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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті шығаратын «International 
Journal of Mathematics and Physics» «Web 
of Science»(Clarivate Analytics) беделді 
халықаралық деректер базасының 
платформасындағы «Emerging Sources 
Citation Index» дәйексөз индексіне енгізілді.

«International Journal of Mathematics and Physics» 
жорналы бас редакторы болып табылатын ҚазҰУ ректоры, 
академик Ғ.М. Мұтанов, «Emerging Sources Citation Index» 
деректер базасында индекстелетін университеттің 
төртінші ғылыми басылымы.

Осылайша, дерекқорға «International Journal of Biology 
and Chemistry» журналы, сондай-ақ әл-Фараби ат. 
ҚазҰУ-мен бірлесіп шығарылатын «Eurasion Chemico-
Technological Journal» және «Известия НАН РК. Физика-
математика сериясы». журналы кіреді.

«Web of Science» деректер базасын басқаратын Clarivate 
Analytics компаниясының саясатына сәйкес «Emerging 
Sources Citation Index» индекстеу үшін сараптамалық 
топтың журналдарды таңдауы, негізгі деректер базасына 
енгізу үшін маңызды қадам болып табылады, онда 
журналға мақалалардың дәйексөз болуы негізінде 
импакт-фактор индексі беріледі.

Университеттің тағы бір журналын үздік ғылыми 
басылымдарды индекстейтін беделді халықаралық 
деректер базасына енгізу Қазақстан ғылымы 
флагманының кезекті жетістігі.

Өз тілшімізден

2020-ый год для Казахского национального 
университета имени аль-Фараби стал знаковым. 
Университет совершил феноменальный прорыв 

и вошел в топ-200 лучших вузов мира. Весьма 
знаменательным является и то, что огромный 

успех многотысячного коллектива совпал с 
юбилейным годом Великого мыслителя 

Абу-Насра аль-Фараби, 
чье имя достойно носит КазНУ. 

Как же развились события, и какие перемены 
произошли в жизни университета? Давайте 

вместе пролистаем страницы истории КазНУ в 
уходящем 2020-ом году. 

ЯНВАРЬ
В КазНУ состоялась официальная церемония открытия 

празднования 1150-летия аль-Фараби под эгидой 
ЮНЕСКО. В ней приняли участие представители 50 стран 
мира, ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, дипломатических 
миссий и мировой академической общественности. Были 
презентованы Международный Центр Аль-Фараби и 
проект научно-технологической долины аль-Фараби.  

Студенты КазНУ провели грандиозный флеш-моб, 
запустив республиканский челлендж «Қайырымды 
қоғам», цель которого сделать общество, как говорил аль-
Фараби, добродетельным.

ФЕВРАЛЬ 
В ходе визита в КазНУ заместителя министра науки 

и инноваций Саудовской Аравии Нассер Мухаммед 
аль-Акили была достигнута договоренность о том, что 
эта страна примет участие в реализации проекта по 
созданию научно-технологической долины аль-Фараби.  

В Нью-Дели при поддержке Посольства Казахстана в 
Индии и Университета им. Джавахарлала Неру дан старт 
мероприятиям, посвященным 1150-летию аль-Фараби.

На всемирном саммите INBUSH ERA-2020 ректор КазНУ 
академик Галым Мутанов удостоен международной 
премии «Amity Global Academic Excellence Awards». 

МАРТ 
КазНУ и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ запустили 

образовательный проект UniSat для девушек по 
разработке наноспутников.  

Уникальный опыт Центра обслуживания студентов 
«Керемет» обсудили на специальном семинаре, 
посвященном вопросам внедрения модели ЦОСа в 
практику российских вузов.

Ғалым МҰТАНОВ,
              әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры

Құрметті әріптестер, оқытушылар мен студенттер! 
Баршаңызды келе жатқан жаңа 2021 жылмен шын жүректен құттықтаймын! 

Өтіп бара жатқан 2020 жыл университетіміз үшін жағымды жаңалықтарға толы, 
табысты жыл болды. Соның бірі – World University Rankings QS беделді рейтинг агенттігінің 

зерттеуі бойынша, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 165 орынды иеленіп, 
әлемнің ең үздік 200 жоғары оқу орнының қатарына енді. Бұл ҚазҰУ-дың жетекші 
университет ретінде бәсекеге қабілеттілігінің, халықаралық деңгейдегі беделінің айқын 
дәлелі. Осы жылы университетіміз әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын барынша сән-
салатанатымен, әлемдік деңгейде ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен атап өтті. Сонымен қатар 
Абайдың 175 жылдық мерейтойына да ерекше ат салысты. 

ҚазҰУ-да білім, ғылым және өндірісті ықпалдастыруға негізделген заманауи зерттеу 
университетіне айналу бағдарламасы қарқынды жүзеге асуда. Студенттердің игілігіне 
арналған оқу орнындағы кампус инфрақұрылымының құрылысы кезең-кезеңімен 
орындалып жатыр. Бұл COVID-19 пандемиясы тұсында қашықтан оқытуды сәтті және 
ұтымды жүзеге асырды.   

Күнтізбелік жыл санау бойынша келіп жеткен 2021 жыл да еліміз үшін елеулі жыл 
болмақ. Ең бастысы, осы жылы Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойын атап өтеміз. 

Жаңа жыл бәрімізге толағай табыстар әкелсін. Университетіміздің жетістіктерін еселеп, 
биік белестерді бірге бағындыруға шақырамын. 

Қадірменді ҚазҰУ ұжымы! Университетіміздің әрбір жетістігі сіздердің 
қажырлы еңбектеріңіз бен жалынды ынта-жігерлеріңіздің арқасында орындалып 
жатқандығын ерекше атап өткім келеді. Біздің басты байлығымыз – ұжымдағы 
ынтымақ, береке, кәсіби біліктілік екендігі анық. Келе жатқан Жаңа жыл 
барлығымыздың отбасымызға берекелі болсын! Баршаңызға зор 
денсаулық, амандық, мол табыстар тілеймін! 
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В 2020 году под эгидой ЮНЕСКО мир отметил 1150-летний юбилей 
великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби

Тайландтың ірі мемлекеттік 
жоғары оқу орнында 
«Chulalongkorn University» 
гибридті (онлайн және 
оффлайн) форматта «Әл-
Фарабидің қазіргі әлемге 
қосқан үлесі» тақырыбында 
халықаралық ғылыми семинар 
өтті.  

Халықаралық семинар Қазақстан 
Республикасының Таиландтағы елшілігі 
және «Chulalongkorn University» мұсылман 
орталығымен бірлесіп әл-Фарабидің 
1150 жылдығын мерекелеу және «Рухани 
Жаңғыру» бағдарламаларын іске асыру 
шеңберінде ұйымдастырылды.  

Шараға қатысушылар Қазақстанның 
Таиландтағы Елшісі Раушан Есболатова, 
«Chulalongkorn University» мұсылмандық 
зерттеулер орталығының директоры 
Сравут Ари, «Chulalongkorn University» 
ғылыми орталығының негізін қалаушы 
Вин Дахлан, ҚазҰУ-дың философия және 
саясаттану факультетінің деканы Әлия 
Масалимова, ҚазҰУ-дың дінтану және 
мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі 
Айнұр Құрманалиеваның, сондай-
ақ Иранның Бангкоктағы Елшілігінің 
кеңесші-уәкілі Казем Ахмадидің алғы 
сөздері мен баяндамаларын тыңдады.  

Өз сөзінде ҚР елшісі Раушан Есбулатова 
«Адамзаттың екінші ұстазы» деп танылған 

әл-Фарабидің ілімі мен мұрасының 
Қазақстан үшін тұрақты құндылығын 
жан-жақты ашты.

Ғылыми орталықтың басшысы В. 
Дахлан шығыстың ұлы ағартушысы 
логика арқылы философия, әлеуметтану, 
мораль және дінмен ғылым дамуының 
синергиясын таба алды деп атап өтті.

Ғылыми семинар аясында «Thammasat 
University» профессорлары Джаран 
Малулим, Шех Мухамед Альтафур Рахман 
және «Assumption University» профессоры 
Мансун Маликтің қатысуымен пікірталас 
алаңы өтті. Олар әл-Фарабидің ғылыми 
еңбегі ізгілікті және кемел қоғамға көшу 

игілігінде бірігу мен ынтымақтастық 
идеяларына негізделгенін, оған бүкіл 
адамзат әлі күнге дейін ұмтылып келе 
жатқанын атап өтті.

ҚР Елшісі мен басқа да қазақстандық 
ғылыми аудитория делегаттарының сөз 
сөйлеуі барысында Қазақстанда жүргізіліп 
жатқан аса маңызды саяси, экономикалық 
және әлеуметтік реформалар туралы 
ақпарат ұсынылды.

Семинар соңында ҚР Елшілігі әл-Фараби 
туралы кітаптардың бірнеше данасын 
«Chulalongkorn University» кітапхана 
қорына тапсырды.

Өз тілшімізден

Jyl saıynǵy dástúrli «Mamandyq úzdigi 
2020» baıqaýy ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-
dyń eń talantty, adal, kreatıvti jáne jaýapty 
qyzmetkerlerin anyqtady.

