршаған ортаны 
қорғау технологиясы
- Экология
- Геоэкология және 
табиғатты басқару
- Табиғи-техногендік риск
D123 - Геодезия
- Геодезия
- Картография
- Геоинформатика
D128 - Жерге орналастыру
- Жерге орналастыру
- Кадастр
D147 - Туризм

Обучение осуществляется 
по следующим 
образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

В051 - Окружающая среда 
- Экология
- Геоэкология
В052 - Наука о земле 
- География, 
- Гидрология
- Метеорология
В074 - Градостроительство, 
строительные работы и 
гражданское строительство 
- Геодезия и картография
В075 - Кадастр и 
землеустройство 
- Землеустройство
- Кадастр
В091 - Туризм
В093 - Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес
В094 - Санитарно-
профилактические 
мероприятия 
- Безопасность 
жизнедеятельности и 
окружающей 
среды 

МАГИСТРАТУРА

M015 - Подготовка 
педагогов географии 
География
М084 - География 
- География 
- Геопространственное 
управление окружающей 
средой 
- Дипломатия энергоресурсов
М085 - Гидрология 
M086 - Метеорология 
М087 - Технология охраны 
окружающей среды 
- Экология 
- Экология и 
природопользование
- Геоэкология и управление 
природопользованием
- Геоэкологическое 
проектирование 
М123 - Геодезия 
- Геодезия 
- Картография 
- Геоинформатика
М128 - Землеустройство 
- Землеустройство 
- Кадастр
М147 - Туризм
М149 - Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес

М150 - Санитарно-
профилактические 
мероприятия 
- Безопасность 
жизнедеятельности и 
окружающей среды 
- Техносферная безопасность 
- Менеджмент и аудит 
комплексной безопасности 
в промышленности

ДОКТОРАНТУРА

D015 - Подготовка педагогов 
географии
D084 - География
D085 - Гидрология
D086 - Метеорология
D087 - Технология охраны 
окружающей среды 
- Геоэкология и управление 
природопользованием 
- Экология
D123 - Геодезия 
- Геодезия 
- Картография 
- Геоинформатика
D128 - Землеустройство 
- Землеустройство 
- Кадастр
D147 - Туризм

АБИТУРИЕНТ – 2019

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 ге-
нетика; 2 ғылыми-зерттеу институты – ҒЗИ биология және био-
технология мәселелері мен ҒЗИ экология мәселелері, сондай-ақ, 
бірегей биологиялық мұражай белсенді жұмыс жасайды.

Мамандарды дайындауға ҚР ҰҒА академиктері, 30-дай ғылым 
докторы, профессорлар, 85-ке жуық ғылым кандидаты, до-
центтер, РһD докторлар қатысады. Оқытушы-профессорлар 
құрамының басшылығымен студенттер, магистранттар мен 
докторанттар отандық және шетелдік ғылыми жобаларды жүзеге асыруға белсене қатысады. Фа-
культет құрылғаннан бері, жақын және алыс шетелдің ғылыми-зерттеу мекемелерінде, өндірісте, 
республиканың жоғары және орта білім беру саласында 12 мыңнан астам маман даярланды.

Факультет дамыған ақпараттық-техникалық базамен қамтылған. Студенттер ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу үшін жазғы семестр кезінде шетелдік ғылыми орталықтарға бара алады.

Факультет биологии и биотехнологии является крупным на-
учно-образовательным центром, участвует в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, востребованных в про-
изводстве и бизнес-структурах Казахстана и за рубежом. На 
факультете активно работают: 4 кафедры – биотехнологии, био-
разнообразия и биоресурсов, биофизики и биомедицины, мо-
лекулярной биологии и генетики, 2 научно-исследовательских 
института – НИИ проблем биологии и биотехнологии и НИИ 
проблем экологии, а также уникальный Биологический музей. 

В подготовке кадров участвуют академики НАН РК, 30 док-
торов наук, профессоров, более 85 кандидатов наук, доцентов, 
докторов PhD. Под руководством профессорско-преподава-
тельского состава студенты, магистранты и докторанты активно 
участвуют в выполнении отечественных и зарубежных научных 
проектов. 

С момента становления факультета было подготовлено более 12 тысяч специалистов, востре-
бованных в научно-исследовательских учреждениях, производстве, сфере высшего и среднего 
образования республики, ближнего и дальнего зарубежья. Научные исследования проводятся не 
только на базе факультета, но и в относящихся к его инфраструктуре агробиостанции, теплицах и 
биогазовой установке. 

География және табиғатты пайдалану факультеті 
қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды басқару, 
геокеңістікті дамыту, тұрақты жасыл даму, геоинжи-

ниринг, геоақпараттық жүйе және Жерді арақашықтықтан 
саласында бірегей жоғары білікті мамандарды даярлау 
орталығы болып табылады. Бұл бағыт заманауи жаһандық 
және аймақтық экологиялық өзгерістер заманында елдің 
тұрақты дамуын және ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 
маңызды болып табылады.

Факультеттің барлық білім беру бағдарламалары әлемнің 
жетекші ғылыми және білім беру орталықтарымен (Ок-
сфорд, Рединг және т.б.) тығыз байланыста құрастырылып, 
халықаралық аккредитациялық агенттіктер (ASIIN, AQUIN, 
FIBAA, TedQUAL) сараптамасынан өткен. Білім беру 
бағдарламалары қоршаған ортаның өзгерістеріне сай 
келетін білім беру технологияларын (топпен және жобамен 
жұмыс жасау, case study және т.б.) пайдалануға, теориялық 
оқыту мен жеке дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Заманауи талаптарға сәйкес зертханалық жұмыстарды 
жүргізу үшін және оқу барысында ғылыми-зерттеу 
және тәжірибелік жұмыстармен айналысу мақсатында 
инновациялық технологияларды енгізу арқылы қажетті оқу 
құралдармен жүйелі түрде жабдықталған.

Факультет түлектері мемлекеттік және жергілікті басқару 
органдарында, ғылыми-зерттеу және жобалау институтта-
рында, трансұлттық компанияларда және кәсіпорындарда, 
экологиялық ұйымдар мен үкіметтік емес ұйымдарда, 
консалтингтік компаниялар мен білім беру ұйымдарында 
жұмыс атқарады. Оқу барысында алынған білім мен 
дағдылар бітірушілерге еңбек нарығында жұмыс бағыты мен 
орнын анықтайды.

Факультет мына 
білім беру бағдарламалары 
бойынша мамандар 
дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ

В050 - Биологиялық және 
аралас  ғылымдар
- Биология
- Биотехнология

МАГИСТРАТУРА

M014 - Биология 
педагогтерін даярлау
M080 - Биология
- Биология
- Биофизика
- Биомедицина

M081 - Генетика
- Генетика
- IT-генетика
M082 - Биотехнология
- Биотехнология
- Тағам биотехнологиясы
- Фитобиотехнология
- Тамақ өнеркәсібінің
   нанонехнологиясы
М083 - Геоботаника
М087- Қоршаған
ортаны қорғау  
технологиясы
- Қоршаған орта
  биотехнологиясы
М134 - Балық 
шаруашылығы
- Балық шаруашылығы
  және өнеркәсіптік 
  балық аулау

ДОКТОРАНТУРА

D080 - Биология
- Биология
- Биофизика
- Биомедицина
D081 - Генетика
D082 - Биотехнология
- Биотехнология
- Фитобиотехнология
- Тамақ өнеркәсібінің
  нанонехнологиясы
D083 - Геоботаника
D087 - Қоршаған ортаны 
қорғау технологиясы
- Қоршаған орта
  биотехнологиясы
D134 - Балық шаруашылығы
- Балық шаруашылығы   және
  өнеркәсіптік   балық  аулау

Обучение осуществляется 
по следующим 
образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

В050 - Биологические и 
смежные науки 
- Биология
- Биотехнология

МАГИСТРАТУРА

M014 - Подготовка 
педагогов биологии 
- Биология
M080 - Биология 
- Биология 
- Биофизика 
- Биомедицина
M081 - Генетика 

- Генетика
- IT-генетика
M082 - Биотехнология 
- Биотехнология 
- Пищевая биотехнология 
- Фитобиотехнология 
- Нанотехнология
  пищевой промышленности
М083 - Геоботаника 
- Геоботаника
М087 - Технология охраны 
окружающей среды 
- Биотехнология
  окружающей среды
М134 - Рыбное хозяйство 
- Рыбное хозяйство
  и промышленное
  рыболовство

ДОКТОРАНТУРА

D080 - Биология 

- Биология 
- Биомедицина 
- Биофизика
D081 - Генетика
- Генетика 
- IT-генетика
D082 - Биотехнология 
- Биотехнология
- Пищевая биотехнология 
- Фитобиотехнология 
- Нанотехнология пищевой
  промышленности
D083 - Геоботаника 
- Геоботаника
D087-Технология охраны 
окружающей среды 
- Биотехнология
  окружающей среды
D134 - Рыбное хозяйство 
- Рыбное хозяйство
  и промышленное 
  рыболовство

География
және табиғатты

пайдалану факультеті
Факультет географии и природопользования является цен-

тром подготовки уникальных высококвалифицированных 
специалистов в области природопользования, охраны 

окружающей среды, управления природными ресурсами, гео-
пространственного развития, устойчивого зеленого развития, ге-
оинжинииринга, геоинформационных систем и дистанционного 
зондирования Земли. Данные направления являются ключевыми 
для достижения устойчивого развития и национальной безопас-
ности страны в процессе современных глобальных и региональ-
ных изменений.

Все образовательные программы факультета разработаны на 
основе сотрудничества с ведущими мировыми научно-образо-
вательными центрами (Оксфорд, Рединг и др.) и аккредитованы 
международными агентствами (ASIIN, AQUIN, FIBAA, TedQUAL). 
Образовательные программы делают акцент на применении со-
временных образовательных технологии (работа в группах, про-
ектное обучение, case study и т.д.) и способствует формированию 
личностных и профессиональных навыков для успешной адапта-
ции к постоянно меняющимся окружающим условиям.

