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Қазақстан Республикасы 
Президентінің Түркия Рес публи ка-
сындағы ресми сапарына сәйкес, 
Ыстамбұл қала сын да Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық универ си-
тетінің филиалы ашылды.

ҚазҰУ QS WUR 
рейтингінде 

150-орынға көтерілді

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
QS WUR халықаралық рейтингінде кезекті рет жоғары 
нәтижеге қол жеткізді. Бір жылда университет Топ-200 
ішінде 25 позицияға жоғарылап, 175-орыннан 
150-орынға көтерілді.

Әлемнің үздік университеттерімен бір қатарға 
орналасқан Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстанның 
жоғары оқу орындары арасында ғана емес, Орталық 
Азия мен ТМД елдерінде өзінің көшбасшылық 
позициясын дәлелдеді.

ҚазҰУ-дың үлкен жетістіктерге қол жеткізуі әлемдік 
деңгейдегі зерттеу университетіне трансформациялану 
жұмыстарының нәтижесі болып табылады.

Бұл рейтингке дүниежүзінің 2462 жоғары оқу орны 
қатысты, оның ішінде тек 1422 ЖОО ғана тиісті дә ре-
желерге ие болды.

Қазақстанның ең үздік универ-
си теті бүгінгі таңда Түркияның 20-
дан астам жоғары оқу орын да ры-
мен ынтымақтастық байланыс 
орнатты.

Университет мамандарының ай-
туын ша, филиал жұмыс істей бастаған 
бірінші жылы Түркия Республикасы 
мен басқа да шет мемлекеттерден 500 
студент қабылдау жоспарлануда.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы 

Ûстамбұл мен Бішкекте филиал ашылды

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне арнайы келді.

Президент университет 
қызметімен танысты

Президент шығыстың 
ұлы ойшылы Әл-Фараби 
мұ расына арналған мұ ра-
жай экспозицияларымен, 
ҚазҰУ ғалымдарының ғы-
лыми-инновациялық жо ба-
ларының нәтижелерімен 
танысты.

Университет ректоры 

Жансейіт Түймебаев Мем-
лекет басшысына оқу ғи-
ма раттары мен қызмет тік 
тұрғын үй және сту дент тік 
жатақхана салу бойынша 
ҚазҰУ қалашығы құры лы-
сы ның екінші кезеңін іске 
асыру жоспарын баян-
дады.

оқытушы-профессорлар 
құрамымен және жас ға-
лым дармен кездесті.

Еліміздің жетекші уни-
вер ситетіне сапары ба ры-
сында Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз-
стан Республикасына ресми сапары 
аясында Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті филиалының 
салтанатты ашылу рәсімі өтіп, айтулы 
жиынға Қырғыз Республикасының 
Президенті Садыр Жапаров та қа тыс-
ты.

Бішкек қаласында орналасқан фи-
лиалда 13 білім беру бағдарламасы 
іске асырылады. Оқу бағдарламасы 
қырғыз, орыс және ағылшын тіл де рін-
де жүргізіледі. Филиалдың жыл сайын 
300-ге жуық студентті қабыл дау ға 
мүмкіндігі бар. Сонымен қатар 10 
дарынды жасқа ҚазҰУ дәстүрлі түр де 
грант бөліп отырады.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

 Басылым  республика көлемінде таратылады. 
Газетке шыққан әрбір мақала, сұхбат, ғылыми 
жаңалықтар мен білім саласындағы тың ақ па рат-
пен еліміздің түкпір-түкпіріндегі оқыр ман дар 
та ныса алады. 

 Ендеше мүмкіндіктен құр қалмаңыз. Сіз де біз-
дің газетке жазылып, өз мақалаңызды ұсына 
аласыз. 

 «Qazaq universiteti» газетіне QR-код арқылы жа-
зы ла аласыздар. ҚазҰУ қызметкерлері мен білім 
алушыларға жеңілдік қарастырылған.  

QR-код-пен газетке қалай жазылуға болады? 

 Халық банкі қосымшасы арқылы QR-кодты 
суретке түсіресіз, белгілеу (назначение) бөлімінен 
«Qazaq universiteti» газетіне жазылу деген бөлікті 
толтырасыз.

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Газетке жазылу индексі: 64787

«QAZAQ
UNIVERSITETI»UNIVERSITETI»UNIVERSITETI»

 Аудан/ауыл  Қала 

6 айға  1251,42 теңге 1363,14 теңге

12 айға  2502,84 теңге 2726,28 теңге

«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:
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Білім ордасына Еуропарламент 
делегациясы келді

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне Түркия-
ның экс-президенті Абдулла Гүл 
келді. Ғылыми кітапханада белгілі 
саясаткер универ си теттің оқы-
тушы-профес сор ла ры және сту-
денттерімен кездесу өткізді.

«Университет заманауи дең-
гейі мен таңғалдырды, шы нымды 

Делегация құрамына «Қазақ-
стан Республикасы – Еуропалық 
одақ» Парламенттік ынтым ақ-
тастық комитетіндегі Еуропалық 
Парламент делегациясының төр-
ағасы, Көлік және туризм коми те-
тінің 3-ші вице-төрағасы Андрис 
Америкс (Латвия), елші, ҚР ЕО 
өкілдігінің басшысы Кестутис 
Янкаускас, ҚР-ЕО Парламенттік 
ынтымақтастық комитетіндегі 
Еуропалық Парламент делега ция-

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
оқытушыларды Анталия Білім 
университетіне «Түрік жоғары бі-
лім беру жүйесі» біліктілігін 
арттыру курс тарына жіберді.

Семинарға қаты сушыларды 
(50 адам) түрік әріптестері жылы 
қарсы алды. ҚазҰУ делегациясы 
университеттің заманауи кам пу-
сы, кітапханасы мен 1000-ға жуық 
анар ағаштары өсіп, жеміс беретін 
әсем бағы, мешіт, асхана, ауди то-
рия лар мен зертханаларды ара-

айтсам осындай жоғары дәре-
же де күтіп алады деп күтпеген 
едім.  Кездесуді ұйым дас тырып, 
жылы қабыл да ған да рыңыз үшін 
унив ер ситет рек то ры Жансейіт 
Түймебаевқа және ұйым дас ты-
ру шыларға алғы сым ды білді-
ремін», – деді кездесуде Абдулла 
Гүл.