Bıyl mamandyq boıynsha úzdikter onlaın-
daýys berý arqyly anyqtaldy. Bólimshelerge 
óz úmitkeri týraly onyń jetistikteri týraly 
beınerolık túsirý usynyldy. Ál-Farabı atyndaǵy 
QazUÝ qyzmetkerleriniń «Parasat» kásipodaǵy 
Instagram-daǵy óz paraqshasyna rolıkter 
ornalastyryp, onda qalaǵan kandıdat úshin 
daýys berdi.

«Úzdik mamandyq ıesi – 2020» konkýrsyna 
16 fakúltettiń, akademıalyq máseleler jáne 
óndiristik jáne mádenı-turmystyq máseleler 
jónindegi departamentterdiń, jaǵdaıanttyq 
basqarý ortalyǵy, bıomedısına jáne SÓS 
qalyptastyrý ortalyǵynyń, «Qazaq ýnıversıteti» 
baspa úıiniń 24 qyzmetkeri qatysty. Áskerı 
kafedra konkýrstan tys eki kandıdatty usyndy. 
Bul bólim óz baıqaýyn ótkizip, barlyq kásipodaq 
múshelerin jeńimpazdarymen tanystyrýdy 
sheshti. Jeńimpazdar úshin krıterııler ózgerissiz 
qaldy: ýnıversıtettegi jumys ótili, kásibı 
mindetterdi minsiz oryndaý, ýnıversıtettiń 
qoǵamdyq ómirine qatysý, belsendi kásipodaq 
qyzmeti.

Jeńimpazdar «Parasat» kásipodaǵynyń 
dıplomdary men syılyqtaryna ıe boldy. Baıqaý 
ýnıversıtet qyzmetkerleri arasynda óte tanymal, 
ony «like» sany dáleldeıdi. Mysaly, Aqerke 
Berikqyzyna 1749 adam, «Qazaq ýnıversıteti» 
baspa úıiniń ókili Sholpan Jumaqulovaǵa – 1402, 
hımıa jáne hımıalyq tehnologıa fakúltetiniń ókili 
Nursulý Jaqsybekovaǵa – 1253 adam daýys 
berdi.

***

QR Prezıdenti ákimshiliginiń Almaty 
rezıdensıasynda QR azamattarymen kezdesý 
ótip, olarǵa QR Prezıdentiniń atynan 
Qazaqstan Respýblıkasynyń Táýelsizdik 
kúnine oraı nagradalar tabys etildi. 
Marapattalǵandardyń qatarynda ál-Farabı 
atyndaǵy QazUÝ profesory, pedagogıka 
ǵylymdarynyń doktory Júsip Súleımenuly 
Súleımenov boldy.

Bıyl Júsip Súleımenuly Súleımenov 80 jasqa 
toldy. Kezdesýde QR Memlekettik hatshysy 
Qyrymbek Kósherbaev QR Prezıdenti Q.K. 
Toqaevtyń atynan 80 jyldyq mereıtoıyna oraı 
Júsip Súleımenuly Súleımenovke alǵys hat pen 
«Altyn barys» qurmet belgisin tabys etti.

***

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-dyń medısına 
jáne densaýlyq saqtaý fakúltetiniń dene 
shynyqtyrý jáne sport kafedrasynyń 
ujymy uly ǵalym jáne oıshyl Ábý Nasyr ál-
Farabıdiń mereıtoıyna oraı toqaılastyrylǵan 
«Qaıyrymdy koǵam» chellendjin 
jalǵastyrdy.

Uly Ál-Farabı aıtqandaı, «baqyt degenimiz 
– izgilikti istermen qol jetkiziletin maqsat», 
ıaǵnı qoǵamnyń tolyqqandy ómir súrýi úshin 
meıirimdilik, ádeptilik, adaldyq jáne ádilettilik 
sıaqty kelesi adamı qundylyqtar qajet.

21 jeltoqsanda dene shynyqtyrý jáne sport 
kafedrasynyń ujymy Almaty qalasyndaǵy 
«Januıa» KMM balalar úıiniń tárbıelenýshilerine 
keńse taýarlaryn satyp alý arqyly qaıyrymdylyq 
sharasyn uıymdastyrdy. Eldegi karantındik 
sharalarǵa baılanysty balalarmen júzdesige 
múmkindik bolmady. Biraq, biz osy mekemeniń 
dırektory M.M. Daýletbekovamen kezdesip jáne 
bizdiń kishkentaı syılyǵymyzdy berdik. Áńgime 
óte jyly jaǵdaıda ótti. Kezdesý barysynda ol 
bizge balalar úıiniń barlyq jaǵdaıyn aıtyp berdi 
jáne óziniń úlken rızashylyǵyn bildirdi.

Өтіп бара жатқан тышқан 
жылының соңғы аптасында 
өткен ҚазҰУ-дың ғылыми 
кеңесінде бірқатар мәселелер 
қарастырылды.

Соның ішінде «Univer» мобильді 
қосымшасы арқылы студенттерге 
арналған электрондық қызметтер 
туралы ақпарды, ҚазҰУ-дың ақпараттық 
технологиялар және инновациялық 
даму институтының директоры Ерлан 
Қыстаубаев баяндап берді. Келер жылы 
электронды қызмет «бір терезе, бір 
тіркеу» қағидасы бойынша жүргізіледі. 
Студенттерге Univer Mobile қосымшасы 
арқылы мобильді құрылғылардан 
электронды қызмет алатын мүмкіндік 
туады. Ол үшін Univer Mobile қосымшасы 
жаңартылады және қолданыстағы 
Direktum электронды құжаттар жүйесі 
модернизацияланады. Себебі, оның 
көптеген ыңғайсыз жәйттары бар екендігі 
айтылды. Мәселен, Direktum-нан келген 
хат туралы ақпар алдын ала ескертілмейді 
және оны оқу үшін жұмыс орнынан ғана 
көруге болады. Осындай олқылықтардың 
орнын толтыру үшін, біраз өзгерістер 
енгізілмекші. UniverMobile мобильді 
қосымшасына «Е-қызметі» енгізілу 
жұмысында WebView технологиясы 
қолданылады. Ерлан Қыстаубаев атап 
өткеніндей, «Е-қызмет» модуль сервисін 
кеңейтіп, оны дамыту бойынша идеялар 
болса, студенттер мен оқытушылар 
арнайы жасалған гугл формасына хат 
жіберулеріне болады. (Сілтемесі: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
W6lCqwFB5rVEwZk275PeUfPi3vt0EDt
0KtwZmahRIiWiidA/viewform?usp=sf_
link). Көрсетілген сілтемеге сондай-
ақ, Direktum  бойынша кеңес  пен 
ұсыныстарды жолдауға болады.

      Ғылыми кеңесте талқыланған екінші 
мәселе, жыл сайынғы бағаланатын 
QS Emerging Europe және Central 
Asia (QS EECA) өңірлік рейтингісінің 
қорытындылары туралы ҚазҰУ-дың 
бірінші проректоры М.М. Бүркітбаев 
хабарлады. QS EECA рейтингі бірнеше 
көрсеткіш бойынша университеттерді 
бағалап отырады. Биылғы жылы 
факультеттерде ағылшынша білім беру 
бағдарламаларында оқитын шетелдік 
студенттердің контингенті артты. 
Шетелдік ғалымдарды жұмысқа тартып, 
университеттің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру үшін, студенттер мен 
оқытушылардың ағылшын тіліндегі 
академиялық коммуникативтік 
икемділігін арттыру қажет. Бұл 
білім алушылардың хабардарлығын 
арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан 
шетелдік ғалымдармен үнемі тығыз 
байланыста болу керектігі тағы да 
айтылды. М. Бүркітбаев университеттің 
алға жылжуы үшін ғылым-білімдегі 
барлық көрсеткіштерге, соның ішінде 
жоспардағы оқу-әдістемелік жұмыс, 
ғылыми білім беру, академиялық 
ұтқырлық, халықаралық ғылыми-
зерттеу және инновациялық қызмет 
сияқты бағыттардың дамуын күшейтуге 
назар салды.  Бірінші проректор атап 
өткеніндей, соңғы бес жылда аталмыш 
рейтинг бойынша университеттің 
көрсеткіштері екі рет төмендеп, 
сонша рет көтерілген. Отандық ЖОО-
мен салыстырғанда ҚазҰУ бірқатар 
көрсеткіштер бойынша алдыңғы 
қатарда. Мәселен, ҚазҰУ «жұмыс 
берушілердің репутациясы» бойынша 
екі сатыға көтеріліп, «ғылыми атағы 
бар оқытушылар» сияқты көрсеткіште 
жоғарғы орында. 