В свете современных требований по внедрению инновацион-
ных технологий учебные лаборатории планомерно оснащаются 
необходимым оборудованием для проведения лабораторных 
работ и для занятия научно-исследовательской деятельности во 
время прохождения обучения. 

Выпускники факультета работают на государственной службе в 
органах власти и местного самоуправления, научно-исследова-
тельских и проектных институтах, транснациональных компаниях 
и предприятиях по отраслям производства, экологических орга-
низациях и НПО, консалтинговых компаниях и образовательных 
учреждениях.  Полученные во время обучения знания и навыки 
в рамках программ соответствуют их занятости на рынке труда. 

Биология
және биотехнология 

факультеті

Факультет биологии
и биотехнологии

Факультет географии
и природопользования
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ШЫҒЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ТАЛАПКЕР – 2019

Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-гуманитарлық 
ғылымдар бойынша ең жоғары кәсіби деңгейдегі мамандарды 
даярлайтын ipi білім және ғылым орталығы болып табылады.

Факультет 10 мамандық бойынша кәсіби деңгейі жоғары, 
бәсекеге қабілетті мамандар дайындайды. 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 диплом-
ды білім беру бағдарламасы бойынша маман даярлайды. Оқыту 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. 

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, Ғылыми-инновациялық білім зерттеулер орталығы мен 

Психологиялық зертхана бар. Сонымен қатар, саясаттану және 
саяси технологиялар кафедрасы жанындағы Мұстафин атындағы 
саясаттану кітапханасы жұмыс істейді.

Философия және саясаттану факультетінің ұжымы 
жеткілікті түрде жоғарғы ғылыми шығармашылық әлеуетімен, 
жауапкершілігімен, өзінің кәсібіне берілгендігімен ерекшеленеді. 
Факультетте 150-ден астам оқытушы-профессорлар құрамы 
қызмет атқаруда, олардың ішінде 80-нен астам ғылым докторла-
ры мен кандидаттары, PhD докторлар қызмет істейді. 

Факультет является современным центром науки
и образования по подготовке специалистов
высочайшего профессионального уровня
по социальным и гуманитарным наукам.

Факультет готовит конкурентоспособных специалистов по 10 
специальностям. Выпускники работают в государственных и об-
щественных организациях, коммерческих и силовых структурах, 
научных и учебных заведениях.

Факультет философии и политологии тесно сотрудничает с ве-
дущими 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 за-
ведениях. С ведущими зарубежными университетами осуществля-
ются программы двухдипломного образования. Обучение ведется 
на казахском, русском и английском языках. 

На факультете работают 150 преподавателей, из них 80 - док-
тора наук, кандидаты наук, докторанты PhD. Коллектив факультета 
философии и политологии обладает достаточно высоким творче-
ским потенциалом, ответственностью, преданностью своей про-
фессии и своему университету.

Шығыстану факультеті – араб, парсы, жапон, корей, қытай, түрік, 
хинди, урду бөлімдерінде Шығыс елдерінің тілін, мәдениетін, 

тарихын жан-жақты зерттеуші білікті мамандар дайындайтын басты 
білім ордасы.

Университет қабырғасында шығыс (атап айтқанда араб) тілдерін 
оқыту ХХ ғасырдың 70-жылдарынан бастау алады. 1989 жылы Азия 
және Африка елдері тарихы кафедрасы мен араб тілі кафедрасының 
негізінде ашылған шығыстану факультетінің бүгінде шығыс елдері 
бойынша кадр дайындау ісінде 40 жылдық тарихы бар.

Факультет түлектері шетелдегі Қазақстан Республикасының 
елшіліктерінде, Қазақстандағы шығыс елдерінің елшіліктерінде, 
ғылыми зерттеу және білім беру мекемелерінде, мемлекеттік қызмет 
пен бизнес құрылымдарында, ҚР СІМ, ІІМ, ҰҚК-де қызмет атқарады.

Факультет востоковедения – это признанный центр ка-
захстанской ориенталистики, где работают высококва-

лифицированные педагогические кадры, осуществляется 
интересный и творческий учебно-воспитательный процесс, 
проводятся научные исследования, кипит насыщенная сту-
денческая жизнь. 

Факультет востоковедения является крупнейшим центром 
Казахстана по подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов 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 тради-

цию изучения языков и истории стран Востока. Востоковеды 
Казахстана исследуют языки, культуру, историю, тенденции 
внутреннего и внешнеэкономического развития, приори-
теты во внешней политике стран Востока, участвуют в раз-
работке и осуществлении внешнеполитической доктрины 
Казахстана. 

Студенты обучаются на кафедрах: Ближнего Востока и Юж-
ной Азии, TURKSOY, китаеведения, Дальнего Востока. Изуча-
ются арабский, персидский, китайский, корейский, турецкий, 
японский, хинди и урду, английский и французский языки, а 
также преподается весь комплекс страноведческих дисци-
плин: история, культура, литература, религия, внутренняя и 
внешняя политика стран Востока.

Обучение осуществляется
по следующим образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ
В001 - Педагогика и психология
В019 - Подготовка специалистов по 
социальной педагогике и самопознанию
В032 - Философия и этика
В033 - Религия и теология 
- Исламоведение
- Религиоведение
В038 - Социология
В039 - Культурология
В040 - Политология и граждановедение
В041 - Психология
В090 - Социальная работа

МАГИСТРАТУРА

М001 - Педагогика и психология 
- Педагогика и психология
- Современные технологии в условиях 
инклюзивного образования 
М020 - Подготовка кадров по социальной 
педагогике и самопознанию 
- Социальная педагогика и самопознание 
- Самопознание и основы гуманной 
педагогики
М050  - Философия и этика
М051 - Религия и теология 
- Религиоведение 
Религиозная идентичность в 
- конфликтологии
М052 - Исламоведение
М061 - Социология
- Экономическая социология
- Социология
- Социология труда и управление HR

М062 - Культурология 
- Культурология 
- Культурная антропология 
- Европа и Азия: культурная дипломатия и 
геополитика в ЕС
М063 - Политология и конфликтология 
- Политология
- Государственное управление и 
общественная безопасность 
- Конфликтология
М066 - Психология 
- Личность и организационная психология 
- Спортивная психология 
- Психология экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций 
- Детская психология 
- Клиническая психология 
- Психология в здравоохранении 
- Психология и социология религии  
М146 - Социальная работа 
- Социальная работа в здравоохранении
- Социальная работа
- Превентология в молодежной среде

ДОКТОРАНТУРА

D001 - Педагогика и психология
D020 - Подготовка кадров по социальной 
педагогике и самопознанию
- Социальная педагогика и самопознание
D050 - Философия и этика
D051 - Религия и теология
D052 - Исламоведение
D061 - Социология
D062 - Культурология
D063 - Политология и конфликтология
D066 - Психология
D142 - Социальная работа

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ

В035 - Түркітану және Шығыстану
В036 - Аударма ісі
- Аударма ісі
- Шетел филологиясы (12 бағыт бойынша)

МАГИСТРАТУРА

М035 - Түркітану және Шығыстану
М036 - Аударма ісі
- Аударма ісі
- Шетел филологиясы (12 бағыт бойынша)

ДОКТОРАНТУРА

D035 - Түркітану және Шығыстану
D036 - Аударма ісі
- Аударма ісі
- Шетел филологиясы (12 бағыт бойынша)

Обучение осуществляется 
по следующим  образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

В035 - Тюркология и Востоковедение
В036 - Переводческое дело
- Переводческое дело 
- Иностранная филология (12 направлений)

МАГИСТРАТУРА

М035 - Тюркология и Востоковедение
М036 - Переводческое дело
- Переводческое дело 
- Иностранная филология
(12 направлений)

ДОКТОРАНТУРА

D035 - Тюркология и Востоковедение
D036 - Переводческое дело
- Переводческое дело 
- Иностранная филология
(12 направлений)

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ
В001 - Педагогика және психология
В019 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану мамандарын даярлау
В032 - Философия және этика
В033 - Дін және теология
- Дінтану
- Исламтану
В038 - Әлеуметтану
В039 - Мәдениеттану
В040 - Саясаттану және азаматтану
В041 - Психология
В090 - Әлеуметтік жұмыс

МАГИСТРАТУРА

М001 - Педагогика және психология
- Педагогика және психология
- Инклюзивті білім беру жағдайындағы 
заманауи технологиялар
М020 - Әлеуметтік педагогика және өзін-
өзі тану мамандарын даярлау
- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
- Әлеуметтік педагогика және гуманды 
педагогиканың негіздері
М050 - Философия және этика
М051 - Дін және теология
- Дінтану
- Конфликтологиядағы діни бірегейлік
М052 - Исламтану
М061 – Әлеуметтану
Экономикалық әлеуметтану
- Әлеуметтану
- Еңбек әлеуметтануын және HR-ды басқару
М062 - Мәдениеттану

- Мәдениеттану 
- Мәдени антропология  
- Еуропа және Азия: мәдени дипломатия 
және ЕО геосаясаты
М063 - Саясаттану және конфликтология
- Саясаттану
- Мемлекеттік басқару және қоғамдық 
қауіпсіздік
- Конфликтология
М066 – Психология
- Тұлға және ұйымдастырушылық психология 
(ағылш.)
- Спорт психологиясы
- Экстремалды және төтенше жағдайлар 
психологиясы
- Балалар психологиясы
- Клиникалық психология
- Денсаулық сақтаудағы психология
- Діннің психологиясы және әлеуметтануы
М146 - Әлеуметтік жұмыс
- Әлеуметтік жұмыс
- Жастар ортасындағы превентология
- Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс

ДОКТОРАНТУРА

D001 - Педагогика және психология
D020 - Әлеуметтік педагогика және өзін-
өзі тану мамандарын даярлау
D050 - Философия және этика
- Философия
- Саяси философия
D051 - Дін және теология
D052 - Исламтану
D061 - Әлеуметтану
D062 - Мәдениеттану
D063 - Саясаттану және конфликтология
D066 - Психология
D142 - Әлеуметтік жұмыс

ФАКУЛЬТЕТ
ФИЛОСОФИИ
И ПОЛИТОЛОГИИ
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Факультет истории, археологии и этнологии являет-
ся центром подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов по отечественной и зарубеж-

ной истории, археологии и этнологии, музейного дела и 
охраны памятников, архивоведения, документоведения 
и документационного обеспечения, библиотечного дела.