сының мүшесі, ЕП Сыртқы істер 
комитетінің мүшесі Франциско 
Миллан-Мон (Испания) және 
басқа да ұйым мүшелері кірді.

ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы 
– Ректор Жансейіт Түймебаев 
2010 жылдан бастап Қазақстан 
Болон процесінің толыққанды 
мүшесі және Жоғары білімнің 
еуропалық кеңістігінің қатысу-
шы сы мәртебесіне ие екенін атап 
өтті.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Еуро па-
лық Парламент делегациясы арнайы сапармен келді. Мәртебелі 
меймандар ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – Ректор Жансейіт 
Түймебаев бастаған оқытушы-профессорлар құрамы және 
студенттерімен кездесті.

ҚазҰУ Орталық Азияның Гарвардына айналады

ҚазҰУ ректоры Жансейіт 
Түймебаев құрметті мейманға 
арнайы шақыртуды қабыл алып, 
университетке келгені үшін алғыс 
айтып, ғылымды дамытуға қосқан 
айрықша үлесін атап өтті.

Академик Асқар Ақаев білім 
ордасының басшылығы мен 
ұжымына жылы қабылдағаны 

үшін алғысын  білдіре отырып,  
ҚазҰУ-ға 45 жылдан кейін келіп 
тұрғанын ерекше ілтипатпен 
жеткізді.

«ҚазҰУ-мен 45 жылдан соң 
қай та қауышқаныма қуаныш ты-
мын. Бүгінгі кездесуді ұйым дас-
тыр ғандарыңыз үшін көп рақмет. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті – Орталық 
Азиядағы ең үздік университет. 
Биік табыстарға көптеген жоғары 
оқу орындары өте ұзақ жолдан 
өтіп жетеді.  Бұл жұдырықтай жұ-
мы лып еңбек еткен білікті ұжым-
ның жемісі», – деді про фессор.

Асқар АҚАЕВ, Қырғыз Республикасының Тұңғыш Президенті: Абдулла ГҮЛ, Түркияның 11-ші президенті:

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универси те-
тінде Қырғыз Респуб ли ка-
сының Тұңғыш Президенті, 
Ресей ғылым академия сы-
ның академигі, М.Ломоно-
сов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университеті 
жанындағы Күрделі 
жүйелерді математикалық 
зерттеу институтының бас 
ғылыми қызметкері, 
профессор Асқар Ақаев 
көшбасшылық дәріс оқыды.

Студенттер қалашығын 
жаңғыртудың ІІ кезеңі басталады

«Мемлекет басшысы  Қасым-
Жомарт Тоқаевтың қабылдауы-
нан кейін өздеріңізбен кездесіп, 
Президент жүктеген тапсырмалар 
мен алға қойған міндеттерді ар-
найы жеткізуді жөн санап отыр-
мын», – деді университет бас-
шысы.

Ректор 2024 жылы ҚазҰУ-дың 
құрылғанына 90 жыл толатынын 
атап өтті. 

«Қазір гі таңда студенттік 
жа  тақ ханалардағы жайлылық 
дең ге йі төмен, үй-жайлар тоз-
ған және жөндеуді қажет етеді. 
Мұқ таж студенттерді жатақ ха-

намен қамтамасыз ету үшін 
универ си тетке қосымша 12 
мың орын қажет», – деді рек-
тор. Сондай-ақ ол бүгінде уни-
верситеттің 2000-нан астам 
оқытушысы мен қыз мет кері 
тұрғын үйге мұқтаж еке нін тіл-
ге тиек етті.

Сөз соңында  ҚазҰУ ректоры 
Жансейіт Түймебаев қалашықты 
қайта жаңғырту жоспарын жүзеге 
асыруға Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол-
дау білдіргенін жеткізді.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – Ректор 
Жансейіт Түймебаев оқытушы-профессорлар құрамы және қыз-
мет керлермен кездесіп, ҚазҰУ қалашығын қайта жаңғырту 
жоспарымен таныстырды. 

Оқытушылар 
Анталияда 

тағылымдамадан 
өтті

Қазіргі таңда ҚазҰУ оқу 
кор пус тары мен жатақ ха на-
лары күрделі жөндеуден 
өтіп, кампус аумағы абат-
тан дырылуда. Сон дай-ақ 
студенттер үшін бірнеше 
асхана,  кофе орындары 
пай  да ла нуға беріліп, кө шір-
ме орталығы іске қосылды.

Университет ұжымының 
кү ші мен 1000-нан астам 
ағаш отыр ғызылып, Ғалым-
дар бағы, Ағаштар аллеясы 
ашылды.

Қолайлы жағдай жасау – басты мақсат

лап, ел экономикасын қолдау 
және дамыту мақсатында инно ва-
циялық жобаларды жүзеге асы-
ратын технопарк жұмысымен 
та нысты.

Antalya Bilim University рек то-
ры, профессор Исмаил Юксель 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқы-
тушыларының алдында құт тық тау 
сөз сөйлеп, университет қыз ме-
тімен таныстырып, оқу үдерісін 
ұйымдастырудың ерек ше ліктері 
бойынша тренинг өткізді.

AlmA mаter

Университет заманауи 
деңгейімен таңғалдырды
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В настоящее время в составе факуль-
тета 4 кафедры: Биоразнообразие и 
биоресурсы, Биотехнология, Моле куляр-
ная биология и генетика, Биофизика, 
биомедицина и нейронауки. Есть био кли-
ника и агробиостанция, непрерывная 
экспериментальная площадка, реа ли-
зующая теоретические знания студентов 
в форме практики.