Сонымен қатар, жарияланған бір 
ғылыми мақаланың дәйексөздері 
әдәуір артқандығы және шетелдік 
студенттер қатарының көбейгендігі 
бойынша көрсеткіштер университеттің 
рейтинг сатысында алдыға жылжуға 
септігін тигізген. Атап өтілгендей, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
ең мықты  көрсеткіші – «ғылыми 
атағы бар оқытушылар», сондықтан 
келер жылы аталған позицияларды 
нығайтып, жоспарланған жол картасы 
бойынша жұмысты жалғастыру керек. 
Сондай-ақ, ғылыми-инновациялық 
қызметтегі мақалалардың жиілігін, 
ғылыми зерттеу жобалардың 
санын арттыру, халықаралық 
ғылым-білім қатынастарының 
географиясын кеңейту, яғни, шетелдік 
университеттермен ынтымақтастықты 
нығайту арқылы ғылыми 
еңбектердің сапасы мен санын Scopus 
жорналдарында көтеруге болатындығы 
айтылды. Аталған жолдар арқылы 
университет ғалымдарының ғылыми 
еңбектерінің танымалдылығы 
мен сапасы артады. Айта кетерлігі, 
QS рейтингісі академиялық 
репутация және жұмыс берушілер 
репутациясының индексі бойынша 
ең үздік 200 ЖОО үшін және үздік 250 
университеттің басқа көрсеткіштерінің 
нақты рейтингісін ғана жариялайды.

Жиын соңында білім және ғылымды 
дамытуға қосқан елеулі үлестері үшін 
ҚазҰУ-дың бір топ ғалымдары мен 
оқытушылары құрмет грамоталары 
және ҚазҰУ-дың медалімен 
марапатталды.

Гүл Баяндина



3№31 (1782) 29 желтоқсан 2020 жыл

В уходящем году КазНУ совершил феноменальный прорыв, заняв в глобальном рейтинге 
QS 165 позицию и войдя в топ-200 лучших вузов мира

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жарлығымен биыл 
энциклопедист-ғалым, ұлы 
ойшыл, адамзаттың екінші 
ұстазы атанған Әбу Насыр 
әл-Фарабидің 1150 жылдық 
мерейтойын мемлекеттік 
деңгейде атап өту туралы қаулы 
жарияланып, оны дайындау мен 
өткізу жөніндегі мемлекеттік 
комиссия құрылған болатын. 
Қабылданған жоспар бойынша 
халықаралық, республикалық 
және өңірлік деңгейлерде сан 
алуан іс-шаралар өтті.

Ғалым МҰТАНОВ:

Ұлы ұстазды ұлықтау
Әл-Фарабиді қазақ жерінің тумасы, қазақ 

елінің перзенті ретінде адамзаттық ауқымда 
дәріптеу, әлемге таныту – біз үшін үлкен мәртебе 
және сонымен қатар бізге үлкен жауапкершілік 
артуда.

Тұңғыш Президент – Елбасы Н. Назарбаев: 
«...Дүние жүзіне белгілі тұлғалар бүгінде 
өз мемлекеттерінің баға жетпес символдық 
капиталы саналады əрі сол елдердің 
халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне 
септігін тигізіп отыр», деген болатын. Осы 
орайда әл-Фараби есімі қазақ елі үшін бренд 
болып саналады. Бұл мерейтой бізге әлемдік 
өркениет тарихында адамзаттың екінші 
Ұстазының рөлін анықтауға және әл-Фараби 
бейнесін қазақ елінің ұлттық брэнді ретінде 
дәріптеуге зор мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан 
мерейтойлық шараларды халықаралық 
ауқымда жүзеге асыруда әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті БҰҰ «Академиялық 
ықпалдылық» бағдарламасының Жаһандық 
хабы ретінде, әлемдік қауымдастықты тартуға 
ұйытқы болуда.

Әл-Фарабидің қайырымды қоғам жөніндегі 
идеясының негізінде «Университет 4.0.» 
жоғары оқу орындары (ЖОО) дамуының 
жаңа моделі жасалып, БҰҰ-ның Нью-Йорктегі 
Штаб-пәтерінде тұсауы кесілді. Ұсынылған 
үлгі бүгінде БҰҰ Өркениеттер Альянсымен 
бірлесе «Қайырымды қоғамды қалыптастыру. 
Заманауи университеттер миссиясы» жобасы 
қатарында халықаралық деңгейде кеңінен 
таратылуда. Дүние жүзінің 12 елінде әл-Фараби 
орталықтары ашылды. Бұл орталықтардың 
санын арттырып, олардың негізінде ҚазҰУ 
филиалдарын ашу жұмыстары қолға алынуда.

Әл-Фараби мерейтойын университетіміз 
БҰҰ-мен бірлесіп, осы ұйымның басшыларының 
қатысуымен әлемдік деңгейде атап өтті. БҰҰ Бас 
хатшысы Антонио Гутерриштің үндеуіндегі «...
Біз қазір орасан зор қиындықтармен бетпе-бет 
кездесудеміз. Жаһандық ынтымақтастық бізге 
оларды жеңуге көмектеседі. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының мәні осында..., мен адамдардан 
бірігуді сұраймын», деген сөздері әл-Фараби 
ілімімен тікелей үндесіп жатыр.

Осы жиында сөз алған БҰҰ Бас Хатшысының 
орынбасары Фабрицио Хохшильд-
Драммондтың: «Егер әл-Фараби қазіргі 
заманда өмір сүрсе, онда сөз жоқ Біріккен 
Ұлттар Ұйымын басқарған болар еді»,  деуі 
әл-Фарабидің әлемдік деңгейдегі беделінің 
бүгінгі заманда да қандай биік екендігін 
дәлелдейді. Халықаралық және республикалық 
деңгейлерде 200-ге жуық конференция, 
дөңгелек үстел, алқасөз, ғылыми вебинарлары 
ЮНЕСКО, ИЫҰ, ТҮРКСОЙ секілді беделді 
халықаралық ұйымдардың және Қазақстанның 
шетелдердегі елшіліктерінің қолдауымен 
ұйымдастырылды. Аталған барлық ғылыми-
тәжірибелік шараға дүниежүзінің 50-ден астам 
елінен және 100-ден астам ЖОО-дан мыңдаған 
адам тартылды.

ҚазҰУ базасында ғылыми-технологиялық 
әл-Фараби алқабы жасалуда. Осы уақытта 
1,5 млрд доллар инвестиция тарту үшін 
меморандумдарға қол қойылды. Қазақстан 
ғылымының ірі жетістіктерінің бірі ретінде 
университет дайындаған «Әл-Фараби-1», 
«Әл-Фараби-2» наноспутниктері ғарышқа 
ұшырылды.

ҚазҰУ Голландия және Түркия 
медиакомпанияларымен бірлестікте үш 
деректі фильм түсірді және «Ұстаздың оралуы» 
деген жаңа киножобаны көрермендер назарына 
ұсынды. Университет ғалымдары ғұламаның 
бұрын жарық көрмеген 3 трактатын арабшадан 
қазақшаға аударып, ғылыми айналымға 
қосты. Жаңадан 10-нан астам монография мен 
оқулықтар, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 

ұлы ойшыл нақыл сөздерінің жинағы 
оқырмандар қолына тиді. Әлемде тұңғыш 
рет «Әбу Насыр әл-Фараби» энциклопедиясы 
жарық көрді.

Мерейтойлық жылы халықаралық мәртебеге 
ие болған әл-Фараби орталығы ойшыл мұрасын 
зерттеуге байланысты дүниежүзілік ақпаратты 
жинау және оны жүйелеу бойынша орасан зор 
жұмыс атқаруда. «Invisible College» қағидаты 
бойынша тұрақты түрде жұмыс атқаратын 
халықаралық виртуалды платформа іске 
қосылды. Бұл платформа заманауи фарабитану 
саласында халықаралық деңгейде ғылыми 
зерттеулер мен жобалар, конференциялар 
мен симпозиумдар, осы тақырып бойынша 
жарияланымдар мен мақалалар туралы 
ақпаратты бір виртуалды кеңістікте жинақтап, 
әлемдік фарабитанушыларды бірігіп жұмыс 
жасауға мүмкіндік тудыруда.

Мерейтойлық жылда атқарылған ұлы ұстаз 
мұрасын ұлықтауға арналған шаралардың 
бастамасы алдағы уақытта да өз жалғасын 
табары сөзсіз.

Рухани мұра – сарқылмас қазына 
Адамзатқа ортақ ұлы тұлға – әл-Фарабидің 

мерейтойы жылы әлем оның болмысын бүгінгі 
күннің танымы биігінен тағы бір таныды. 
Жаһандық деңгейде өткен мұндай рухани 
шара, әрине ізсіз қалмайды. Негізгі мақсат – 
тек іс-шара өткізуде емес, біздің ұлы ұстаздан 
қандай сабақ алып, тәлім үйренетіндігімізде, 
алған тағылымымызды қалай кәдеге жарата 
алатындығымызда. Бұл әрқайсымызды 
ойландыратын маңызды мәселе.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 
Жолдауында «ұлттың жаңа болмысын» 
қалыптастыруға қатысты маңызды жаңа 
міндеттер жүктеді. Осы міндеттерді жүзеге 
асыру үшін әл-Фараби бабамыздың рухани 
мұрасын барлық қазақстандықтардың, әсіресе 
өскелең ұрпақ бойына сіңіру – аса маңызды. Ол 
санамызға сілкініс, дамуымызға серпіліс беруі 
тиіс деп ойлаймын.

Әл-Фарабидей ұлы тұлға, ғұлама дүниеге 
келген елде ғылым мен білімнің деңгейі қандай 
және қандай болмақ деген заңды сұрақ туады. 
Сондықтан да отандық ғылым мен білімді 
әлфарабилік биіктікке көтеру стратегиялық 
мақсатымыз болуы тиіс. Әл-Фарабиді жан-
жақты тану білімге және ғылымға деген 
көзқарасты жаңа сапаға өзгертеді. Әсіресе, 
жастардың бойына әл-Фарабиден жеткен 
таным мен тағылымды сіңіру арқылы болашақ 
әлфарабилерді даярлау өте маңызды.