Факультет является одним из старейших центров по 
подготовке специалистов – историков. В 1948 году исто-
рическое отделение университета было преобразовано в 
отдельный факультет. Если первоначально на факультете 
обучались 300 студентов и им давали знания 10 препо-
давателей, то сегодня кадровый состав факультета состо-
ит из 120 человек: из них 27 докторов наук, 40 кандида-
тов исторических наук, 5 докторов PhD. 

На факультете ведется подготовка специалистов по 
трехступенчатой системе: бакалавр – магистр - доктор 
PhD. 

Также факультет осуществляет совместные образова-
тельные программы с университетами Италии, России, 
Турции, что дает обучающимся возможность оценить за-
рубежную систему образования.

Подготовка специалистов базируется на фундамен-
тальных знаниях по истории, археологии, этнологии и 
культурологии. В процессе обучения уделяется большое 
внимание освоению иностранных языков и оттачиванию 
полученных знаний на производственной практике, что 
в дальнейшем способствует их успешному трудоустрой-
ству. Выпускники факультета востребованы как в науке, 
так и в сфере образования.

Тарих, археология және этнология факультеті отандық 
және шетел тарихы, археология, этнология, музей ісі, 
ескерткіштерді қорғау, мұрағаттану, кітапхана ісі саласы бой-

ынша жоғары дәрежелі маман дайындау ісінде еліміздің көнекөз, 
ең мықты, мойындалған орталық болып табылады. Бакалавр, 
магистр және PhD докторы үш сатылы жүйе бойынша мамандар 
дайындайды. Қазақстанның түрлі аймақтарында қызмет атқарып 
жүрген саяси және іскер элитада факультеттің түлектері де бар. 

Білікті маман дайындау барысында әлемнің озық 
университеттерімен қос дипломды білім беру бағдарламалары 
жүзеге асырылған. Атап айтқанда, Ла Сапиенца университетімен 
(Италия), Ресей мемлекеттік гуманитарлық университетімен, 
Стамбұл университетімен (Түркия). 

Тарих, археология және этнология факультетін бітірген ма-
мандар тарих, археология, саясаттану және мәдениеттану сала-
лары бойынша іргелі терең білім алып шығады. Оқу барысында 
шет тілдерін жетік игерудің және көптеген ұйымдармен кең 
байланыс орнатудың арқасында бітірушілер кейін қызықты әрі 
болашағы бар жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болады. Фа-
культет бітірушілері ғылым мен білім беру салаларымен қатар 
дипломатиялық және әкімшілік жұмыстарда, қарулы күштер 
мен ішкі істер саласында, ұлттық  қауіпсіздік комитетінде үлкен 
сұранысқа ие.

Факультет филологии и мировых языков – один из старейших 
факультетов КазНУ им. аль-Фараби, существует с 1937 года.

Факультет имеет глубокую историю и богатую традицию, здесь 
работают известные ученые Казахстана, прославившиеся свои-
ми уникальными научными исследованиями. 

Факультет с нетерпением ждет молодежь, способную к изуче-
нию языков, любящую литературу, целеустремленную и талант-
ливую, имеющую интерес к научным исследованиям. 

Выпускники факультета могут работать руководителями в об-
ласти управления образования, СМИ и издательского дела, на-
учными исследователями в сфере лингвистики и межкультурных 
отношений, преподавателями средних и высших учебных заве-
дениий, переводчиками-редакторами в издательстве, в админи-
страциях, консульских центрах, письменными переводчиками 
в государственных учреждениях, переводческих бюро и агент-
ствах, устными переводчиками на конференциях, переговорах и 
деловых встречах, центрах государственного языка.

Ұлтымыздың ұлы тұлғалары М. Әуезов, Ә. Марғұлан, Б.Кенжебаев, М. 
Балақаевтар негізін қалаған филология және әлем тілдері факультетінің тари-
хы терең, дәстүрі бай. Факультетте қазақ әдебиетінің классигі, шығармалары 
әлем әдебиетінің алтын қорынан орын алған академик-жазушы Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов 30 жылға таяу еңбек етті. 

ҚазҰУ қалашығында орналасқан факультетімізде студенттердің білім алу-
ына толық жағдай жасалған. Филология және әлем тілдері факультетінде 
жоғары білікті мамандардан тұратын 6 кафедра бар. 

Факультетте заман талабына сай халықаралық байланыс жақсы жолға 
қойылған. Факультет түлектері алған білімі мен біліктілігін мынадай жерлер-
де қолдана алады: 
- Білім беру-басқару саласындағы басшы
- БАҚ құралдары мен баспа ісі саласында
- Лингвистика және мәдениетаралық қатынас саласындағы ғылыми зерттеуші
- Орта және жоғары орындарындағы оқытушы
- Баспада аудармашы редактор
- Әкімшілік және құжат айналымы саласы
- Баспасөз және консулдық орталықтар
- Мемлекеттік мекемелерде, аударма бюролары мен агенттіктерінде жазбаша 
аудармашы
- Конференция, келіссөздер, іскерлік кездесу мен келіссөздерге, 
презентациялардағы және басқа да іс-шаралардағы ауызша аудармашы
- Мемлекеттік тіл орталықтары

Тарих, археология
және этнология 

факультеті

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, 
АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОЛОГИИ

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары
бойынша мамандар дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ

В016 - Қазақ тілі және әдебиеті мұғалімдерін 
даярлау
- Қазақ тілі мен әдебиеті
В017 - Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін 
даярлау
- Орыс тілі мен әдебиеті
В018 - Шет тілі мұғалімдерін даярлау
- Шет тілі: екі шет тілі
В036 - Аударма ісі 
- Аударма ісі (батыс тілдері)
- Шетел филологиясы (батыс тілдері)
В037 - Филология
- Қазақ - Орыс филологиясы
- Әдебиеттану

МАГИСТРАТУРА

М017 - Қазақ тілі және әдебиеті педагогтерін 
даярлау
- Қазақ тілі мен әдебиеті
М018 - Орыс тілі және әдебиеті педагогтерін 
даярлау
- Орыс тілі мен әдебиеті
М019 - Шет тілі педагогтерін даярлау
- Шет тілі: екі шет тілі
М056 - Аударма ісі, синхронды аударма

- Аударма ісі (батыс тілдері)
М057 - Лингвистика
- Компьютерлік лингвистика
- Тіл және мәдениаралық коммуникация
М058 - Әдебиет 
- Әдебиеттану
М059 - Шетел филологиясы 
- Шетел филологиясы (батыс тлдері)
М060 - Филология
- Орыс филология
- Қазақ филология

ДОКТОРАНТУРА

D017 - Қазақ тілі және әдебиеті педагогтерін 
даярлау
- Қазақ тілі мен әдебиеті
D018 - Орыс тілі және әдебиеті педагогтерін 
даярлау
- Орыс тілі мен әдебиеті (қос дипломдық)
D019 - Шет тілі педагогтерін даярлау
- Шет тілі: екі шет тілі
D056 - Аударма ісі, синхронды аударма
- Аударма ісі (батыс тілдері)
D057 - Лингвистика
- Лингвистика
D058 - Әдебиет
- Әдебиеттану
D059 - Шетел филологиясы
- Шетел филологиясы (батыс тілдері)
D060 - Филология
Орыс филология
Қазақ филология

Обучение осуществляется 
по следующим 
образовательным программам:

БАКАЛАВРИАТ

В016 - Подготовка учителей казахского 
языка и 
литературы 
В017 - Подготовка учителей русского 
языка и  литературы
В018 - Подготовка учителей иностранного 
языка
В036 - Переводческое дело 
- Иностранная филология – западные языки
- Переводческое дело – западные языки
В037 - Филология 
- Казахская филология 
- Русская филология

МАГИСТРАТУРА

M017 - Подготовка педагогов казахского 
языка и 
литературы
M018 - Подготовка педагогов русского 
языка и 
литературы
M019 - Подготовка педагогов иностранного 
языка
- Иностранный язык: два иностранных языка
M056 -Переводческое дело, синхронный 
перевод 

- Переводческое дело (западные языки)
M057 - Лингвистика 
- Переводоведение и профессиональная 
коммуникация
- Компьютерная лингвистика
M058 - Литература 
- Язык и межкультурная коммуникация 
- Литературоведение
M059 - Иностранная филология
- Иностранная филология (западные языки)

ДОКТОРАНТУРА

D017 - Подготовка педагогов казахского 
языка и 
литературы
D018 - Подготовка педагогов русского 
языка и 
литературы
D019 - Подготовка педагогов иностранного 
языка
- Иностранный язык: два иностранных языка
D056 - Переводческое дело, синхронный 
перевод
- Переводческое дело (западные языки)
D057 - Лингвистика
D058 - Литература
Литературоведение
D059 - Иностранная филология
Иностранная филология (западные языки)
D060 - Филология
Казахская филология
Русская филология

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды:

БАКАЛАВРИАТ

В034 - Тарих және археология
- Археология және этнология
- Тарих
- Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
В043 - Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және 
мұрағаттану ісі
- Мұрағатттану, құжаттар жүргізу және 
құжаттамалық қамтамасыз ету
- Кітапханалық ақпараттық жүйелер

МАГИСТРАТУРА

М016 - Тарих педагогтерін даярлау
- Тарих
- Тарих  және география
М053 - Тарих және археология
- Археология және этнология
- Физикалық антропология
- Тарих