В настоящее время на факультете 
биологии и биотехнологии обучаются 
более 1834 студентов, 309 магистрантов и 
147 PhD докторантов. В подготовке спе-
циалистов принимает участие коллек тив 
высококвалифицированных препо да вате-
лей и научных сотрудников: 4 ака де мика 
НАН РК, 30 докторов наук, 80 кандидатов 
наук, 24 докторов PhD.

Работодатели и крупные ученые и 
ведущие специалисты институтов На цио-
нальной академии наук РК вносят свой 
вклад в образование студентов. 

Преподаватели факультета благодаря 
в своей активной международной дея тель-
ности создают возможность для ака де ми-
ческой мобильности студентов обучаться 

в 1-2 семестрах в ведущих научных цен трах и университетах мира, а также обучаться 
по двудипломной программе, которая позволяет студентам получить дипломы 
университета КазНУ и зару беж ный диплом (Isa lille (Франция), Oxford, Белгородский 
государственный уни вер ситет, Университет Саленто ( Италия) и т.д  Магистранты и 
PhD док то ран ты полу чают опыт работы в ведущих мировых университетах и научных 
центрах.

Факультет құрамында Биоалуан түр лілік 
және биоресурстар, Биотех но логия, Моле-
ку лалық биология және генетика, Биофи-
зи ка, биомедицина және нейроғылымдар 
деп аталатын төрт кафедра бар. Студент-
тер дің теориялық білімін практика түрінде 
жүзеге асыратын үздіксіз тәжірибе алаңы 
– биоклиника мен агробиостанция жұмыс 
істейді.  

 Қазіргі уақытта биология және био тех-
нология факультетінде 1834-тен астам 
студент, 309 магистрант және 147 PhD док-
то рант білім алады. Мамандарды даярлауға 
4 ҚР ҰҒА академигі, 30 ғылым докторы, 80 
ғылым кандидаты, 24 PhD докторы ат са-
лысады.    

Жұмыс берушілер мен ҚР Ұлттық ғы-
лым академиясы институттарының ірі 
ға лымдары мен жетекші мамандары сту-
дент тердің білім алуына өз үлестерін 
қосуда. 

Факультет оқытушылары өздерінің 
белсенді халықаралық байланыстары 
нә ти жесінде студенттердің академиялық 
мобильділігі үшін әлемнің алдыңғы қа-
тар лы ғылым орталықтары мен универ-
си теттерінде студенттерге 1-2 семестр оқуға мүмкіндіктер жасайды, қос дип-
ломдық бағдарлама бойынша студенттерге ҚазҰУ және шетел (ISA Lille (Франция), 
Oxford, Белгородтық мемлекеттік уни вер ситеті, Саленто университеті (Италия) 
дипломын алып шығуға үлкен мүмкіндік береді. Магистранттар мен PhD докто-
рант тар әлемдік жетекші университеттер мен ғылыми орталықтарда тәжірибе 
жинақ тайды.  

Биология және 
биотехнология факультеті

Факультет биологии 
и биотехнологии

В051 – Биологиялық және сабақтас 
ғылымдар: Биологиялық және сабақ-
тас ғылымдар білім беру бағдар ла-
малары

БАКАЛАВРИАТ 

6В05103 – Биотехнология 
6В05103 – Биотехнология (НЗМ) 
6В05101 – Биологиялық инженерия 
6В05102 – Биология (НЗМ) 
6В05102 – Биология 
6В05105 – Генетика 
6В05107 – Микробиология 
6В05108 – Биомедицина 
6В05109 – Нейроғылым

В080 – Балық шаруашылығы 
6В08401 – Балық шаруашылығы және 
өнеркәсіптік балық аулау
6В08402 – Аквакультура және су биоло-
гия лық ресурстары

7М051 – Биологиялық және сабақтас 
ғылымдар
Биологиялық және сабақтас ғылымдар 
білім беру бағдарламалары

МАГИСТРАТУРА 

7М01504 – Биология (педагогикалық) 
7М05101 – Биология 
7М05102 – Биомедицина 
7М05103 – Биофизика 

6B050 – Биологические и смежные 
науки 
Образовательные программы «Био-
ло гические и смежные науки» 

БАКАЛАВРИАТ

6В05103 – Биотехнология 
6В05103 – Биотехнология (НИШ) 
6В05102 – Биология (научная)
 6В05102 – Биология (НИШ) 
6В05101 – Биологическая инженерия (на 
английском языке) 
6В05108 – Биомедицина 
6В05105 – Генетика 
6В05107 – Микробиология 
6В05109 – Нейронаука 

В080 – Рыбное хозяйство
6В08402 – Аквакультура и водные биоло-
гические ресурсы
6В08401 – Рыбное хозяйство и промыш-
ленное рыболовство

7B051 – Биологические и смежные науки
Образовательные программы «Биоло-
гичес кие и смежные науки»

МАГИСТРАТУРА 

7М05109 – Биотехнология 
7М05201 – Биотехнология окружающей 
среды 
7М05110 – Пищевая биотехнология 

7М05104 – IT - Генетика 
7М05105 – Генетика 
7М05109 – Биотехнология 
7М05110 – Тағамдық биотехнология 
7М05112 – Геоботаника 
7М05201 – Қоршаған орта биотехно ло-
гиясы 
7М08401 – Балық шаруашылығы және 
өнеркәсіптік балық аулау 
7М05114 – Вирусология 
7М05113 – Нейроғылым 
7М08402 – Аквакультура және су био ло-
гиялық ресурстары

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D051 – Биологиялық және сабақтас 
ғылымдар
Биологиялық және сабақтас ғылымдар 
білім беру бағдарламалары
8D05101 – Биология 
8D05102 – Биомедицина 
8D05103 – Биофизика 
8D05104 – Генетика 
8D05105 – Биотехнология
 8D05108 – Геоботаника 
8D05201 – Қоршаған орта биотехно ло-
гиясы 
8D08401 – Балық шаруашылығы және 
өнер кәсіптік балық аулау
 8D05110 – Вирусология 
8D05111 – Вирусология (Пари-Саклай 
уни верситетімен қос диплом алу) 
8D05109 – Нейроғылым