Осы орайда әл-Фарабидің «әр адам ұстазға 
мұқтаж» деуі қоғам дамуындағы ұстаздың рөлі 
қаншалықты жоғары екенін көрсетеді. Ендеше, 
ұстаз мәртебесіне ерекше мән беруіміз керек. 
Өйткені  ұстаздың қоғамдағы беделін көтермей 
өркениетті ел болуымыз күмәнді.

Әрбір саналы адам өмірдің мәніне, 
мақсатына жауап іздейтіні хақ. Бұл тұрғыда 
Шәкәрімнің білімділерге қойған бес сауалына 
жауапты әркім ұлы ұстаз еңбектерінен таба 
алады.

Әл-Фарабиден алар тағылымның бірі – әр 
адамның өзін өзі үнемі жан-жақты жетілдіру 
арқылы өз бақытына жету формуласы. Адам 
жетілуінің негізгі бағыты – рухани кемелдену 
болса, кемелдену адал еңбекпен, ізденіспен, 

біліммен, ғылыммен толығады. Кемелдікке 
келудің мәні рухани толық адам деңгейіне 
көтерілуде.

Қазіргі рухани дамуымыздағы ерекше мән 
берілуі тиіс өзекті де күрделі мәселелердің 
бірі – дін, дінге деген көзқарас. Діни 
нанымнан ғылымды ажыратып алып, жеке 
қарастыру жолдарын түсіндірген ғұламаның 
Жаратушыны ақылмен тану идеясы бүгінгі 
заманда да өте өзекті. Әл-Фараби адамды 
«хайуан ақил» – «саналы жануар» ретінде 
анықтап, қатып қалған қағидаттармен емес, 
әрекетшіл ақыл, жасампаз ақыл арқылы 
жетілуіне, Жаратушыны ақылмен тануға 
шақырған. Айта кететін бір жайт – әл-Фарабиді 
дәріптеу кезінде ғұламаны тану арқылы соңғы 
жылдары көп елде Исламға деген оң көзқарас 
қалыптаса бастағанын байқап отырмыз.

Ғылым мен технология қарышты дамыған 
қазіргі заманда қоғамда әртүрлі әлеуметтік 
қарама-қайшылықтар белең алып, адамзаттың 
рухани төмендеуі тенденциясын ескерсек, 
ізгілікті қоғамның құндылықтарын қайта 
жаңғырту мәселесі өте өзекті болып отыр.

Шындығында, қазіргі уақытта елімізде 
дамыған азаматтық қоғам қалыптастыру үшін 
Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қоғам 
идеяларына қажеттілік туындауда. Ойшылдың: 
«Қайырымды қоғам – бұл шынайы бақыт және 
оған жетудің жолдары туралы нақты білігі мен 
білімі бар әрі сол білігі мен біліміне сай әрекет 
ететін адамдар қауымдастығы», деген ұлағаты 
адамзат дамуы үшін бағдаршам болары сөзсіз.

Мемлекетті дамытушы күш қоғамда. 
Өйткені кез келген қоғамда әлеуметтік 
қатынастар жүйесін қолдайтын және өзін өзі 
іштей ұдайы реттеу арқылы оның тұрақты 
дамуын қамтамасыз ететін жасампаз қабілет 
бар. Өзін өзі реттеу арқылы дамудың табиғи 
үрдісі ғұлама айтқан қайырымды қоғамға 
тән. Әл-Фарабидің пайымдауынша, «қоғам 
мемлекетсіз бола алса да, мемлекет қоғамсыз 
бола алмайды». Қоғамның жетілуі оның 
басшысының және әр мүшесінің бойындағы 
жоғары адами құндылықтарға байланысты. Ол 
құндылықтарды ұлы ұстаз тарқата көрсеткен 
болатын.

Қазіргі уақытта 146 ел қатысқан 
Қайырымдылық жасаудың әлемдік 
рейтингінің қорытындысы бойынша, өкінішке 
қарай, Қазақстан 96-орында. Бұл – адами 
құндылықтарды биік бағалайтын біздің 
ұлтымызға ауыр сын. Демек, бізге әл-Фарабидің 
қайырымды қоғам орнату туралы ілімін, 
жоғары адами құндылықтарды күнделікті 
өмірімізге енгізу, қызметімізде, тұрмыс-
тіршілігімізде қолданысқа алу өте қажет.

Қайырымды қоғам адамдарының рухани 
жетілуі бірегейлікке бастайды. Дәл қазіргі 
біздің қоғамда осы ұлттық бірегейлік – өзекті 
мәселе. Себебі біз бірнеше ғасыр отаршылдық 
бұғауында болған елміз. Отарлау саясаттары 
бізді төл болмысымыздан алшақтатқаны 
белгілі. Рухани құндылықтарымыздан 
ажырадық. Жерге, елге, тілге, қала берді 
жүзге, руға бөліну толыққанды ұлт болып 
ұйысуға, тұтастануға кедергі болып келе 
жатқаны жасырын емес. Әл-Фараби бақытқа 
жетудің күре жолын адамдардың бірлікте, 
өзара ынтымақта өмір сүруінде және достық 
қарым-қатынаста тіршілік етуінде екендігін 

айқындаған болатын. Ендеше, жоғалтып алған 
табиғи құндылықтарымызды жандандырып, 
нағыз ұлттық болмысымызды қалыптастыру – 
бүгінгі күннің өзекті тақырыбы.

Өркениетке қазақстандық үлес 
Талай ғасырлардан бізге жеткен өркениет 

философы әл-Фарабидің ілімі ешқашан өз 
маңызын жоғалтқан жоқ және жоғалтпайды 
да. Қазір әлемдік қоғамдастық ХХІ ғасырдың 
алғашқы ширегінде өркениеттік дамудың 
бесінші сатысына көтерілуде, яғни жапон елі 
ұсынып отырған «Қоғам-5.0» стратегиясын 
жүзеге асыруға бет алған кезеңде тіршілік етуде. 
Жалпыға белгілі, жапон елі технологияның 
жаңа үлгілерін жасау мен пайдалануды ұлттық 
құндылықтармен үйлестіре жүзеге асырып 
келе жатыр. Соның арқасында әлемнің дамыған 
озық елдерінің қатарында. «Қоғам-5.0» 
стратегиясы суперинтеллектуалды қоғам 
орнатуды, цифрлы технологияны пайдалана 
отырып, экономиканы трансформациялау, 
цифрлы технологияның даму қарқынына 
үйлесімді рухани жетілген ізгілікті қоғам 
қалыптастыруды көздейді. Қазіргі таңда 
Қазақстанды жоғары технологиялармен биік 
адами құндылықтар үйлесім тапқан озық, 
қуатты елге айналдыру – ұлы ойшылдың 
жерлестері үшін ең өзекті мақсат деп санаймыз.

 Ғұламаның «тәрбиесiз берiлген бiлiм – 
адамзаттың қас жауы», – деген нақыл сөзі 
бүгінгі таңда ерекше мәнге ие болып отыр. 
Қазіргі кезеңде біз ғылым мен технологияның 
бұрын-соңды болмаған даму биігіне көтерілуі 
мен рухани-адамгершілік болмыс арасындағы 
қарама-қайшылықтарға куә болып отырмыз. 
Бұл қарама-қайшылықтар бүгінгі уақытта 
адамзатты рухани тоқырауларға әкеп тіреуде. 
Осы орайда тек адами капитал ғана емес, 
жаңа технологияларды туындататын зерттеу 
университеттерінің атқаратын рөлі ерекше. 
Әл-Фарабидің қайырымдылық идеясы 
негізінде жасалған университеттердің жаңа 
буынының «Университет 4.0» даму моделінің 
БҰҰ тарапынан қолдау табуы, ғұлама ілімін 
әлемдік деңгейде насихаттауға зор мүмкіндік 
беріп отыр. Әлемде 30 мыңнан астам жоғары 
оқу орны бар. Егер әр университет бәсекеге 
қабілетті маман даярлаумен қатар, әл-Фараби 
ілімінен сабақ алатын, жоғары рухани 
құндылықтарды бойына сіңірген азаматтарды 
қалыптастырса, онда сөз жоқ, келешекте жер 
бетінде қайырымды әлем орнары анық.

Осы мақсатта шетелдерде ашылған әл-
Фараби орталықтары өзге елдерде де қолдау 
тауып, олардың саны жақын арада 20-
ға жетпек. Бұл орталықтар ғұлама ілімін 
насихаттаумен бірге, ұлтымыздың тілі мен 
мәдениетін таратумен де айналысады. 
Қазірдің өзінде АҚШ, Балтық жағалауы елдері, 
Жапония да әл-Фараби орталықтарын ашуға 
қызығушылық танытып отыр. Әл-Фарабидің 
жерленген жері Дамаскідегі әл-Фараби кесенесі 
әлемге ортақ рухани орталық болуға лайық. 
Сол жерде халықаралық әл-Фараби орталығын 
ашып, Қазақстан иелігіне, университет 
құзырына алсақ деген жоспарымыз бар. Бұл ой 
жүзеге асса, ұлы ғұламаның туған жеріне де, 
жерленген жеріне де Қазақ елі ие болмақ. Мұнда 
рәміздік әрі саяси мән жатыр.