- Дүниежүзі тарихы
- Ұлттық тарих
- Тарихи информатика
- Бұқаралық тарих
- Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
М069 - Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу 
және мұрағат ісі
- Кітапханалық ақпараттық жүйелер
- Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және 
құжаттамалық қамтамасыз ету 
- Басқару мен мұрағатта электронды 
құжаттармен жұмыс теориясы мен 
тәжірибесі
- IT-мұрағаттану және құжаттану

ДОКТОРАНТУРА

D053 - Тарих және археология
- Тарих
- Археология және этнология
- Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
D069 - Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және 
мұрағаттану ісі
Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және 
құжаттамалық қамтамасыз ету

Обучение осуществляется
по  следующим образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

В034 - История и археология 
- Археология и этнология 
- История 
- Музейное дело и охрана памятников
В043 - Библиотечное дело, обработка 
информации и архивное дело 
- Архивоведение, документоведение и 
документационное обеспечение, 
- Библиотечные информационные системы

МАГИСТРАТУРА

M016 - Подготовка педагогов истории 
- История 
- История и география
M053 - История и археология 
- Археология и этнология
- Физическая антропология 
- История 

- Всемирная история 
- Национальная история
- Историческая информатика 
- Публичная история 
- Музейное дело и охрана памятников
M069 - Библиотечное дело, обработка 
информации и архивное дело 
- Библиотечная информационная 
коммуникация 
- Архивоведение, документоведение и 
документационное обеспечение 
- Теория и практика работы с электронными 
документами в управлении и архивах 
- IT-архивоведение и документоведение

ДОКТОРАНТУРА

D053 - История и археология
- История 
- Археология и этнология 
- Музейное дело и охрана памятников
D069 - Библиотечное дело, обработка 
информации и архивное дело 
- Архивоведение, документоведение и 
документационное обеспечение

Филология және әлем 
тілдері факультеті

Факультет филологии
и мировых языков
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Сегодня подготовкой будущих специалистов 
занимаются кафедры: печати и электронных 
СМИ, ЮНЕСКО, международной журналистики 
и медиа в обществе, издательского, 
редакторского и дизайнерского искусства.  

На факультете функционируют телестудия, 
радиостудия и фотостудия «Аль-Фараби», 
учебно-практический и исследователь-

ский центр «Құзыреттi баспагер», Учебный 
центр новых медиатехнологий «Коника-Минол-
та», студенческий Пресс-Центр, Мастерская ди-
зайна. Работает студенческая фотолаборатория 
«Фотожурналист».

На сегодняшний день в составе препода-
вателей и наставников факультета в учебном 
процессе непосредственно участвуют более 
10 докторов наук, более 30 кандидатов наук. 
Кроме того, самое деятельное участие прини-
мают руководители ведущих средств массовой 
информации и издательских домов, известные 
журналисты-практики. На факультете журна-
листики уделяется особое внимание междуна-
родным связям и академической мобильности. 
На основе заключения взаимных договоров 
налажены тесные связи с Колумбийским, Окла-
хомским, университетами Огайо и Вайоминга 
США, Познаньским университетом имени А. 
Мицкевича и Торуньским университетом имени 
Н. Коперника Польши, Стамбульским универси-
тетом, Университетами Гази и Анкары Турции, 
МГУ имени М.В. Ломоносов, МГУП имени И. Фе-
дорова, Санкт-Петербургским государственным 
университетом. 

Қазіргі уақытта факультеттегі мамандар 
дайындау үдерісін – Баспасөз және 
электронды бұқаралық ақпарат құралдары; 
ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және 
қоғамдық медиа; Баспагер-редакторлық 
және дизайнерлік өнер кафедралары жүзеге 
асырады.

Факультетте «Әл-Фараби» телесту-
диясы, радиостудиясы, фотосту-
диясы, «Құзыретті баспагер» оқу, 

ғылыми-зерттеу орталығы, «Коника-минолта» 
жаңамедиалық технологияны үйрету-үйрену 
орталығы, Студенттік баспасөз орталығы,  «Ди-
зайн» 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 ат-
салысып келеді. Журналистика факультетінде 
шетелдік байланыс және академиялық 
ұтқырлыққа ерекше назар аударылады. 
Қазіргі таңда Польшадағы Николай Коперник, 
Түркияның Стамбул университетімен, Анка-
рада Гази университетімен, Америка Құрама 
Штаттарының Колумбия, Оклахома, Огайо және 
Вайоминг мемлекеттік университетімен, А. 
Мицкевич атындағы Познань университетімен 
және Торунь университетімен, М.В. Ломо-
носов атындағы ММУ, И. Федоров атындағы 
мемлекеттік университеті, Санкт-Петербург 
мемлекеттік университетімен өзара шарттар 
жасап тығыз байланыс орнатты. 

Халықаралық қатынастар факультетінің 
миссиясы халықаралық стандарттар 
деңгейіне сәйкес келетін сапалы және 
қолжетімді білім беру болып табылады.

Қазіргі таңда факультет жоғары білікті 
халықаралық қатынастар саласының ма-
мандарын даярлауға зор үлес қосып келе 
жатқан ірі білім және ғылым орталығы. 

Факультет оқытушылары халықаралық 
қатынастар, халықаралық құқық және 
әлемдік экономика мәселелерінің 
өзекті тақырыптары бойынша жүзден 
астам монография, оқулықтар мен 
оқу құралдарын және мыңнан астам 
мақала, сондай-ақ шетелдерде жария-
лап, еңбектері аталған бағыттағы ғылым 
саласына зор үлес қосты. Факультеттің 
ғылыми және педагогикалық қызметі 
Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ шетел-
дерде де құрметпен мойындалып және 
танымал болды. Осы жылдары факультет 
таяу және алыстағы шетелдік жетекші 
университеттермен әріптестік тығыз қарым-қатынастар орнатты.

Факультет түлектері Республиканың атқару және заң шығару органдарында, Парламент аппаратын-
да, ҚР Үкіметі аппаратында, ҚР СІМ-де, шетелдегі ҚР өкілдіктерінде, халықаралық ұйымдарда табысты 
еңбек етіп, университеттің мақтанышына айналды. Олардың көпшілігі шетелдердің дипломатиялық 
өкілдіктерінде Республикамызды танытуда, іскер орта мен академиялық мекемелерде сұранысқа ие.

Миссия факультета международных от-
ношений заключается в предоставлении 
качественного и доступного образования, 
соответствующего уровню международных 
стандартов.

Сегодня факультет является крупным об-
разовательным и научным центром, который 
вносит значительный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов 
специалистов-международников. 

Преподавателями факультета опубликова-
ны сотни монографий, учебников и учебных 
пособий, более тысячи научных статей,  в том 
числе изданных за рубежом, по актуальным 
проблемам международных отношений, 
международного права и мировой эконо-
мики, которые внесли свой вклад в развитие 
данных направлений науки.

Выпускники факультета продуктивно тру-
дятся в органах законодательной и исполни-
тельной власти республики и в частности в 
аппарате Парламента, Правительства Респу-

блики Казахстан, МИД РК, представительствах страны за рубежом, международных организациях и 
уже успели снискать славу и гордость факультету. Многие из них представляют нашу республику в 
дипломатических представительствах, востребованы в академических учреждениях и деловых кру-
гах. Высокий уровень образования и богатые научно-исследовательские традиции позволяют нам с 
уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ

В029 - Аудиовизуалды құралдар
және  медиа өндіріс
- Баспа ісі
В031 - Сән, интерьер дизайны
және  өнеркәсіптік дизайн
- Дизайн
В042 - Журналистика және
репортерлық іс
- Журналистика
- Қоғаммен байланыс
- Халықаралық журналистика

МАГИСТРАТУРА

М038 - Аудиовизуалды құралдар және 
медиа өндіріс
- Баспа ісі
М043 - Сән, интерьер дизайны және 
өнеркәсіптік дизайн
- Дизайн
М067 - Журналистика және репортерлық іс
- Журналистика
- Халықаралық журналистика
- Date-журналистика
М068 - Қоғаммен байланыс

ДОКТОРАНТУРА

D067 - Журналистика және репортерлық іс
- Журналистика
- Халықаралық журналистика
- Медиа және коммуникациялар
D068 - Қоғаммен байланыс

Обучение осуществляется по 
следующим образовательным 
программам: 
 
 БАКАЛАВРИАТ 

В029 - Аудиовизуальные средства и 
медиапроизводство 
- Издательское дело
В031 - Мода, дизайн интерьера и 
промышленный дизайн
- Дизайн
В042 - Журналистика и репортерское дело 
- Журналистика 
- Международная журналистика
- Связи с общественностью

МАГИСТРАТУРА

М038 - Аудиовизуальные средства и 

медиапроизводство 
- Издательское дело
М043 - Мода, дизайн интерьера и 
промышленный дизайн
- Дизайн
М067 - Журналистика и репортерское 
дело 
- Журналистика
- Международная журналистика 
- Date-журналистика
М068 - Связи с общественностью

ДОКТОРАНТУРА

D067 - Журналистика и репортерское дело 
- Журналистика
- Международная журналистика 
- Медиа и коммуникации
D068 - Связи с общественностью

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ

В040 - Саясаттану және  азаматтық  жүргізу
- Халықаралық қатынастар
- Аймақтану
В044 - Менеджмент және басқару
- Халықаралық экономика
В049 - Құқық
- Халықаралық құқық

МАГИСТРАТУРА

М056 - Аударма ісі, синхронды 
аударма
- Халықаралық және құқықтық 
қатынастардағы аударма ісі

- Синхронды конференц-аударма
М064 - Халықаралық қатынастар
- Халықаралық қатынастар
- Әлемдік саясат
М065 - Аймақтану
М070 - Экономика
М072 - Менеджмент және басқару
- Халықаралық сауда
М078 - Құқық
- Халықаралық құқық
- Халықаралық бизнес-құқық

ДОКТОРАНТУРА

D064 - Халықаралық
қатынастар
D065 - Аймақтану
D070 - Экономика
D078 - Құқық
- Халықаралық құқық

Обучение осуществляется 
по следующим  образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

В040 - Политология и граждановедение 
- Международные отношения 
- Регионоведение
В044 - Менеджмент и управление 
- Мировая экономика
В049 - Право 
- Международное право

МАГИСТРАТУРА

M056 - Переводческое дело,
синхронный  перевод 
- Переводческое дело в сфере 
международных и правовых отношений

- Синхронный конференц-перевод
M064 - Международные отношения 
- Международные отношения 
- Мировая политика
M065 - Регионоведение
M070 - Экономика 
- Мировая экономика
M072 - Менеджмент и управление 
- Международная торговля
M078 - Право 
- Международное право
- Международное бизнес-право

ДОКТОРАНТУРА

D064 - Международные
отношения
D065 - Регионоведение
D070 - Экономика
D078  - Право

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖ ДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 
ФАКУЛЬТЕТІ

Журналистика факультеті
Факультет журналистики
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Механико-математический 
факультет Казахского 
национального университета 
имени аль-Фараби всегда 
являлся и остается одним из 
ведущих национальных центров 
образования и науки.