7М01504 – Биология (научная) 
7М05101 – Биология (педагогическая) 
7М05102 – Биомедицина 
7М05112 – Геоботаника 
7М05103 – Биофизика 
7М05105 – Генетика 
7М05104 – IT – Генетика 
7М08401 – Рыбное хозяйство и промыш-
лен ное рыболовство 
7М05114 – Вирусология 
7М05113 – Нейронаука 
7М08402 – Аквакультура и водные 
биологические ресурсы:

PhD ДОКТОРАНТУРА
 

8B051 – Биологические и смежные 
науки Образовательные программы 
«Биоло ги ческие и смежные науки»
8D05105 – Биотехнология 
8D05201 – Биотехнология окружающей 
среды 
8D05101 – Биология (научная) 
8D05102 – Биомедицина 
8D05103 – Биофизика 
8D05108 – Геоботаника 
8D05104 – Генетика 
8D08401 – Рыбное хозяйство и промыш-
ленное рыболовство
 8D05110 – Вирусология 
8В05111 – Вирусология (двудипломная с 
Университетом Пари-Саклай) 
8D05109 – Нейронаука
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Высшая школа экономики и бизнеса 
КазНУ им. Аль-Фараби – исторически 
первая и крупнейшая в Казахстане кузница 
высококвалифицированных экономистов, 
открытая в 1949 году. Факультет ежегодно 
выпускает более 500 бакалавров, магистров 
и PhD докторов в области экономики и 
бизнеса, цифровой экономики, менедж-
мента и маркетинга, финансов, бухгалтер-
ского учета и аудита. В Высшей школе 
экономики и бизнеса в сотрудничестве с 
Российским университетом дружбы 
народов реализуются образовательные 
программы двойного диплома (7М04103 
– Экономика, 7M04115 – Управление 
международными проектами, 7М04130 – 
Международный маркетинг,  7М11302 – 
Международная логистика) на 
магистратуре. 

Обучение осуществляется профессор-
ско-преподавательским составом кафедр 
«Бизнес-технологий», «Менеджмент», «Фи-
нан сы и учет», «Экономики». Про фессор-
ско-преподавательский состав факультета 

состоит из высококвалифицированных кандидатов и докторов наук, докторов PhD и 
высококвалифицированных специалистов реального сектора экономики.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Эко-
но мика және бизнес жоғары мектебі  
–   1949 жылы ашылған Қазақстандағы 
жоғары білікті экономистерді даярлайтын 
ең алғашқы және кең ауқымды қамтитын 
іргелі білім ошағы. Факультет жыл сайын 
экономика және бизнес, цифрлық эконо-
мика, менеджмент және маркетинг, қаржы, 
есеп және аудит саласында 500-ден астам 
бакалавр, магистр және PhD докторларын 
даярлап шығарады. Экономика және 
бизнес жоғары мектебінде әлемдік озық 
университеттермен бірлесіп қосдиплом-
дық білім беру бағдарламаларын магис-
тратурада – Ресей халықтар достығы 
университетімен (7М04103 – Экономика, 
7M04115 – Халықаралық жобаларды 
басқару, 7М04130 – Халықаралық марке-
тинг, 7М11302 – Халықаралық логистика) 
бірлесе отырып жүзеге асырады.

Факультетте Бизнес-технологиялар, 
Менеджмент, Қаржы және есеп, Экономика 
кафедраларының оқытушы-профессор-
лары білім береді. Факультеттің оқытушы-
профессорлық құрамы жоғары білікті ғылым кандидаттары мен докторлары, PhD 
докторларымен және нақты сектордың кәсіби мамандарынан құралған.

Экономика және бизнес 
жоғары мектебі

Высшая школа 
экономики и бизнеса

БАКАЛАВРИАТ

6В04101 – Мемлекеттік және жергілікті 
басқару
6В04102 – Менеджмент
6В04103 – Экономика
6В04105 – Есеп және аудит
6В04106 – Қаржы
6В04107 – Маркетинг
6В04109 – Цифрлық экономика
6В11301 – Логистика (сала бойынша)

МАГИСТРАТУРА

7М04102 – Экономика
7М04103 – Экономика (РХДУ)
7М04143 – Цифрлық экономика
М04144 – Ақылды қала
7М04104 – Мемлекеттік және жергілікті 
басқару
7М04145 – Мемлекеттік саясат (бейіндік, 
1 жылдық)
7M04112 – Менеджмент
7M04111 – Халықаралық менеджмент 
(РХДУ)
7М04116 – Жобаларды басқару

БАКАЛАВРИАТ

6В04101 – Государственное и местное 
управление
6В04102 – Менеджмент
6В04103 – Экономика
6В04105 – Бухгалтерский учет и  аудит
6В04106 – Финансы
6В04107 – Маркетинг
6В04109 – Цифровая экономика
6В11301 – Логистика (по отраслям)

МАГИСТРАТУРА

7М04102 – Экономика
7М04103 – Экономика (РУДН)
7М04143 – Цифровая экономика
7М04144 – Умный город
7М04104 – Государственное и местное 
управление
7М04145 – Государственная политика 
(профильная, 1 годичная) 
7М04146 – Государственное управление 
(профильная, 1 годичная) 
7M04112 – Менеджмент
7M04111 – Международный менеджмент 
(РУДН)
7М04116 – Управление проектами

7M04115 – Халықаралық жобаларды 
басқару (РХДУ)
7М04109 – Инновациялық менедж-
мент
7M04127 – Қаржы
7М04128 – Қаржы (бейіндік, 1 жылдық)
7M04117 – Есеп және аудит
7М04129 – Маркетинг
7М04130 – Халықаралық маркетинг 
(РХДУ)
7М11301 – Логистика (сала бойынша)
7М11302 – Халықаралық логистика 
(РХДУ)

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D04102  –  Экономика
8D04103 – Мемлекеттік және жергілікті 
басқару
8D04106 – Менеджмент
8D04105 – Инновациялық менеджмент
8D04107 – Жобаларды басқару
8D04108 – Есеп және аудит
8D04110 – Қаржы
8D04111 – Маркетинг
8D11301 – Логистика (сала бойынша)