Көп елдер өздерінің осындай орталықтары 
арқылы «жұмсақ күштерін» пайдалана отырып, 
әлемге өз саясаттарын жүргізуде. Осыған 
орай, Германия дамытып келе жатқан Гёте, 
Қытайдың әлемге кеңінен жайған Конфуций, 
Испания жетілдірген Сервантес және Ресейдің 
Россотрудничество институттарының 
деңгейіне көтеру мемлекеттік маңызы бар жоба 
деп есептейміз.

Әр ұлт әлемде өркениет дамуына қосқан 
өзінің үлесімен бағаланады. Кезінде адамзат 
дамуына зор үлес қосқан біздің қазақ жерінің 
тумасы әл-Фараби өзінің рухани мұрасы мен 
орасан еңбегі арқылы Шығыс пен Батысты 
жақындатқан өркениет философы атанды. 
Басты ілімі – адамзаттың өркениеттік 
дамуындағы адамдардың бақытты болуына, 
әлемде қайырымды қоғам орнатуға өз өмірін 
арнады.

Осы заманда әл-Фарабиді, оның ілімін 
әлемге тарата отырып, іске асыру – қазақ елінің 
өркениет дамуына қосқан төл үлесі болмақ!

«Егемен Қазақстан» газеті 
22 желтоқсан 2020 ж.

AL-FARABI–1150



4№31 (1782) 29 желтоқсан 2020 жыл

ҚазҰУ «Ғылым көшбасшысы – Web of Science Awards 2020» беделді 

сыйлығының үш номинациясында үздік атанды

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

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

В условиях введения в Казахстане 
карантинных мер в связи с пандемией 
коронавируса университет полностью 
перешел на дистанционное обучение 
с применением передовых цифровых 
образовательных технологий. В рамках 
социальной ответственности КазНУ 
передал свою цифровую платформу другим 
учебным заведениям страны, которые не 
располагают собственными ресурсами для 
осуществления дистанционного обучения. 

АПРЕЛЬ
В трудный для всей страны период 

КазНУ как ведущий университет страны 
включился в борьбу с распространением 
коронавируса. Студенты и преподаватели 
активно участвуют в волонтерской 
деятельности в рамках республиканского 
движения #bizbirgemiz и челленджа 
«Qaiyrymdy qogam». 

В лабораториях КазНУ приступили к 
научным разработкам противовирусных 
препаратов, новых иммуностимуляторов, 
модифицированных материалов для 
предметов медицинского назначения, 
эффективных антисептиков и 
дезинфицирующих средств.

По решению Организации 
Объединённых Наций КазНУ четвертый 
срок подряд продолжит возглавлять 
Глобальный Хаб Программы ООН 
«Академическое влияние» по устойчивому 
развитию. 

75 победителей международной 
научной конференции «Фараби 
әлемі», а также конкурса стартапов и 
инновационных проектов, которые в этом 
году состоялись дистанционно, были 
награждены денежными призами на 
общую сумму 4,6 миллионов тенге.

МАЙ 
По данным исследования авторитетного 

Европейского рейтинга «Academic Ranking 
of World Universities-European Standard» 
КазНУ получил высокую оценку «АА+» 
и тем самым вошел в число ведущих 
европейских университетов.

По сложившейся многолетней традиции 
в последнюю субботу мая состоялся День 
выпускников, который в онлайн-формате 
охватил тысячи выпускников КазНУ из 
разных концов страны и мира. 

ИЮНЬ 
КазНУ в глобальном рейтинге QS занял 

165 позицию. Университет успешно 
выполнил задачу, поставленную Елбасы 
Нурсултаном Назарбаевым и заложенную 
в Госпрограмме развития образования 
и науки РК по вхождению к 2020 году 

как минимум двух казахстанских 
вузов в топ-200 лучших университетов 
мира. Демонстрируя небывалую в 
истории высшего образования мира 
стремительную динамику, университет 
за 9 лет продвинулся почти на 500 
позиций вперед. Такое продвижение в 
мировом рейтинге приковало внимание 
зарубежных экспертов, именующих 
уникальный прорыв «феноменом КазНУ 
имени аль-Фараби».

По итогам исследования всемирно 
известного агентства «Times Higher 

Education» КазНУ вошел в топ-10 лидеров 
вузов Азии с лучшим менеджментом и был 
отмечен в рейтинге «THE Asia Award-2020» 
в номинации «Лучшая команда в лидерстве 
и управлении».  

ИЮЛЬ
В преддверии Дня столицы и в рамках 

реализации пяти социальных инициатив 
дан старт строительству нового Дома 
студентов повышенной комфортности на 
1250 мест.

39 преподавателей и сотрудников 
КазНУ получили квартиры в новом жилом 
комплексе «Алатау Сити» по программе 
«Нурлы жер».

При поддержке Посольств РК в 
Сингапуре, Индонезии и Малайзии 
дан старт юбилейным мероприятиям, 
посвященным Году аль-Фараби. 

Университет Оксфорда и КазНУ 
совместно с Посольством РК в 
Великобритании провели международный 
научный симпозиум «Аль-Фараби: его 
жизнь и наследие». В ключевом докладе 
ректора Галыма Мутанова был представлен 
опыт внедрения современной модели 
Университета 4.0, рекомендованной 
штаб-квартирой ООН для широкого 
распространения на международном 
уровне.  

Совместно с Агентством 
противодействия коррупции 
организован общереспубликанский «Час 
добропорядочности», трансляция которого 
была осуществлена на республиканских и 
региональных телеканалах. Размещенные 
в YouTube видеолекции набрали более 100 
тысяч просмотров. 

АВГУСТ
В день Абая и в рамках 175-летия 

великого казахского поэта и просветителя 
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ҚазҰУ-да БҰҰ-ның тұрақты даму жөніндегі «Академиялық ықпал» (UNAI) 
Бағдарламасының Жаһандық хабының жаңа кеңсесі ашылды

в Научной библиотеке состоялась 
презентация тематического зала. 

В рамках международного онлайн-
вебинара, организованного Арабским 
советом по социальной ответственности 
и Союзом арабских университетов, КазНУ 
поделился передовым опытом социально 
ответственной практики, реализуемой в 
рамках модели «Университет 4.0».  

Археологи КазНУ сделали сенсационное 
открытие, обнаружив в долине Елеке 
сазы в предгорьях Тарбагатая Восточной-
Казахстанской области золотые украшения 
для конского снаряжения правителя 
сакского периода.

СЕНТЯБРЬ 
КазНУ удостоен престижной 

международной награды «Global 
Islamic Finance Awards 2020». 
Университет был отмечен в номинации 
«Лучший развивающийся провайдер 
образовательных услуг по исламскому 
финансированию». 

В этом месяце состоялась отчетная 
встреча ректора перед общественностью, 
которая прошла на собственной 
дистанционной платформе университета 
«JynalisRoom», а также транслировалась 
в прямом эфире на YouTube-канале и на 
официальных аккаунтах университета.

Известные журналы Китая «Journal 
of World Education» и Турции «Йерли 
Душундже» опубликовали интервью с 
ректором КазНУ академиком Галымом 
Мутановым.

В августе состоялся запуск серии Science 
Talks, посвященной Году Аль-Фараби с 
участием ведущих мировых ученых и 
экспертов.

ОКТЯБРЬ
В Международном Центре Аль-Фараби 

состоялось открытие бюста известного 
ученого и фарабиеведа аль-Машани. 

В КазНУ состоялась презентация 
впервые изданной в мире энциклопедии 
«Аль-Фараби», сборников цитат 
аль-Фараби, мыслей и изречений 
«Қайырымдылық», а также переведенных 
с арабского на казахский язык трактатов 
великого мыслителя.

В канун Дня Организации 
Объединенных Наций КазНУ провел 
глобальную конференцию, посвященную 
1150-летию аль-Фараби и 75-летию ООН. 
Конференция открылась видеообращением 
к мировой общественности Генерального 
секретаря Антониу Гутерриша и прошла 
с участием заместителя Генерального 
секретаря ООН Фабрицио Хохшильд-
Драммонда, Верховного представителя 
Альянса Цивилизаций ООН Мигель Анхель 
Морратинос и других международных и 
казахстанских деятелей.

НОЯБРЬ 
В этом месяце в КазНУ состоялось 

вручение первых дипломов Al-Farabi 
Business School выпускникам, окончившим 
программу MBA. Также был открыт Центр 

инженерного проектирования химико-
технологических процессов, созданный 
совместно с Британской компанией 
«AVEVA Group plc».

На встрече ректора Галыма Мутанова с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Французской Республики в РК Дидье 
Канессом достигнута договоренность 
о создании совместной Казахстанско-
французской научно-исследовательской 
Школы математики.

КазНУ стал лучшим в трех 
номинациях престижной премии «Лидер 
науки – Web of Science Awards 2020», 
подтвердив лидирующие позиции среди 
казахстанских вузов в публикационной 
активности в рейтинговых научных 
изданиях. 