Здесь изучают фундаментальную 
науку; современные технологии в 
сфере прикладных исследований; 
актуарную математику; занимаются 
разработкой IT-решений; обучаются 
математическому моделированию, 
моделированию 3D объектов, мони-
торингу космического пространства; 
конструируют роботов; проводят 
анализ и оценку финансовых рисков; 
исследуют процессы нефте-газодо-
бывающей отрасли и многие другие 
исследования.

Выпускник механико-математиче-
ского факультета обладает хорошими 
фундаментальными знаниями, явля-
ющимися базой для изучения многих 
процессов жизнедеятельности чело-
века, а также в совершенстве владеет 
навыками разработки программных 
решений в сфере IT, что определяет 
его востребованность на производ-
стве, в научно-исследовательских 
учреждениях, банках и иных финан-
совых структурах. Многие крупней-
шие компании нашей страницы и 

зарубежья приглашают выпускников 
для стажировки и трудоустройства на 
высокооплачиваемую работу, а веду-
щие вузы мира ждут наших выпуск-
ников балавриата для поступления в 
магистратуру.  

Факультет обладает огромным 
потенциалом, самой современной 
инфраструктурой для обеспечения 
качественного образовательного 
процесса. Проводится трансформа-
ция корпуса с целью внедрения са-
мых передовых смарт-решений.   

Мы всегда рады видеть на нашем 
факультете целеустремленных, ак-
тивных и амбициозных молодых 
людей, нацеленных на получение 
лучшего образования, открытых к 
новым знаниям и полноценному 
диалогу. Мы убеждены, что научные и 
практические достижения факульте-
та найдут свое реальное воплощение 
именно в Вас, наши будущие студен-
ты, и именно Вы будете прославлять 
родной Казахстан, получив достой-
ное образование.

Химия факультеті 1934 жылы 15 Қаңтарда ҚазМУ-дың 
алғашқы 3 факультетінің ішінде химия ғылымының дамуына 
бастау алған болатын.

Бүгінгі күні химия және химиялық технология факультетінде 
6 кафедра жұмыс істейді: «Жалпы және бейорганикалық 
химия», «Аналитикалық, коллоидтық химия және сирек эле-

менттер технологиясы», «Физикалық химия, катализ және мұнай 
химиясы», «Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимер-
лер химиясы мен технологиясы», «Химиялық физика және матери-
алтану», «Металдар мен минералдар технологиясы».

Факультетте 200-ден астам оқытушы жұмыс істейді, олардың 
ішінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 
иегерлері, НАТО-ның «Ғылым бейбітшілік үшін» халықаралық 
сыйлығының, ЮНЕСКО-ның халықаралық сыйлығының, «Тар-
лан» жалпы ұлттық сыйлығының, жас ғалымдар үшін «Дарын» 
Мемлекеттік сыйлығының, ҚР БҒМ-нің ведомстволық Қ.И. Сәтбаев, 
Д.А. Қонаев сыйлығының лауреаттары, 38 оқытушы «ЖОО үздік 
оқытушысы» атағының иегері. 

Факультет Лотарингия, ММУ, РХТУ, Тайпей, Сайтама, Белгород 
мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті, Уфа мемлекеттік мұнай 
техникалық университеті, Орал федералдық университеті және 
Қытай мұнай университеттерімен екі дипломдық бағдарлама бой-
ынша магистрлерді дайындайды. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде жүргізіледі.

Факультет түлектері химия, металлургия, мұнай-химия, фармацев-
тика өнеркәсібі кәсіпорындарында, аналитикалық, экологиялық, 
кедендік, санитарлық-эпидемиологиялық қызметтердің өндірістік 
зертханаларында, ҚР Ұлттық Банкінің арнайы зертханаларында, 
әртүрлі сертификациялық және аккредитациялық агенттіктерде, 
жоғары және орта оқу орындарында, ғылыми-зерттеу және 
ғылыми-өндірістік бірлестіктерде және отандық және 
халықаралық экономиканың басқа да белсенді субъектілерінде 
табысты еңбек етеді.

Факультет, положивший начало химическому 
образованию и развитию химической науки в 
Казахстане, был организован 15 января 1934 года в 
числе первых факультетов КазНУ им. аль-Фараби. 

Сегодня на факультете химии и химической техноло-
гии действуют 6 кафедр: «Общей и неорганической 
химии», «Аналитической, коллоидной химии и техно-

логии редких элементов», «Физической химии, катализа и 
нефтехимии», «Химии и технологии органических веществ, 
природных соединений и полимеров», «Химической физи-
ки и материаловедения», «Технологии металлов и мине-
ралов». 

На факультете работают более 200 преподавателей, сре-
ди них лауреаты Госпремий РК, Международной премии 
НАТО «Наука во имя Мира», ЮНЕСКО, «Тарлан», «Дарын», 
МОН РК, премии им. К.И.Сатпаева и Д.А.Кунаева, 38 обла-
дателей звания «Лучший преподаватель вуза». 

Факультет готовит магистров по двухдипломным про-
граммам с университетами Лотарингии, МГУ, РХТУ, Тайпей, 
Сайтама, БелГНИУ, Уфимский ГНТУ, УрФУ и Китайским не-
фтяным университетом. Обучение ведется на казахском, 
русском и английском языках. 

Выпускники факультета успешно трудятся на предпри-
ятиях химической, металлургической, нефтехимической, 
фармацевтической промышленности, в производственных 
лабораториях аналитической, экологической, таможенной, 
санитарно-эпидемиологических служб, специальных ла-
бораториях Национального Банка РК, различных серти-
фикационных и аккредитационных агентствах, высших и 
средних учебных заведениях, научно-исследовательских 
и научно-производственных объединениях и во многих 
других активных субъектах рынка отечественной и между-
народной экономики. 

Механика-математика факультеті математикадан, механикадан, 
ғарыштық технологиялардан және математикалық пен компьютерлік 
моделдеуден елімізде кадрлар дайындау мен ғылыми зерттеулердің 
жетекші орталықтарының бірі.
Механика-математика  факультетіне түсуді таңдаудың себептері:
-Бакалаврға оқу бағдарламасы таңдалған мамандық бойынша білім меңгеріп, 
ғылыммен айналысуға мүмкіндік береді
- Магистратураға және PhD докторантура бағдарламасын 
меңгеру сіздерге мамандық бойынша өз біліміңді 
жетілдіруге және қосымша білім алуға мүмкіндік 
береді. Білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізуге даярлайды
- Оқуға түскендер қос дипломдық бағдарламаларға 
қатысуға, студенттер алмасу жөніндегі халықаралық 
бағдарламаларға, әлемдегі жетекші жоғарғы оқу орын-
дарында шетелдік тәжірбиеден өтуге мүмкіндік алады
- Жұмыс берушілер өздеріне жұмысқа үміткерлерден 
қосымша жоғарғы академиялық дәреженің болу-
ын талап етеді. Бұл кәсібиліктің жоғары деңгейі мен 
біліктіліктің кепілі ретінде қарастырылады.
- Академиялық дәрежені иеленудің артықшылығы 
иегердің жоғары беделін айқындайды. Сарапшы ретінде 
және жоғары қызметке өзін ұсынуға мүмкіндік алады.
- Академиялық дәреженің болуы иегердің жоғары 
зерттеушілік қабылетін көрсетеді. Жоғары оқу орында-
рында оқытушылық қызметін атқаруға мүмкіндік береді.