7M04115 – Управление международными 
проектами (РУДН)
7М04109 – Инновационный менедж-
мент
7M04127 – Финансы
7М04128 – Финансы (профильная, 1 го-
ди ч ная)
7M04117 – Учет и аудит
7М04129 – Маркетинг 
7М04130 – Международный маркетинг 
(РУДН)
7М11301 – Логистика (по отраслям)
7М11302 – Международная логистика 
(РУДН)

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D04102 – Экономика
8D04103 – Государственное и местное 
управление
8D04106 – Менеджмент
8D04105 – Инновационный менедж-
мент
8D04107 – Управление проектами
8D04108 – Учет и аудит
8D04110 – Финансы
8D04111 – Маркетинг
8D11301 – Логистика (по отраслям)
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Факультет  занимается подготовкой 
специалистов для печати и электронных 
СМИ, информационных агентств, новых 
медиа,  является центром обучения и науч-
ных исследований. В настоящее время на 
факультете журналистики обучаются свы-
ше 700 студентов, магистрантов и PhD док-
то рантов. Их готовят 10 докторов наук, 30 
кандидатов наук, 5 PhD. В соответствии с 
Болонским процессом в рамках подго тов-
ки магистрантов и докторов PhD про во-
дятся стажировки, тренинги, мастер-клас-
сы ученых  США, России, Австралии, 
Гер мании, Польши, Швеции. Традицион-
ными являются Барманкуловские, Кожа-
кеевские, Бекхожинские   чтения.

За время существования факультет 
подготовил более 8 тысяч специалистов 
по самым различным отраслям журна-
лис тики, которые работают в СМИ, изда-
тель ствах, типографиях, в системе выс-
шего и среднего образования 
на  шей Республики, а также в универ си-
тетах и научных цен трах ближнего и 
дальнего зарубежья.

На факультете работает телеканал 
«Аль-Фараби», радио студенческой 
новост ной службы и студенческая газета 
«Журналист», где будущие журналисты 
совершенствуют свои практические 
навыки.   При под держ ке Информацион-
ного бюро ООН в РК студентам предста-
вилась возможность на казахском языке 
вести новости на радио ООН и озвучивать 
учебные видеопособия о моделях 
журналистики ЮНЕСКО.

Журналистика факультеті өзінің хро-
но  логиясын Қазақ коммунистік жур на лис-
тика институты құрылған 1934 жылдың 
наурыз айынан бастап жүргізіп келеді. 

Бүгінде факультет құрамында Баспасөз 
және электронды БАҚ, ЮНЕСКО, халық-
ара лық журналистика және қоғамдық 
медиа, сондай-ақ Баспагерлік-редак тор-
лық  және дизайнерлік өнер кафедралары 
бар. 

Журналистика факультетінде 700-ден 
астам студенттер, магистранттар мен PhD 
докторанттар білім алуда. Оларды 10 
ғылым докторы, 30 ғылым кандидаты, 5 
PhD дайындайды. Болон процесіне сәйкес, 
магистранттар мен PhD докторларын 
даярлау шеңберінде АҚШ, Ресей, Австралия, 
Германия, Польша, Швеция ғалымдарының 
тағылымдамалары, тренингтері, мастер-
кластары өткізіледі. Барманқұлов, Қожа-
кеев, Бекхожин оқулары дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылады.

Факультет құрылғаннан бері журналис-
ти каның түрлі салалары бойынша БАҚ-та, 
баспаларда, баспаханаларда, респуб ли ка-
мыз дың жоғары және орта білім беру 
жүйесінде, сондай-ақ жақын және алыс 
шетелдердің университеттері мен ғылыми 
орталықтарында жұмыс істейтін 8000-нан 
астам маман даярлады.

Факультетте «Әл-Фараби» телеарнасы, 
студенттік жаңалықтар қызметінің радио-
сы және «Журналист» студенттік газеті 

Журналистика 
факультеті

Факультет 
журналистики

БАКАЛАВРИАТ 

6B042 – Журналистика және 
репор тер ісі

- Журналистика
- Халықаралық журналистика
- Қоғаммен байланыс
- Медиакоммуникациялар

В029 – Аудиовизуалды құрылғылар 
және медиа өндіріс

- Баспа ісі
- Кино&Медиа

В031–Сән, дизайн
- Дизайн
- Медиадизайн

МАГИСТРАТУРА 

М067 – Журналистика және 
репортер ісі

- Журналистика
- Datа журналистика
- Медиакоммуникациялар

БАКАЛАВРИАТ 

6B042 – Журналистика и 
репортерское дело

- Журналистика
- Международная журналистика
- Связи с общественностью
- Медиакоммуникации

В029 – Аудиовизуальные средства и 
медиа производство

- Издательское дело
- Кино&Медиа

В031 – Мода, дизайн
- Дизайн
- Медиадизайн

МАГИСТРАТУРА
 

М067 – Журналистика и 
репортерское дело

- Журналистика
- Datа журналистика
- Медиакоммуникации

- Цифрлық медиакоммуникациялар 
(СПбМУ)
- Халықаралық журналистика
М068 Қоғаммен байланыс
- Қоғаммен байланыс

М032 – Аудиовизуалды құрылғылар 
және медиа өндіріс

- Креативті индустриялар
М035 Сән, дизайн
- Дизайн
- Медиадизайн

М036 – Полиграфия
- Баспа менеджменті және типография

PhD ДОКТОРАНТУРА

D067 – Журналистика и 
репортерское дело 

- Журналистика 
- Медиа және коммуникациялар
- Халықаралық журналистика
D068 Связь с общественностью 
- Қоғаммен байланыс

- Цифровые медиакоммуникации (СПбГУ)
- Международная журналистика
М068 Связи с общественностью
- Связи с общественностью
М032 Аудиовизуальные средства и медиа 
производство
- Креативные индустрии
М035 Мода, дизайн
- Дизайн
- Медиадизайн

М036 – Полиграфия
- Издательский менеджмент и типогра-
фика

PhD ДОКТОРАНТУРА 

D067 – Журналистика и 
репортерское дело 

- Журналистика 
- Медиа и коммуникации 
- Международная журналистика 

D068 – Связь с общественностью 
- Связи с общественностью

жұмыс істейді, онда болашақ журналистер 
өздерінің практикалық дағдыларын жетіл-
діреді. ҚР-дағы БҰҰ Ақпараттық бю ро сы-
ның қолдауымен студенттерге қазақ 
тілінде БҰҰ радиосында жаңалықтар жүр-
гізуге және ЮНЕСКО-ның журн а лис тика 
модельдері туралы оқу бейне сабақ тарын 
айтуға мүмкіндік берілді.