Совместно с Международным 
центром сближения культур под эгидой 
ЮНЕСКО КазНУ выступил организатором 
«Евразийской сети университетов 
в поддержку культуры знаний без 
границ», создание которой поддержали 
университеты стран СНГ. 

Ко Дню Президента РК состоялось 
открытие Зала Первого Президента – 
Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Необычно, в онлайн-формате прошла 
церемония награждения победителей 
VIII Республиканского форума молодежи 
«Мен жастарға сенемін!», посвященного 
Дню Первого Президента. Победители 
конкурсов форума получили главный приз 
– годовой грант на бесплатное обучение в 
КазНУ.

ДЕКАБРЬ 
КазНУ, возглавляющий Глобальный хаб 

программы ООН «Академическое влияние» 
по устойчивому развитию, был приглашен 
в качестве партнера на Всемирный 
Форум Лидеров, организатором которого 
выступил Колумбийский университет. 

В этом месяце в онлайн-режиме был 
открыт Центр Аль-Фараби в японском 
Университете Цукуба. Также достигнута 
договоренность с Американским фондом 
обмена и сотрудничества цивилизаций 
об открытии казахстанского Центра Аль-
Фараби в Вашингтоне.

В целях выполнения поручения 
Президента страны Касым-Жомарта 
Токаева об улучшении качества 
образования и поддержке педагогов 
осуществлено поэтапное повышение 
заработной платы преподавателям 
университета, которая выросла по 
сравнению с прошлым годом на 30%.

После активного и широкого 
обсуждения на заседании Ученого 
совета была утверждена программа 
стратегического развития КазНУ до 2025 
года. Перейдя в статус некоммерческого 
акционерного общества со стопроцентным 
участием государства, коллектив ведущего 
университета страны поставил перед 
собой амбициозную цель – войти в топ-
100 лучших вузов мира и стать ведущим 
драйвером диверсифицированной 
экономики Казахстана. Новая программа 
развития позволит достичь поставленных 
стратегических целей, качественного роста 
и повышения конкурентоспособности 
в глобальном научно-образовательном 
сообществе.

От всей души поздравляем дружный 
коллектив университета с наступающим 
2021 годом! Пусть он будет щедрым на 
новые старты и перспективы, станет годом 
грандиозных достижений и уверенных 
побед!
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В этом году КазНУ получил высокую оценку «АА+» в рейтинге 
ARES и вошел в число ведущих европейских университетов

ALMA MATER

Өткен 2020 жылды 
қорытындылай келетін болсақ, 
біздің еліміз бүкіл жаһандық 
қоғамның санасын өзгерткен 
пандемияға қарсы жұмысты 
жалғастыруда. Бұл кесел  елдің 
барлық салаларына кері әсерін 
тигізгені хақ.

Осы жағдайда 2020 жылдың наурыз 
айында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
елімізде алғашқылардың бірі болып, 
алдыңғы қатарлы цифрлық білім 
беру технологияларын қолданып, 
қашықтықтан оқытуға көшті. Университет 
пен заң факультеті ұжымының уақыт 
талабына жедел жауап берген әрбір 
мүшесінің жетістіктері мен жеке үлесін 
атап өтпеуге болмайды – оқытушылар 
өздерінің икемділігі пен ұтқырлығын, 
кәсібилігін растады.

Биылғы жылы ҚазҰУ-дың аса 
маңызды жетістігі – университеттің 
жаһандық QS рейтингінде 165-орынға 
көтеріліп, феноменальды серпіліс 
жасағаны.  Аталмыш жоғары жетістік 
Шығыс ойшылы, ғалым Әбу Насыр әл-
Фарабидің 1150 жылдығы мен қазақтың 
кемеңгер ақыны Абай Құнанбаевтың 150 
жылдығын мерекелеу жылымен тұспа-
тұс келгенін ерекше атап өткен жөн. Заң 
факультеті және мемлекет және құқық 
теориясы мен тарихы, конституциялық 
және әкімшілік құқық кафедрасы 
университеттің бөлімшесі бола отырып, 
ҚазҰУ-дың халықаралық білім беру 
кеңістігіндегі қызметін бағалауға елеулі 
үлес қосты.

Ағымдағы жылы әрбір азамат 
үшін, әсіресе заңгер үшін Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 25 
жылдығын мерекелеу маңызды оқиға 
болды. Факультеттің бірқатар ғалымдары 
ҚР Конституциялық Кеңесі атынан 
мемлекеттік марапаттар мен алғыс 
хаттарға ие болды. Олардың қатарында 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күніне орай – з.ғ. д., профессор Д. 
Байдельдинов – «әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ алдында ерекше еңбегі үшін» 
күміс медаліне, з. ғ. д., профессор Р. Е. 

Жансараева – «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» құрметті атағына, 
з. ғ. к. У. А. Ахатов  және з.ғ. к., доцент К. 
Р. Усеинова – «Ерен еңбегі үшін» ҚазҰУ 
медальдеріне ие болды.

2020 жылдың қазан айында ҚазҰУ 
тендерді жеңіп алып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы нормативтік 
құқықтық актілерге ғылыми сараптама 
жүргізуге қол жеткізді, жоба үйлестірушісі 
декан Д. Байдельдинов бастаған заң 
факультеті болып табылады.

Мемлекет және құқық теориясы мен 
тарихы, конституциялық және әкімшілік 
құқық кафедрасы ашылған сәттен бастап, 
қазіргі заманғы Қазақстан жастарын 
тәрбиелеу жұмыстарын абыроймен 
жүзеге асырып және ағымдағы жыл 
ішінде «Sanaly urpaq» республикалық 
жобалық офисімен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы құқықтық және 
адамгершілік сананы қалыптастыруға 
арналған іс-шараларды жүйелі жолға 
қоя білді. Жыл басынан факультетте 
көптеген маңызды шаралар мен айтулы 
оқиғаларға арналған кездесулер мен 
конференциялар өтті. Жуырда ғана 26 
қараша 9 желтоқсан аралығында кафедра 
ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл Агенттігімен және «Sanaly urpaq» 
республикалық жобалық кеңсесімен 
бірлесіп, ҚР жоғары оқу орындарының 
студенттері арасында «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
құқықтық негіздері» пәні бойынша 
халықаралық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес күніне арналған II 
Республикалық оnline олимпиадасын 
өткізді.

Кафедра жылды Қазақстан және 
шетелдердің көрнекті ғалымдары мен 
қоғам қайраткерлері қатысқан ҚР ҰҒА 
академигі, з.ғ.д., профессор Сұлтан 
Сартаевты еске алуға арналған «Қазақстан 
Республикасының егеменді мемлекет 
ретінде дамуы: қазіргі заман шындығы, 
жаңа идеялар, құқықтық тәжірибе» 
тақырыбындағы онлайн халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциямен 
аяқтады.

Келесі жыл – ауқымды жоспарлар мен 
міндеттерге толы Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы.

Жаңа жыл қарсаңында барша 
университет ұжымына зор денсаулық, 
шығармашылық табыс және қоғам игілігі 
үшін жаңа белестерді бағындыратын күш-
қайрат тілеймін!

С.А. САРТАЕВ,
 з. ғ. к., мемлекет және құқық теориясы 

мен тарихы, конституциялық және 
әкімшілік құқық кафедрасының доценті

Завершается 2020 год. Чем он 
запомнился нам, и какие итоги 
мы можем подвести? Начало 
года ознаменовалось открытием 
года Аль-Фараби. В юбилейный 
год были проведены различные 
мероприятия, реализованы 
интересные проекты и много 
других полезных начинаний. 

Среди таких проектов хотелось бы 
особо отметить инициированный 
университетом республиканский 
челленжд «Қайырымды қоғам», 
объединив ший молодежь Казахстана. 
В течение года студенты активно 
делились в социальных сетях не 
только своими добрыми поступками, 
но и поступками друзей и знакомых. 
Уверена, данное доброе начинание 
найдет свое продолжение и в будущем. 

В целях популяризации идеи добра, 
мира и созидания опубликован сборник 
мыслей и изречений «Доброта», 
приуроченный к 1150-летию со дня 
рождения Абу Насра аль-Фараби, под 
общей редакцией Галыма Мутановича 
Мутанова. В сборник вошли цитаты 
и изречения великих и известных 
людей от древности и до наших дней 
о доброте. Данная книга призвана 

стать ориентиром для подрастающего 
поколения в усвоении высших 
ценностей человеческого общества и 
обогащении его духовного мира. 

В период дистанционного обучения 
в Центре обслуживания студентов 
«Керемет» увеличился объем 
электронных услуг. Автоматизированы 
новые услуги, такие как: временная 
постановка на воинский учет в 
университете, временная регистрация 
по месту жительства и справки ГЦВП. 
В настоящее время они доступны в 

личных кабинетах системы «UNIVER» 
и на сайте Центра обслуживания 
студентов «Керемет». 

В рамках цифровизации образо-
вания хотелось бы отметить сотруд-
ничество университета с филиалом 
государственной корпорации «Прави-
тельс тво для граждан» по г. Алматы. В 
2019 году в КазНУ была запущена акция 
«Будь в тренде! Цифровизируйся!», 
которая в настоящее время охватила всех 
студентов и пользуется популярностью. 
Цель акции – повышение цифровой 
грамотности молодежи – научись сам и 
научи 10 человек. 