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша мамандар 
дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ

В055 - Математика және статистика
В056 - Механика
В063 - Электротехника және 
автоматтандыру
Работотехникалық жүйелер
В067 - Әуе транспорты және 
технологиялары
Ғарыш техникасы және технологиялары

МАГИСТРАТУРА

М087 - Механика
Механика және энергетика
М092 - Математика және статистика
Математика
Актуарды математика

Қолданбалы математика және басқару 
үдерісі
М093 - Механика
М094 - Ақпараттық технологиялар
Математикалық және компьютерлік 
моделдеу
Пәнаралық зерттеулердегі математикалық 
моделдеу
М102 - Робототехника және мехатроника
Робототехникалық жүйелер
М107 - Космостық инженерия
Ғарыш техникасы және технологиясы

ДОКТОРАНТУРА

D093 - Механика
D092 - Математика және статистика
D094 - Ақпараттық технологиялар
D107 - Ғарыш инженериясы

Обучение осуществляется
по  следующим образовательным 
программам:

Бакалавриат

В067 - Воздушный транспорт и технологии
- Космическая техника и технологии
В063 - Электротехника и автоматизация
- Робототехнические системы
В057 - Информационные технологии
- Математическое и компьютерное 
моделирование
В055 - Математика и статистика
В056 - Механика

МАГИСТРАТУРА

M094 - Информационные технологии
- Математическое и компьютерное 
моделирование

- Математические модели в 
междисциплинарных исследованиях
M092 - Математика и статистика
- Математика
- Актуарная математика
- Прикладная математика и процессы 
управления
M093 - Механика
M102 - Робототехника и мехатроника
M107 - Космическая инженерия
- Космическая техника и технологии

ДОКТОРАНТУРА

D092 - Математика и статистика
D093 - Механика
D094 - Информационные технологии
- Математическое и компьютерное 
моделирование
D107 - Космическая инженерия
- Космическая техника и  технологии

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша мамандар 
дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ

В053 - Химия
В060 - Химиялық инженерия және 
үдерістер
- Бейорганикалық заттардың химиялық 
технологиясы
- Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы
- Химиялық инженерия
-Химиядағы наноматериалдар және 
нанотехнология
В072 - Фармацевтикалық өндірістің 
технологиясы

МАГИСТРАТУРА

М013 - Химия педагогтерін даярлау
М089 - Химия
М097 - Химиялық инженерия және 
үдерістер
- Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясы
- Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы
- Химиялық инженерия (ағылш.)
- Мұнайхимия
- Жарылғыш заттар мен пиротехникалық 
құралдардың химиялық технологиясы
М108 - Наноматериалдар мен 
нанотехнологиялар
М115 - Мұнай инженериясы
Мұнай-газ істері

ДОКТОРАНТУРА

D089 - Химия
D097 - Химиялық инженерия және үдерістер
- Бейорганикалық заттардың химиялық 
технологиясы
- Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы
- Химиялық инженерия (ағылш.)
- Мұнайхимия
-Жарылғыш заттар мен пиротехникалық 
құралдардың химиялық технологиясы
D108 - Наноматериалдар мен 
нанотехнологиялар

Обучение осуществляется 
по следующим  образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

В053 - Химия
В060 - Химическая инженерия и 
процессы 
- Химическая технология неорганических 
веществ
- Химическая технология органических 
веществ
- Химическая инженерия
- Наноматериалы и нанотехнологии в химии 
В072-Технология фармацевтического 
производства

МАГИСТРАТУРА

M013 - Подготовка педагогов химии
M089 - Химия
M097 - Химическая инженерия и процессы 
- Химическая технология неорганических 
веществ

- Химическая технология органических 
веществ 
- Химическая инженерия 
- Нефтехимия
- Химическая технология взрывчатых 
веществ и пиротехнических средств

M108 - Наноматериалы и нанотехнологии
M115 - Нефтяная инженерия
- Нефтегазовое дело

ДОКТОРАНТУРА

D089 - Химия
D097 - Химическая инженерия и процессы 
- Химическая технология неорганических 
веществ 
- Химическая технология органических 
веществ
- Химическая инженерия
- Нефтехимия
- Химическая технология взрывчатых 
веществ и пиротехнических средств
D108 - Наноматериалы и нанотехнологии

Химия және химиялық 
технология факультеті

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ
И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
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Физико-технический факультет является 
лидером высшего образования респу-
блики в своей области, преподаватели 

и студенты публикуют статьи в ведущих миро-
вых журналах, с каждым годом увеличивается 
число изобретений, патентов и авторских сви-
детельств.

Под руководством высококвалифициро-
ванного профессорско-преподавательского 
состава талантливые студенты получают фун-
даментальное образование на трех языках: 
казахском, русском и английском, и с ранних 
курсов активно привлекаются к исследованиям 
по актуальным вопросам современной физики 
и техники в рамках устоявшихся научных школ.

Подготовка специалистов ведется в таких 
областях, как радиофизика и электроника, ма-
териаловедение, метрология, ядерные реакто-
ры и энергетические установки, теплофизика, 
техника и физика низких температур, гидроа-
эродинамика, менеджмент качества продукции 
и услуг, стандартизация, сертификация, метро-
логия и средства измерений, исследования и 
разработка технологий наноструктур и нано-
электроники для различных областей науки и 

техники, а также в области разработки новых материалов с использованием физических 
и физико- химических методов исследований, компьютерного моделирования, современ-
ных информационных технологий, баз данных и мировых информационных ресурсов.

Физика-техникалық факультет республиканың 
жоғары білім беру саласының көшбасшысы болып 
табылады, оқытушылар мен студенттер алдыңғы 

қатарлы әлемдік журналдарда мақалалар жариялай-
ды, өнертабыстар, патенттер мен авторлық куәліктер 
саны ұлғаюда. Осы жетістіктердің барлығы факуль-
тет қабырғасында жұмыс істеген және өз жұмысын 
жалғастырушы ғалымдардың бірнеше ұрпақтарының 
таланты, ынтасы мен шығармашылығы арқасында 
ғана мүмкін болды. Нәтижесінде физика-техникалық 
факультетінің түлектері еліміздің еңбек нарығында 
өте жоғары баға алады, білім мен технологиялардың 
кез келген жаңа салаларын белсенді меңгеруге, өмірде 
өз орнын табуға мүмкіндік беретін іргелі білім мен 
практикалық дағдыларға ие.

Қол жеткізген жетістіктеріне қарамастан, физика-
техникалық факультеті өз болашағын алдағы, Үшінші 
индустриялық революциямен байланыстыра оты-
рып, өзінің дамуын ұзақ жылдарға жоспарлап отыр. 
Инновациялық экономиканы құру қазіргі заманғы білімсіз 
және ғылымды дамытусыз, оның нәтижелерін өндіріске 
кеңінен енгізусіз мүмкін емес. Осы мақсатта факультетте 
әлемнің жетекші университеттерінің бағдарламаларына 
сәйкес келетін жаңа оқу бағдарламалары әзірленді, 
ғылыми-техникалық зерттеулерді идеялардан оларды 
енгізуге дейін дамытуға мүмкіндік беретін инновациялық тізбек енгізілді.

Факультет құрамында 4 кафедра бар: Жылу физикасы және техникалық физика,  Қатты дене физикасы және 
бейсызық физика, Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика, Теориялық және ядролық физика. 

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ
В054 - Физика
- Техникалық физика
- Физика
- Физика және астрономия
- Ядролық физика
В059 - Коммуникациялар және 
коммуникациялық 
технологиялар
- Радиотехника, электроника 
және  телекоммуникациялар
В061 - Материалтану және 
технологиялар
- Материалтану және жаңа 
материалдар  технологиясы
В062 - Электротехника және 
энергетика
- Жылу энергетикасы
Электр энергетикасы
В076 - Стандарттау, 
сертификаттау және 
метрология
- Стандарттау және 
сертификаттау (сала  бойынша)

МАГИСТРАТУРА
М090 - Физика

- Физика
- Гравитация және космология
- Ядролық физика
- Ядролық медицина
- Физика және астрономия 
- Техникалық физика  
М096 - Коммуникация және 
коммуникациялық 
технологиялар
- Радиотехника, электроника 
және  телекоммуникация
М098 - Жылу энергетикасы
- Жылу энергетикасы
- Альтернативті энергетика
М099 - Энергетика және 
электроэнергетика
- Электр энергетикасы
- Менеджменттегі электр 
энергетикасы
М101 - Материалтану және жаңа 
материалдар технологиясы
М108 - Наноматериалдар және 
нанотехнологиялар
М011 - Физика педагогтерін 
даярлау
М130 - Стандарттау, 
сертификаттау және 
метрология (сала бойынша)
- Стандарттау және 
сертификаттау (сала  бойынша)
- Аудит және сапа сертификациясы
- Техникалық реттеу және сапаны 

басқару
- Метрология

ДОКТОРАНТУРА

D090 - Физика
- Физика
- Ядролық физика
- Ядролық медицина
- Релятивистік астрофизика
- Физика және астрономия 
- Техникалық физика  
D096 - Коммуникация және 
коммуникациялық 
технологиялар
- Радиотехника, электроника 
және  телекоммуникация
D101 - Материалтану және жаңа 
материалдар технологиясы
- Материалтану және жаңа 
материалдар  технологиясы
D098 - Жылу энергетикасы
- Жылу энергетикасы
- Альтернативті энергетика
D099 - Энергетика және 
электроэнергетика
D108 - Наноматериалдар және 
нанотехнологиялар
D130 - Стандарттау, 
сертификаттау және 
метрология (сала бойынша)

Обучение 
осуществляется
по  следующим  
образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ
 
В054 - Физика 
- Техническая физика
- Физика и астрономия
- Ядерная физика
В059 - Коммуникации
и  коммуникационные 
технологии 
- Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации
В061 - Материаловедение
и  технологии 
- Материаловедение
и технология 
новых материалов
В062 - Электротехника
и энергетика
В076 - Стандартизация, 
сертификация 
и метрология
(по отраслям)

МАГИСТРАТУРА

M011 - Подготовка 
педагогов физики
M090 - Физика 
- Физика 
- Гравитация и космология 
- Ядерная медицина
- Ядерная физика
- Физика и астрономия
- Техническая физика
M096 - Коммуникации
и  коммуникационные 
технологии 
- Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации
M098 - Теплоэнергетика 
- Теплоэнергетика 
- Альтернативная 
энергетика
M099 - Энергетика
и электротехника
M101 - Материаловедение
и  технология новых 
материалов
M108 - Наноматериалы и  
нанотехнологии
М130 - Стандартизация, 
сертификация 
и метрология
(по отраслям)

ДОКТОРАНТУРА
D011 - Подготовка 
педагогов физики 
D090 - Физика 
- Физика 
- Ядерная физика 
- Ядерная медицина 
- Релятивистская 
астрофизика 
- Физика и астрономия 
- Техническая физика
D096 - Коммуникации
и  коммуникационные 
технологии 
- Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации
D098 - Теплоэнергетика 
- Теплоэнергетика 
- Альтернативная 
энергетика
D099 - Энергетика
и электротехника
D101 -Материаловедение
и технология 
новых материалов
D108 - Наноматериалы
и нанотехнологии
D130 - Стандартизация, 
сертификация
и  метрология
(по отраслям)

Ақпараттық технологиялар факультетінің миссиясы Ұлттық 
экономиканың қарқынды дамып келе жатқан АТ секторы үшін 
әлемдік деңгейдегі жоғары білікті мамандарды дайындау.