Факультет журналистики своё летои с-
чис ление ведёт с марта 1934 года, когда 
был образован Казахский коммунис ти-
ческий институт журналистики.  

Се годня составе факультета 3 кафедры: 
Пе чати и электронных СМИ, ЮНЕСКО, 
меж дународной журналистики и медиа в 
об ществе, а также Издательско-редак тор-
ского и дизайнерского искусства. 

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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Цель механико-математического фа куль тета – под готовка 
конкуренто спо соб ных высоко квалифициро ванных спе циа-
листов в области математики, механики, робототехнические 
системы, матема ти ческого и компью терного моделирования, 
вы числительные науки и статистики, космическая техника и тех-
нологии, высо ко производительных вычислений на рынке труда.

Механико-математический факультет состоит из четырех 
кафедр: Математика, Механика, Математи чес кое и компью тер ное 
моделирование, Вычислительные нау  ки и статистика. 

На факультете имеется научно-иссле до вательский институт 
«Математики и механики» и 19 научных школ и лабора то рий по 
самым актуальным направлениям науки.

Все образовательные программы разрабатываются совместно 
с работо да телями и ориентированы на нужды практики. Также, 
наряду с профессорами КазНУ к преподаванию привлекаются 
иностранные профес со ра с мировым именем, профессора науч-
но-иссле до  ва тельских институтов и сотрудники фирм-парт-
неров.

Механика-математика факультетінің мақ саты – мате-
матика, механика, ро бот тық жүйе лер, матема ти ка лық және 
ком пью терлік мо дель деу, есептеу ғылым дары және статис-
тика, ғарыш техникасы мен тех  но логиялары, жоғары өнім-
ді лікті есептеу саласында еңбек нарығында бә се кеге қабілетті, 
жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Механика-математика факультетінде төрт ка фе дра жұмыс 
істейді: Математика, Механика, Мате матикалық және компью-
терлік модельдеу, Есептеу ғылымдары және статистика.

Факультетте «Математика және меха ника» ғы лыми-
зерттеу институты және ғылымның ең өзекті бағыттары 
бойынша 19 ғылыми мектептер мен зертханалар бар.

Барлық білім беру бағдарламалары жұмыс беруші лермен 
бірлесіп әзірленеді және практи ка ның қажет тіліктеріне ба-
ғыт талған. Сондай-ақ ҚазҰУ про фес сор ларымен қатар, 
әлемге әйгілі шетелдік профессорлар, ғы лыми-зерттеу 
институт та рының профессорлары мен серіктес фирма лар-
дың қызметкерлері сабақ беру де.

Механика-математика 
факультеті

Механико-математический 
факультет

БАКАЛАВРИАТ
6B05402 – Математика
6B05403 – Механика
6B05401 – Актуарлық математика
6B06105 – Математикалық және компью-
тер  лік модельдеу
6B05404 – Есептеу ғылымдары және ста-
тис  тика
6B07110 – Робототехникалық жүйелер
6B07111 – Ғарыштық техника және техно-
ло  гиялар

МАГИСТРАТУРА
7M05402 – Математика
7M05407 – Математика (Реймс Шампань-
Арденн университетімен қос диплом бағ-
дар ламасы, Франция)
7M05401 – Актуарлық математика
7M05403 – Қолданбалы математика және 
басқару процестері
7M05404 – Механика
7M05405 – Механика және энергетика (Ло-
та рингия университетімен қос диплом 
бағдарламасы, Франция)
7M05406 – Іргелі және қолданбалы матема-
тика

БАКАЛАВРИАТ
6B05402 – Математика
6B05403 – Механика
6B05401 – Актуарная математика
6B05404 – Вычислительные науки и ста-
тистика
6B06105 – Математическое и компьютер-
ное моделирование
6B07110 – Робототехнические системы
6B07111 – Космическая техника и тех но-
логии

МАГИСТРАТУРА
7M05402 – Математика
7M05407 – Математика (двудипломная 
программа с Университетом Реймс 
Шампань-Арденны, Франция)
7M05401 – Актуарная математика
7M05403 – Прикладная математика и 
процессы управления
7M05404 Механика
7M05405 – Механика и энергетика (дву-
дип  ломная программа с Университетом 
Лотарингии, Франция)
7M05406 – Фундаментальная и прикладная 
математика

7M06106 – Математикалық және компью-
тер лік модельдеу
7M06105 – Математикалық және ком пью-
тер лік модельдеу (Ресей халықтар достығы 
уни верситетімен қос диплом бағдар ла-
масы, Ресей)
7M05408 – Есептеу ғылымдары және ста-
тис тика
7M07118 – Робототехникалық жүйелер
7M07119 – Ғарыштық техника және техно-
ло гиялар

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D05401 – Математика
8D05403 – Механика
8D05404 – Іргелі және қолданбалы мате-
мати ка
8D06104 – Математикалық және компью-
тер лік модельдеу
8D05405 – Есептеу ғылымдары және ста-
тис тика
8D07111 – Ғарыштық техника және тех-
нологиялар
8D07117 – Робототехникалық жүйелер

7M06106 – Математическое и компьютер-
ное моделирование
7M06105 – Математическое и ком-
пью  тер ное моделирование (дву ди п-
лом ная прог рам ма с Российским уни-
 вер ситетом друж бы народов, Россия)
7M05408 – Вычислительные науки и ста-
тис тика
7M07118 – Робототехнические системы
7M07119 – Космическая техника и тех но-
логии

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D05401 – Математика
8D05403 – Механика
8D05404 – Фундаментальная и прикладная 
математика
8D06104 – Математическое и компьютер-
ное моделирование
8D05405 – Вычислительные науки и ста-
тис тика
8D07111 – Космическая техника и техно-
ло гии
8D07117 – Робототехнические системы

Факультет информацион ных технологий КазНУ работает с 2018 
года. Миссия факуль тета – подготовка высококвали фицированных 
специалистов мирового уровня для динамично развивающегося ИТ-
сектора национальной экономики.