Одним из важных событий можно 
отметить признание уникального 
опыта Центра обслуживания студентов 
«Керемет» российскими колле-
гами. Логистика и принципы 
работы Центра обслуживания 
студентов «Керемет» были 
обсуждены на специальном 
семинаре, посвященном вопросам 
внедрения модели ЦОСа в практику 
российских вузов, инициатором 
которого выступил Южно-
Уральский государственный универси-
тет.

Уходящий год был успешным 

и плодотворным для нашего 
университета, мы вошли в Топ-200 
и заняли 165 место в глобальном 
рейтинге QS, укрепили лидерские 
позиции в других международных 
рейтингах.

Дорогие коллеги и студенты! От 
всей души поздравляю с наступающим 
новым 2021 годом. Уверена, новый год 
принесет новые вызовы и новые победы! 
Желаю здоровья и благополучия вашим 
семьям! И всем нам – успешной работы 
на благо нашего университета!

Сайран БАЯНДИНОВА, 
директор Центра «Керемет»
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В Год аль-Фараби КазНУ издал первую в мире энциклопедию, 
посвященную творчеству великого мыслителя

Баспасөз және электронды 
БАҚ кафедрасы  білім беру 
нарығында сексен алты 

жыл бойы үздіксіз білікті маман 
даярлап отырған журналистиканың 
классикалық білім ошағы. Ағымдағы 
жылдың жетістігі  –  «Журналистика 
және репортер ісі» білім беру 
бағдарламалар топтамасы аясында 
Баспасөз және электронды БАҚ 
кафедрасы   инновациялық «Data 
журналистика» және «Бизнес-
коммуникация», сондай-ақ  Ыстамбұл 
университетімен қосдипломдық 
«Big data және журналистика (Ст.У)», 
«Ғылыми журналистика және 
коммуникация (Ст.У)» магистратура, 
«Медиа және коммуникациялар» PhD 
деңгейінде білім беру бағдарламалары 
жүзеге  асты. 

Факультетте шетелдік профессор-
лардың дәрісін тыңдау ағылшын 
тілді топтардағы студенттер мен 
магистранттарға үлкен тәжірибе екені 
рас.  Осы оқу жылында Колумбия 
университетінің (АҚШ, Нью-Йорк) 
профессоры Гүлнар Кендірбай және Санкт-
Петербург мемлекеттік университетінің 
профессоры, журналистика және 
бұқаралық коммуникация мектебінің  
қоғаммен байланыс кафедрасының 
меңгерушісі Дмитриа Гавра студенттерге 
дәріс беруде. Кафедра ғалымдарының 
Worlds of Journalism Study Association 
(WJSA) қауымдастығы жариялаған 
ғылыми зерттеулер тобына қосылуы 
жылдың басты жаңалығы деуге келеді. 
Қазақстан тарапынан  кафедраның 
медиа мен журналистиканың білікті 

мамандары WJS3 құрамында зерттеу 
жұмыстарын бастады. Әлемнің жүзден 
астам елдері қамтылған ғылыми зерттеу 
жұмыстары журналистика факультетіне 
жаһандық зерттеулерге үлес қосуына жаңа 
мүмкіндіктер ашты.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ QS 
World University Rankings серіктес 
университеттерімен бірге ғылыми 
зерттеулерді приоритетті бағыт ретінде 
жүргізуі, ынтымақтастықты одан әрі  
дамытуға ықпал етеді.  Бәсекеге қабілетті 
медиа және коммуникация мамандарын 
даярлаудағы серпіліс бар. Медиа нарыққа 
зерттеулерге, БАҚ  және коммуникация, 

жаңа медиа және журналистика, 
инновациялық медиа жүйе жоғары 
білім беруден соңғы деңгейде білім беру 
бағдарламасының негізіне айналды. 
Алғаш рет серіктес «Qazaqstan» ұлттық 
арнасы Алматы студиясында бірлескен 
білім беру бағдарламасы жүзеге асып, 
тележурналистика  бойынша 3 курстың 
студенттеріне арнаның бас продюсері 
Жаңылхан Асылбекова дәрістерін 
студияда өткізді. 

Кафедра БҰҰ академиялық ықпал 
ету бағдарламасының басты серіктесі 
ретінде соңғы сегіз жылда халықаралық 
Орталық Азия деңгейінде 20-дан астам 
жазғы және қысқы журналистика 
мектептерін жоғары деңгейді өткізіп 
келеді. Биылғы жылғы VIIІ  Журналистика 
және коммуникация халықаралық мектебі 
«COVID-19 пандемия кезіндегі  «Тұрақты 
даму мақсаттары медиа және жастар: 
мәселенің шешімі мен инфодемия»  
атауымен онлайн форматта өтті. ЮНЕСКО 
Алматыдағы Кластерлік бюросы өкілдігі 
қолдауымен  Жаһандық медиа және 
ақпараттық сауаттылық аптасын өткізуі 
кафедраның халықаралық байланысын 
нағайтқаны рас.  Биыл жаһандық   
апталық   «Дезинформацияға қарсы 
әрекет: баршаға және әркімге арналған 
медиа және ақпараттық сауаттылық» 
тақырыбында қолдау тауып, педагогтарға 
арналған біліктілікті арттыру онлайн 
курсы аясында өтіп, екі жүзден астам 
ұстазды қамтыды.  

ЮНЕСКО IPDC коммуникация 
дамуының халықаралық бағдарламасы 
бойынша «Орталық Азия: университет-
тердегі дата журналистика бойынша 
оқу бағдарламаларын интеграциялау» 
гранты аясында Алматы, Ташкент, 
Душанбе, Бішкек қалаларында сериялық 
тренингтер өткізуге қолдау алды. 
Биылғы жылы әлемдегі COVID-19 
пандемия жағдайы қашықтан білім 
берудің технологиялары мен дағдыларын 
жылдам үйрену және үйрету дағдысына 
бейімдеді. «Медиасфера» гуманитарлық 
зерттеулер орталығы  «Multimedia 
Journalism School» қашықтан медиа білім 
беру жобасы аясында  «Мультимедиалық 
сторителлинг» ақылы вебинарын 
өткізді. Оқу нәтижесінде Қазақстанның 
өңірлерінен қатысқан елуден астам 
студент сторителлинг теориясы мен 
қағидалары туралы базалық ұғымды, 
оның медиа кеңістіктегі орнын, 
сондай-ақ тартымды оқиғалар әзірлеу 
әдістерін үйренді. Журналистика мен 
медиа коммуникацияның жаһандық 
талаптарына ұлттық үндеулерін кафедра 
ұжымы басты фокус ретінде таниды. Келе 
жатқан жаңа жыл баршамызға денсаулық, 
жақсы ақпараттар және табыс әкелсін!

Гүлмира СҰЛТАНБАЕВА, 
баспасөз және электронды бұқаралық 

ақпарат құралдары 
кафедрасының меңгерушісі

Уходит 2020-й год, ему на 
смену уже спешит новый 
2021-й. Однако еще есть время 
вспомнить все хорошее, что 
произошло в жизни нашего 
факультета за прошедший год.

Наш университет, целенаправленно 
следуя курсу трансформации в 
исследовательский университет мирового 
уровня, активно работал над повышением 
международной конкурентоспособности. 
Уходящий 2020 год для КазНУ стал 
особенным и значимым. Мы в очередной 
раз совершили прорыв и заняли 165 место 
в глобальном рейтинге QS WUR, таким 
образом, став первым казахстанским 
вузом, вошедшим в топ-200 лучших 
университетов мира. В этом огромная 
заслуга всех факультетов университета, 
в том числе и факультета химии и 
химической технологии.

Наш факультет выпускает специалистов 
для различных отраслей экономики и 
очень гордится выпускниками, которые 
востребованы в самых разных сферах 
жизни нашей республики.

В этом году наш факультет выпустил 
свыше 1000 бакалавров, более 300 
магистрантов и докторантов по 20 
специальностям.

В этом году факультет химии и 
химической технологии отпраздновал 
День химика в 59 раз и впервые в 
онлайн-формате. Выпускники нашего 
факультета со всей страны приняли 
участие в праздновании Дня химика в 
новом формате. Наши многие выпускники 
входят в элиту и являются гордостью 
Казахстана. 

На сегодняшний день около 
90 % образовательных программ 
факультета успешно аккредитованы 
международными аккредитационными 
агентствами.

В этом году факультет перешёл на 
дистанционный формат обучения 
с привлечением передовых образо-
вательных технологий, что поз волило 
качественно осуществлять образо-
вательный процесс.

У студентов нашего факультета 
есть все возможности для проведения 
полноценной научно-исследовательской 
работы. На факультете имеется хорошая 
материально-техническая база для 

подготовки магистрантов и докторантов 
по различным направлениям.

Это стало возможным из-за вовлечения 
студентов в науку на платной основе 
ещё со студенческой скамьи. Наше 
правительство также оказывает большую 
поддержку молодым специалистам в 
проведении конкурсов на грантовое 
финансирование.