Факультеттің стратегиялық мақсаты – заманауи IT-
саласының нарық қажеттіліктерін қанағаттандыратын және 
кәсіби білім беру стандарттарының талаптарын ескеретін, 
әлемдік және ұлттық білім беру кеңістігінде АТ мамандарын 
даярлау саласына айтарлықтай үлес қосатын ғылыми білім 
беру орталығын құру.

Ақпараттық технологиялар факультеті үш кафедрадан
тұрады ақпараттық жүйелер, информатика, жасанды

интеллект және Bigdata.
Факультетте 11 ғылыми-зерттеу зертханасы бар: Kaspersky, HP, CISCO, ALCATEL, PERCO, зияткерлік 

ақпараттық жүйелер, TEMPUS PROMIC халықаралық жоба, компьютерлік ғылымдары, зияткерлік 
программалық жүйелер, өндірістік бақылауыштар, ақпараттық технологиялар және дизайн студенттік 
зертханасы.

Барлық білім беру бағдарламалары жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленеді және практика 
қажеттіліктеріне бағдарланған. Сондай-ақ, ҚазҰУ профессорларымен бірге серіктес фирмалардың 
қызметкерлері де білім беруге тартылады. 

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар 
дайындайды: 

БАКАЛАВРИАТ

В057 - Ақпараттық 
технологиялар
- Информатика
- Есептеу техникасы және 
бағдарламамен 
қамтамасыз ету
- Ақпараттық жүйелер
- Математикалық және 
компьютерлік 
моделдеу
B058 - Ақпараттық қауіпсіздік
- Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері
В063 - Электротехника және 
автоматтандыру
- Автоматтандыру және 

басқару

МАГИСТРАТУРА

М094 - Ақпараттық 
технологиялар
- Компьютерлік ғылымдар
- Компьютерлік инженерия
- Есептеу техникасы
- Ақпараттық жүйелер
- Автоматтандыру және 
басқару
М095 - Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелері
- Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері
М100 - Автоматтандыру және 
басқару
- Заттар интернеті
- Машина оқыту және 
мәліметтер талдау
- Бизнес аналитикасы және 
Big Data

М012 - Информатика 
педагогтерін даярлау
- Информатика

ДОКТОРАНТУРА

D094 - Ақпараттық 
технологиялар
- Жүйелік инженерия
- Компьютерлік ғылымдар
- Компьютерлік инженерия
- Ақпараттық жүйелер
D095 - Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері
- Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері
D012 - Информатика 
педагогтерін даярлау
- Информатика
D100 - Автоматтандыру және 
басқару
- Автоматтандыру және Internet 
of things

Миссия факультета информационных технологий - подготовка 
высококвалифицированных специалистов мирового уровня для 
динамично развивающегося IT-сектора национальной экономики.

Стратегическая цель развития факультета – создание научного и 
образовательного центра, вносящего заметный вклад в мировое 
и национальное образовательное пространство в области под-
готовки ИТ-специалистов с учетом потребностей современного 
рынка IT-сферы и требований профессиональных и образова-
тельных стандартов.

Факультет информационных технологий состоит
из трех кафедр: информационных систем, информатики, 
искусственного интеллекта и Bigdata.

На факультете имеется 11 научно-исследовательских лабораторий: Kaspersky, HP, CISCO, 
ALCATEL, PERCO, интеллектуальных информационных систем, международного проекта TEMPUS 
PROMIC, компьютерных наук, интеллектуальные программные системы, промышленных контрол-
леров, студенческая лаборатория информационных технологий и дизайна.

Все образовательные программы разработаны совместно с работодателями и ориентированы 
на нужды практики. Также, наряду с профессорами КазНУ к преподаванию привлекаются действу-
ющие сотрудники фирм-партнеров.

Обучение 
осуществляется
по  следующим  
образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ 

В057 - Информационные 
технологии 
- Индустриальные 
информационные системы
- Информационные системы 
- Компьютерная инженерия 
- Компьютерные науки
B058 - Информационная 
безопасность 
- Системы информационной 
безопасности
В063 - Электротехника 
 и автоматизация 
- Автоматизация
и управление

МАГИСТРАТУРА

М012 - Подготовка 
педагогов  информатики
М094 - Информационные 
технологии 
- Компьютерные науки
- Компьютерная инженерия 
- Вычислительная 
лингвистика 
- Информационные 
системы 
- Автоматизация
и управление
М095 - Информационная 
безопасность 
- Системы информационной 
безопасности
М100 - Автоматизация
и управление 
- Интернет вещей
- Машинное обучение
и анализ данных 

- Бизнес-аналитика
и Big Data

ДОКТОРАНТУРА

D094 - Информационные 
технологии 
- Информационные 
системы
- Системная инженерия 
- Компьютерные науки 
- Компьютерная
инженерия
D095 - Информационная 
безопасность
- Системы информационной 
безопасности
D012 - Подготовка 
педагогов  информатики
D100 - Автоматизация
и управление 
- Автоматизация
и Internet of things

Факультет
информационных
технологий

Ақпараттық
технологиялар 

факультеті

ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Под руководством опытных преподавателей 
осуществляется подготовка офицеров запаса 
по 17 военно-учетным специальностям.  Э т о 
офицеры войск ПВО сухопутных, мотострел-
ковых войск и войсковой разведки, офицеры 
воспитательных структур, военные психологи, 
журналисты, офицеры войск связи и военные 
метеорологи. 
С 2015 года на военной кафедре наравне с 
юношами проходят обучение и девушки по во-
енным специальностям офицеров войск связи, 
военных психологов и журналистов. 
Военная кафедра КазНУ располагает мощной 

учебно-материальной базой, которая вклю-
чает в себя отдельный учебный корпус, более 
40 специализированных учебных аудиторий, 
интерактивный лазерный стрелковый тир, 
учебно-тренировочные полигоны ПВО и мо-
тострелковых войск, учебно-боевую технику 
мотострелковых войск, интерактивные учебно-
боевые тренажеры. 
Студенты, обучающиеся на военной кафедре, 
принимают активное участие в проведении во-
енно-патриотической работы со студенческой 
и школьной молодежью города Алматы. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде биомедициналық кластер 
құру идеясы 2011 жылы іске қосылды. 
2014 жылдың 8 желтоқсанында Елбасы 
Н. Назарбаев, Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университетіне сапары барысында, 
диагностикалық орталығын ашып, осылайша 
«Медициналық-биологиялық кластер» 
жобасының бірінші кезеңін жүзеге асыру 
басталды.

Диагностикалық орталық Керемет студент-
терге қызмет көрсету орталығында ыңғайлы 
орналасқан.

2015 жылы Қазақстанда тұңғыш рет 
классикалық көпсалалы университет негізінде 
медицина факультеті - қоғамдық денсаулық 
сақтау жоғары мектебі (ҚДСЖМ) ашылып, 
белсенді түрде дамып жатыр, қазір оның ата-
уы Медицина және денсаулық факультеті деп 
өзгертілді. Университет халықаралық стандарттар 
мен жаңа ғылыми жетістіктер негізінде білім беру 
бағдарламаларының барлық деңгейлерінде: бака-
лавриат, магистратура, резидентура, докторанту-
ра, медициналық қызметкерлерді оқытуды жүзеге 
асырып жатыр. Сонымен қатар, клиникалық меди-
цинада қызмет атқаратын және денсаулық сақтау 
және сауықтыру бағдарламаларын әзірлеу, наси-
хаттау және жүзеге асырумен айналысатын ма-
мандарына, бизнес өкілдеріне қосымша кәсіптік 
білім беру курстары мен тренингтері өткізіледі.

Медицина және денсаулық сақтау факультеті 
қазіргі заманғы оқу-әдістемелік базасы бар екі 
мектептен тұрады: Қоғамдық денсаулық сақтау 
жоғары мектебі және Медицина жоғары мектебі. 
Факультетте «Инновациялық денсаулық сақтау» 
ғылыми-тәжірибелік орталығы, еліміздің жетекші 
клиникаларында орналасқан клиникалық база-
лар, «Салауатты өмір салты» орталығы жұмыс 
істейді. 

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды

БАКАЛАВРИАТ

B084 - Мейірбике ісі
В085 - Фармация
В086 - Жалпы медицина
В087 - Стоматология
В088 - Педиатрия
В089 - Медициналық диагностика және 
емдеу технологиясы
Зертханалық медицина
Қоғамдық денсаулық сақтау

МАГИСТРАТУРА

М072 - Менеджмент және басқару
- Медицинадағы МВА-іскерлік менеджменті
- Медицинадағы ЕМВА-іскерлік менеджменті
- Денсаулық сақтау менеджменті
М139 -Денсаулық сақтаудағы менеджменті
М140 - Қоғамдық денсаулық сақтау
М144 - Медицина
- Медицина
- Мейірбике ісі

ДОКТОРАНТУРА

D140 - Қоғамдық денсаулық сақтау
D144 - Медицина

Обучение осуществляется
по  следующим  образовательным 
программам:

БАКАЛАВРИАТ

B084 - Сестринское дело
В085 - Фармация
В086 - Общая медицина
В087 - Стоматология
В088 - Педиатрия
В089 - Медицинская диагностика и 
технологии лечения 
- Лабораторная медицина, 
- Общественное здравоохранение

Идея создания медико-
биологического кластера в 
КазНУ им. аль-Фараби начала 
реализовываться с 2011 года. 
8 декабря 2014 года Елбасы во 
время своего визита в КазНУ 
открыл диагностический центр, 
тем самым было положено начало 
реализации I этапа проекта 
«Медико-биологический кластер».

Диагностический центр уютно 
расположился в ЦОСе «Керемет». 