Факультет информационных технологий состоит из трех кафедр: 
Информационные системы, Информатика, Искусст венный интеллект 
и Big Data. На факультете имеется 11 научно-исследовательских 
лабораторий: Kaspersky, HP, CISCO, ALCATEL, PERCO, интеллектуальные 
информационные систе мы, международный проект TEMPUS PROM-
IC, компью тер ные науки, интеллектуальные программные системы, 
промыш ленные контролеры, студенческая лаборатория инфор-
мационных технологий и дизайна.

Все образовательные программы разрабатываются сов местно с 
работодателями и ориентированы на нужды практики. Также, наряду 

с профессорами КазНУ к препо да ва нию привлекаются сотрудники фирм-партнеров.

ҚазҰУ-дың ақпараттық технологиялар факультеті 2018 жылдан 
бастап жұмыс істейді. Факультет миссиясы – ұлттық экономиканың 
қарқынды дамып келе жатқан АТ секторына әлемдік деңгейдегі жоғары 
білікті мамандарды  даярлау.

Ақпараттық технологиялар факультетінде үш кафедра жұмыс істейді: 
Ақпараттық жүйелер, Информатика, Жасанды интеллект және Big Data.

Факультеттің 11 ғылыми-зерттеу зертханасы бар: Kaspersky, HP, 
CISCO, ALCATEL, PERCO, зияткерлік ақпараттық жүйелер, TEMPUS PROM-
IC халықаралық жобасы, компьютерлік ғылым дар,  зияткерлік програм-
малық жүйелер, өндірістік бақылауыш тар, ақпараттық технологиялар 
және дизайн студенттік зерт ханасы. 

Барлық білім беру бағдарламалары жұмыс берушілермен бір лесіп 
әзірленеді және практика қажеттіліктеріне бағдар лан ған. Сондай-ақ 
ҚазҰУ профессорларымен  бірге серіктес фир ма лардың қызметкерлері 
де білім беруге тартылады.

Ақпараттық 
технологиялар факультеті

Факультет информационных 
технологий

БАКАЛАВРИАТ
6В06102 – Ақпараттық жүйелер 
6В06101 – Өндірістік ақпараттық жүйе-
лер 
6В06106 – Жасанды интеллектіcі бар жо-
ға ры жүктелген ақпараттық жүйелер
6В06301 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйе-
ле рі 
5B011100 – Информатика
6В06104 – Компьютерлік ғылымдар
6В06103 – Компьютерлік инженерия
6B06107 – Деректер туралы ғылым
6B07113 – Интеллектуалды басқару 
жүйе сі

МАГИСТРАТУРА
7М06101 – Есептеуіш лингвистика
7М06102 – Ақпараттық жүйелер 
7М06301 – Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері 
7M06113 –  IT-менеджмент
7M06302 – Ақпараттық қауіпсіздік аудиті 

БАКАЛАВРИАТ
6В06102 – Информационные системы 
6В06101 – Индустриальные информацион-
ные системы 
6В06106 – Высоконагруженные инфор ма-
цион ные системы с искусственным интел-
лек том
6В06301 – Системы информационной 
безопасности 
6В06104 – Компьютерные науки
6B06103 – Компьютерная инженерия
6B06107 – Наука о данных
6B07113 – Интеллектуальные системы 
управ  ления

МАГИСТРАТУРА
7М06101 – Вычислительная лингвистика
7М06102 – Информационные системы 
7М06301 – Системы информационной 
безопасности
7M06113 – IT-менеджмент
7M06302 – Аудит информационной без-
опас ности

7M06104 – Компьютерлік ғылымдар
7M06103 – Компьютерлік инженерия
7M06114 – Жүйелік инженерия
7M07113 – Бизнес талдау мен Big Data
7M07115 – Машиналық оқыту және дерек 
өңдеу
7M07128 – Интеллектуалды басқару 
жүйе  лері

PhD ДОКТОРАНТУРА
8D06101 – Ақпараттық жүйелер 
8D06301 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 
8D01502 – Информатика
8D06103 – Компьютерлік ғылымдар
8D06102 – Компьютерлік инженерия
8D06105 – Жүйелік инженерия
8D06114 – Медицина саласындағы жа-
сан ды интеллект
8D07116 – Интеллектуалды басқару 
жүйелері
8D07109 – Автоматтандыру және Internet 
of things

7M06104 – Компьютерные науки
7M06103 – Компьютерная инженерия
 7M06114 – Системная инженерия
7M07113 – Бизнес аналитика и Big Data
7M07115 – Машинное обучение и анализ 
данных
7M07128 – Интеллектуальные системы 
управ ления

PhD ДОКТОРАНТУРА
8D06101 – Информационные системы
8D06301 – Системы информационной 
без опас ности 
8D01502 – Информатика
8D06103 – Компьютерные науки
8D06102 – Компьютерная инженерия
8D06105 – Системная инженерия
8D06114 – Искусственный интеллект в 
медицине
8D07116 – Интеллектуальные системы 
управления
8D07109 – Автоматизация и Internet of 
things

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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образования. Кроме того, студентам юри-
ди ческого факультета предостав ляются 
воз можности для поступления в магис тра-
туру и докторантуру PhD. На сегодняшний 
день юридический факультет обладает 
огромным научным потенциалом, поз во-
ляю щим решать самые сложные научно-
практические задачи. 