Большое внимание уделяется 
академической мобильности бакалавров, 
магистрантов и докторантов. Так, в 
текущем году наши студенты проходили 
стажировку в университетах Турции, 
Италии, Германии, Англии, Америки, 
Малайзии, Франции, Словакии, Кореи 
и России. Кроме того, студентами, 
магистрантами и докторантами 
заслушаны лекции и пройдены 
практические занятия в области химии 
и химической технологии ведущих 
профессоров, приглашенных из ближнего 
и дальнего зарубежья. На факультете 
реализуются программы двойного 
диплома с ведущими зарубежными 
вузами.

На факультете химии и химической 
технологии КазНУ им. аль-Фараби 
состоялась официальная церемония 
открытия Центра инженерного 
проектирования химико-
технологических процессов, 
созданного совместно с Британской 
компанией «AVEVA Group plc». Этот 
Центр будет способствовать дальнейшей 
интеграции науки и производства.

Таким образом, подводя итоги 
уходящего 2020 года, следует отметить, 
что наш факультет активно способствует 
превращению КазНУ в центр передового 
опыта и взаимного трансферта 
инноваций между производством, наукой 
и образованием.

Дина АКБАЕВА,
д.х.н., доцент 

кафедры физической химии, 
катализа и нефтехимии
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Планеты обещают: 2021-й будет годом 
больших возможностей и перемен.

Наступающий год можно по праву назвать годом 
реанимации или годом пробуждения. Негатив 2020 года 

уйдет в прошлое, а на смену ему выйдут 
обнадеживающие тенденции 2021-го.

Неприятных сюрпризов ждать не следует. Бык пышет 
здоровьем, силой и прочно стоит за теплые дружеские и 

семейные чувства.

Овен (21.03–20.04)
В 2021 году Овны 

решат разойтись на 
полную мощь, но 
быстро обнаружат, 
что использовать весь 
потенциал не требуется. 
Белый Металлический 

Бык симпатизирует представителям 
первого знака Зодиака, поэтому он 
постарается, чтобы у них все складывалось 
проще и быстрее, чем у всех остальных.

Первые успехи в своих инициативах 
можно ожидать уже к 20 числам января. 
Долгосрочные проекты обещают успех 
примерно к марту. Можно ожидать 
финансовую прибыль и путешествия 
в жаркие страны. Ближе к октябрю вы 
встанете перед важным выбором.

Телец (21.04–21.05)
Телец с Быком — одного 

поля ягоды. Им будет 
довольно легко двигаться 
на одной волне. Тельцы 
могут рассчитывать как 
на случай, так и на успех 
в тех делах, к реализации 

которых они приложили руку. В 2021 
году для тельцов едва ли выдастся хотя 
бы один не слишком удачный месяц. Вы 
можете в любой сезон открывать бизнес, 
делать важные деловые предложения, 
заниматься самообразованием либо 
отправляться в путешествие. В августе 
произойдут важные, даже судьбоносные 
знакомства.

Близнецы (22.05–
21.06)

Год Белого 
М е т а л л и ч е с ко г о 
Быка потребует 
от Близнецов 
п е р е с м о т р е т ь 
свои подходы к 

достижению целей. Привычный расчет 
на успешную коммуникацию с людьми не 
даст ожидаемых результатов. Чем чаще вы 
будете адаптироваться к происходящему, 
тем лучше различные ситуации будут 
складываться для вас.

Делайте ставку на знания и навыки — 
это ваш главный козырь на ближайший 
год. В марте ожидается значительный 
финансовый подъем. Апрель будет 
хорош для начинаний. Самое приятное 
заключается в том, что год будет 
спокойным, приятным, не требующим 
лишней суеты и серьезных переживаний.

Рак (22.06 – 22.07)
В 2021 году Ракам 

предстоит отказаться 
от привычной 
э м о ц и о н а л ь н о с т и . 
Белый Металлический 
Бык избавит вас от 

нежелательных обстоятельств. Дела 
будут спориться, исчезнет значительное 
количество отвлекающих факторов. 
Можно будет сосредоточиться на самом 
приятном и основном для себя.

Весна-лето — благоприятный 
период для творческой деятельности. 
Не прозевайте этот момент. Некоторые 
сложности в профессиональной сфере 
возникнут в середине лета, но они дадут 
вам нужный стимул для личного роста.

Лев (23.07 — 21.08)
Лев и Белый 

Металлический Бык 
держатся на уважительном 
расстоянии. Лев получает 
полную свободу действий, 
но при этом Бык не станет 

как-либо содействовать царю зверей 
в достижении его целей. Поэтому все, 
чего вы добьетесь, можно будет смело 
причислить к исключительно вашим 
достижениям.

Соответственно, леность и бездействие 
— это путь в никуда. Хотите успеха — 
активизируйтесь уже в январе, чтобы 
пожинать плоды хотя бы к началу марта. 
Можно открывать бизнес, создавать 
финансовые проекты, переезжать в другие 
страны.

Дева (22.08 – 23.09)
От привыкших 

работать Дев Белый 
Металлический Бык 
не станет требовать 
чрезмерных усилий в 
2021 году. Напротив, он 
предложит им изменить 

тактику и начать планировать, а также 
глобальнее осмыслять свой путь. Год 
будет богат на свежие идеи и начинания. 
Хорошее время в финансовом плане. 
Ближе к осени полезно будет основательно 
взяться за учебу. Предвидятся успехи 
в духовных практиках, но важно 
иметь толкового учителя, который 
действительно ориентируется в вопросе.

Весы (24.09 – 23.10)
Весам предстоит 

балансиро вать между 
вовлеченностью в актив-
ной профес сиональ ной 
деятель ности и неспеш-
ным осмыс лением 
проис ходящ его в жизни. 

Нужно одновременно стать и участником, 
и наблюдателем. Это позволит избежать 
ошибок.

Уже в феврале могут возникнуть 
сильные изменения в карьере. У весов есть 
все шансы занять руководящие позиции — 
некоторые будут даны лишь временно, а 
другие — на постоянной основе. В течение 
года крайне важно проявлять лучшие из 
своих качеств. Ваша хорошая репутация 
— залог успешного взаимодействия с 
людьми в течение года.

Скорпион 
(24.10 – 22.11)

Скорпионов потя-
нет на подвиги 
— как производст-
венные, так и личные. 
Год будет богат 
на путешествия. 
Каж дое будет по-

своему значимо. Лишних событий в 
год Белого Металлического Быка точно 
не предвидится. Но при всем при 
этом необходимо помнить об отдыхе. 
Своевременное чередование труда и 
расслабления позволит вам держать 
себя в тонусе и добиться значительной 
финансовой отдачи от своей деятельности.

Стрелец 
(23.11 – 22.12)

В 2021 году вы 
будете активно 
п е р е с м а т р и в а т ь 
приоритеты в 
своей жизни. 
Представительницы 

прекрасного пола вспомнят о том, что для 
них личные отношения важнее работы, 
а вот мужчины решат больше внимания 
уделить делу, которое считают главным в 
своей жизни.

Так или иначе, но особую важность для 
Стрельцов в год Белого Металлического 
Быка приобретут межличностные 
отношения. Важно сохранять душевную 
теплоту с теми, с кем она есть, и пытаться 
наладить общение с теми, с кем пока 
не удалось найти общий язык. Октябрь 
станет самым прибыльным месяцем в 
году.

Козерог (23.12 – 20.01)
В этом году вы будете 

без запинок идти к 
поставленным целям. 
2021 год для вас — это 
п р е и м у щ е с т в е н н о 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я , 

творческая и личная борьба за успех. 
Борьба — со своими личными слабостями, 
но никак не с конкурентами. Белый 
Металлический Бык поддержит вас своей 
энергией. Важно проявлять гибкость, 
чтобы не заходить в тупики. Если какой-
то подход не сработает, важно будет 
сделать поворот на 180 градусов и найти 
метод, который наиболее подходит к 
текущей ситуации. Время от времени в 
вашей жизни будут появляться крупные 
суммы, но вы предпочтете не копить их, а 
направить в дело.

Водолей (21.01 – 19.02)
Белый Метал-

лический Бык будет рад, 
если под его покрови-
тельством вы отважитесь 
на серьез ные перемены в 
личной жизни. При этом 
не следует слишком 

торопиться. Важно уделить достаточно 
времени подготовке и планированию. 
Лучшее время для решительных шагов в 
2021 году — начало весны. Это позволит и 
силы сохранить, и не совершить ошибок. 
В целом год благоприятен. Вы будете 
здоровы, финансово обеспечены, почти 
всегда в хорошем настроении. Главное 
— придерживайтесь эффективных 
стратегий, тогда успех неминуемо будет 
за вами.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбы многое 

вынесли для себя 
из 2020 года. Не все 
уроки жизни прошли 
безболезненно, но 
сейчас наступает 
период, когда пора 

применить все накопленные знания 
себя на пользу. А возможности для 
этого обязательно будут. Люди вокруг 
проникнутся к представителям вашего 
Знака особенной симпатией.

Уже в феврале можно рассчитывать 
на выгодные коммерческие сделки и 
заманчивые финансовые предложения. 
Лето подкинет массу интересных 
вариантов для отдыха. Стоит выбрать 
наиболее интересные заграничные 
путешествия.

В целом 2021 год пройдет для Рыб 
относительно тихо — в некоторой 
медитативной сосредоточенности. 
Отсутствие спешки поможет глубже и 
лучше оценивать ситуации, что даст 
возможность находить лучшие и наиболее 
перспективные для себя пути к обретению 
счастья.