В 2015 году, впервые в Казахста-
не, на базе классического много-
профильного ВУЗа был открыт и 
активно развивается  медицин-
ский факультет - Высшая школа 
общественного здравоохранения 
(ВШОЗ), который ныне переимено-
ван в Факультет медицины и здра-
воохранения. В университете на 
основе международных стандар-
тов и новых научных достижений 
осуществляется подготовка меди-
цинских кадров на всех уровнях 
образовательных программ – ба-
калавриат, магистратура, резиден-
тура, докторантура. 

Факультет состоит из двух школ: 
Высшая школа общественного 
здравоохранения и Высшая школа 
медицины, располагающих совре-
менной учебно-методической ба-
зой. На факультете функционирует 
Научно-практический центр «Ин-
новационное здравоохранение», 
клинические базы, расположенные 
в ведущих клиниках страны, Центр 
«Здорового образа жизни». 

Факультет мына білім беру 
бағдарламалары бойынша 
мамандар дайындайды

БАКАЛАВРИАТ

В005 - Дене шынықтыру және 
спорт 
4 жыл (орта білім базасында) 
Дене шынықтыру және спорт 3 
жыл (арнайы орта білім 
базасында) 
Дене шынықтыру және спорт 2 
жыл (жоғары білім базасында) 

Магистратура
 
М005 - Дене шынықтыру және 
спорт

ДОКТОРАНТУРА

D005 - Дене шынықтыру және 
спорт

Дене тәрбиесі және спорт саласында ең заманауи талаптарға 
сай жауап беретін жоғары білікті мамандарды даярлайды. 
«Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасының 
түлектері базалық пәндерден толыққанды интеграцияланған 
және оқытушы-жаттықтырушыға қажет оқушылар мен спортшы-
ларды дайындаудағы бақылау мен түзету, спорт түрлерінің сабақ 
беру әдістемесі, дене тәрбиесі саласындағы іскерлік пен дағдысы 
және  жоғары кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан білім алады. 

Кафедра таяу және алыс шет елдердегі көптеген жоғары оқу 
орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерімен ғылыми байланыс 
жасайды. Оқытушы-профессорлық құрамның және студенттердің 
ғылыми зерттеулері дене тәрбиесі және спорт, спорттық психоло-
гия, физиология, ұлттық спорт түрлері және басқа бағыттардағы 
өзекті мәселелер бойынша жұмыстар жүргізіледі.

«Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасының 
студенттері спорттық шеберліктерін әртүрлі деңгейдегі: ҚР, 
Әлем, Азия және Еуропа Чемпионаттар, Олимпиадалық, Азиялық 
ойын дарын да, Бүкіләлемдік студенттік ойындарда және т. б. 
республикалық және халықаралық жарыстарда, оқу-жаттығу жи-
ындарында қатыса жүріп жетілдіреді.

Университетте еліміздің жоғары оқу орындарының арасында 
дене шынықтыру және спортпен айналысуға арналған барлық 
жағдайлар жасалған жақсы спорт базасы бар. Жазғы дема-
лыс уақытында спорттық-сауықтыру жұмыстары Ыстық көлдің 
жағасында (Қырғызстан Республикасы) орналасқан университет 
лагерінің базасына көшіріледі. Студенттерді оқуда және спортта 
ынталандыру мақсатында университеттің «Атаулы шәкіртақыны 
беру туралы» ережесі  негізінде жоғары дәрежелі студент-
спортшыларға 4 санат бойынша атаулы шәкіртақы беріледі. 

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ
ЖӘНЕ СПОРТ
КАФЕДРАСЫ

ВОЕННАЯ
КАФЕДРА

Факультет 
медицины
и здравоохранения

Медицина және
денсаулық сақтау

факультеті

МАГИСТРАТУРА

М072 - Менеджмент и управление 
- МВА-деловое администрирование в здравоохранении
- ЕМВА- деловое администрирование в здравоохранении 
- Менеджмент в здравоохранении 
М139 - Менеджмент в здравоохранении  
М140 - Общественное здравоохранение
М144 - Медицина 
- Врач-исследователь 
- Сестринское дело

ДОКТОРАНТУРА

D139 - Общественное здравоохранение
D141 - Медицина

Военная кафедра создана в 1934 году. За всю историю ее 
существования подготовлено более 40 тысяч офицеров 
запаса для обеспечения обороноспособности государства. 
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Бағасы келiсiм бойынша 
Таралымы 3000 дана 

Тапсырыс № 1085

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның 
көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш 
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.

 «Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп 
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.

 Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби 
атындағы 

Қазақ ұлттық 
университетiнiң 

ректораты

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Бас редактор: Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
Тілшілер: Айнұр АҚЫНБАЕВА, Перизат ЖАРЫЛҚАСЫНОВА
Фототілші: Марат ЖҮНІСБЕКОВ
Корректор: Гүлмира БЕКБЕРДИЕВА

МЕКЕНЖАЙЫ:

050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 
71, ректорат, 11-қабат, №1104 бөлме.
Байланыс телефоны:
377-33-30, iшкi: 11-94, 
тiкелей: 377-31-48.

Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз және 
бұқаралық ақпарат министрлiгiнде тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген 

Электронды мекенжай:
kazuniver2016gazeta@gmail.com

Газет редакцияның компьютер орта-
лығында терiлiп, беттелдi. "Алматы-
Болашақ" АҚ баспаханасында басылды. 

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 ғылыми-
зерттеу жұмысында деп таниды. Білім алушылар 
ғылыми жобалық байқауларға, халықаралық 
және республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияларға қатысады. Колледж келешекте 
техникалық мамандықтарды да ашуды жоспар-
лап 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 руковод-
ством 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 профес-
сионального мастерства.

Учащиеся колледжа участвуют в конкур-
сах научных проектов, международных и 
республиканских научно-практических 
конференциях, смотрах художественной 
самодеятельности. В будущем колледж 
планирует введение технических специ-
альностей.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
жанындағы бейіндік мектеп жаратылыстану-
математикалық, қоғамдық-гуманитарлық 
бағыттарда 8-11 сынып оқушыларын 2011 
жылдан бастап оқытады.  Бейіндік оқыту – 
жалпы орта білім берудің заман талабына 
сай бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуде 
қазақстандық реформа аясында білім беру.

Бейіндік мектептің концепция-
сы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің даму бағдарламасымен 
тығыз сабақтас. Бұл мектептің негізгі 
мақсаты заманауи білім беру шартта-
рына жауап беріп, оқушыларды мек-
теп табалдырығынан ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына қызықтыру. Сонымен бірге 
білім берудің инновациялық үлгісін құруға 
бағытталған үздіксіз білім берудің біртұтас 
кластерлық жүйесін (мектеп-колледж-уни-
верситет) құру болып табылады.

Начиная с 2011 года при КазНУ имени аль-Фараби 
функционирует Профильная школа для учащихся 8-11-х 
классов по естественно-математическому и обществен-
но-гуманитарному направлениям. 

Профильное обучение на уровне общего среднего об-
разования – это одно из направлений реформы казах-
станского образования, ориентированного на создание 
конкурентоспособного 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 обра-
зования и позволяющей уже в стенах школы приобщать 
учащихся к научно-исследовательской деятельности, 
воспитывать высокообразованную личность с активной 
жизненной позицией, способной конкурировать на меж-
дународном уровне. 

Колледж келесі білім беру бағдарламалары
бойынша мамандар дайындайды:

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)

Факультет 2 кафедрадан және колледж,
бейіндік мектеп 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, интер-
нетке қосылған компьютерлік сыныптар бар.

Факультет әлемнің түрлі университеттерімен тығыз байланыс 
жасайды. Олардың қатарында Синьцзян, Ланьджоу, Кукми, Санг-
мен, Токио, Баседа, Вьетнам, Венгрия, Монғолия, Кьонги, Ханкук, 
Пусан, Тегу және Донгук университеттері бар.

Факультетте студенттік конференция, олимпиада, әртүрлі 
тақырыпта кездесулер, кештер, мерекелік шаралар өткізіліп, соны-
мен қатар шығармашылық үйірмелер және клубтар жұмыс істейді.

Факультет включает 2 кафедры,
колледж и профильную школу.

На факультете довузовского образования работает 101 преподаватель, 
в том числе более 26 докторов и кандидатов наук. Созданы все необхо-
димые условия для получения глубоких знаний – просторные аудитории, 
библиотека с читальным залом, современное мультимедийное оборудо-
вание и технические средства, компьютерные классы с подключением к 
интернету и другое. 

Факультет довузовского образования осуществляет обучение ино-
странных граждан казахскому и русскому языкам, занимается подготов-
кой к комплексному тестированию представителей казахской зарубеж-
ной диаспоры и граждан Казахстана. 

Факультет поддерживает сотрудничество с различными университета-
ми 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, те-
матические вечера, праздники, встречи с интересными людьми, работа-
ют различные творческие кружки и клубы.

Обучение осуществляется по следующим 
образовательным программам: 

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)

Профильная школа

КазҰУ колледжі

Факультет довузовского 
образования

Жоо-ға дейінгі білім
беру факультеті

Бейіндік мектебі
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оқытушы, оның ішінде 26 доктор және ғылым кандидаттары 

Студенттің терең білім алуы үшін барлық қажетті жағдайлар 
– кең аудиториялар, оқу залы бар кітапхана, қазіргі заманғы 
мультимедиялық техникалық құралдар және жабдықтар, интер-

Факультет әлемнің түрлі университеттерімен тығыз байланыс 
жасайды. Олардың қатарында Синьцзян, Ланьджоу, Кукми, Санг-
мен, Токио, Баседа, Вьетнам, Венгрия, Монғолия, Кьонги, Ханкук, 

Факультетте студенттік конференция, олимпиада, әртүрлі 
тақырыпта кездесулер, кештер, мерекелік шаралар өткізіліп, соны-
мен қатар шығармашылық үйірмелер және клубтар жұмыс істейді.
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