На факультете работают 12 академиков 
Национальной юридической академии РК, 
около 30 докторов и профессоров, более 
80 кандидатов наук и докторов PhD, а 
также высококвалифицированные специа-
листы из числа сотрудников Парламента 
РК, Правительства РК, Администрации 
Президента РК, Верховного суда РК, право-
охра нительных органов и Академии наук. 
Большинство из них владеют иностран ны-
ми языками, стажировались в США, Европе, 
Турции и других государ ствах. Юри ди-
ческий факультет является постоянным 
организатором респуб ли канских и меж-
дуна родных конференций по актуальным 
вопросам государства и права, а также 
ежегодной республиканской правовой 
олимпиады среди студентов Казахстана. В 
составе факультета имеется богатый фонд 
научной и учебной ли тературы, в том чис-
ле древняя библиотека, наполненная ар-
хивными материалами. Студенты обу чают-
ся как в специа лизи рованных, так и в 
чи тальных залах для магистрантов и док-
то рантов, имеются компью терные классы, 
оснащенные современной компьютерной 
техникой, «интернет-залы».

1934 жылы іргетасы қаланған заң 
факультеті көптеген жаңару мен өзгеріс-
тер ді басынан өткерді. Қазіргі таңда 
аталған факультетте «Құқықтану», «Кеден 
ісі» және «Құқық қорғау қызметі» білім беру 
бағдарламалары бойынша мамандар 
даярлайды. 

Студенттерді даярлау үдерісі орта білім, 
орта арнаулы және жоғары білім негізінде 
жүзеге асырылады. Сонымен қатар заң 
факультетінің студенттеріне магистратура 
және PhD докторантурасына түсуге 
мүмкіндіктер қарастырылған. Бүгінгі таңда 
заң факультетінің ең күрделі ғылыми-
тәжірибелік мәселелерді шешуге мүмкіндік 
беретін зор ғылыми әлеуеті бар.

Факультетте 12 ҚР Ұлттық заң акаде-
миясының академигі, 30-ға жуық доктор 
мен профессорлар, 80-нен аса ғылым 
кандидаттары мен PhD докторлары, 
сондай-ақ ҚР Парламенті, ҚР Үкіметі, ҚР 
Президенті Әкімшілігі, ҚР Жоғарғы соты, 
құқық қорғау органдары мен Ғылым 
академиясы қызметкерлерінен құралған 
жоғары тәжірибелі мамандар дәріс 
жүргізеді. Олардың басым көпшілігі шет 
тілдерін меңгерген, АҚШ, Еуропа, Түркия 
және өзге де мемлекеттерде тағылым да ма-
дан өткен. Заң факультеті мемлекет пен 
құқықтың өзекті мәселелері бойынша 
республикалық және халықаралық конфе-
рен циялардың, сондай-ақ Қазақстан сту-
денттері арасында жыл сайынғы респуб-
ли калық құқықтық олимпиаданың 
тұ рақты ұйымдастырушысы екенін атап 

Заң 
факультеті

Юридический 
факультет

БАКАЛАВРИАТ

6B042 – Құқық
- Құқықтану
- Кеден ісі
6B123 – Қоғамдық қауіпсіздік
- Құқық қорғау қызметі
 

МАГИСТРАТУРА
Кәсіби бағыт – 1 жылдық

7M042 – Құқық
- Азаматтық іс жүргізу құқығы
- Құқықтану
- Сот-прокурорлық-тергеу қызметі
 

МАГИСТРАТУРА
Ғылыми-педагогикалық бағыт – 

2 жылдық

7M042 – Құқық
- Құқықтану

БАКАЛАВРИАТ

6B042 – Право
- Юриспруденция
- Таможенное дело
6B123 – Общественная безопасность
- Правоохранительная деятельность
 

МАГИСТРАТУРА
Профессиональное направление – 

1 год

7M042 – Право
- Гражданское процессуальное право
- Юриспруденция
- Судебно-прокурорско-следственная 
служ ба
 

МАГИСТРАТУРА
Научно-педагогическое 

направление – 2 года

7M042 - Право
- Юриспруденция

- Құқықтану (Неміс және халықаралық 
коммерциялық құқық) (Қос диплом 
бағдарламасы)
- Теңіз және энергетикалық құқық (Қос 
диплом бағдарламасы)
- Азаматтық құқық
- Мемлекеттік қызмет және әкімшілік 
қызмет
- Қаржы құқығы
- Кеден ісі
- Сот-прокурорлық-тергеу қызметі
- Криминалистикалық сараптама
- Сот-филологиялық сараптамасы
- Сот сараптамасы
7M123 – Қоғамдық қауіпсіздік
- Құқық қорғау қызметі

 
PhD ДОКТОРАНТУРА

8D042 – Құқық
- Құқықтану

- Юриспруденция (немецкое и между на-
родное коммерческое право) (программа 
двойного диплома)
- Морское и энергетическое право (прог-
рам ма двойного диплома)
- Гражданское право
- Государственная служба и администра-
тив ная деятельность
- Финансовое право
- Таможенное дело
- Судебно-прокурорско-следственная 
служ ба
- Криминалистическая экспертиза
- Судебная филологическая экспертиза
- Судебная экспертиза
7M123 – Общественная безопас-
ность
- Правоохранительная деятельность
 

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D042 – Право
- Юриспруденция

өткен жөн. Факультет құрамында ғылыми 
және оқу әдебиетінің бай қоры, соның 
ішінде мұрағат материалдарына толы көне 
кітапхана бар. Студенттер сабақтарына 
арнайы мамандандырылған, магистрант-
тар мен докторанттарға арналған оқу 
залдарында дайындалады. Онда қазіргі 
заман талабына сай техникамен 
жабдықталған компьютерлік сыныптар, 
интернет залдары бар.

Юридический факультет, основанный 
в 1934 году, претерпел множество об нов-
лений и изменений. В настоящее время на 
данном факультете ведется подготовка спе-
циалистов по образова тель ным прог рам-
мам «Юриспруденция», «Таможен ное дело» 
и «Правоохранительная деятель ность». 

Процесс подготовки студентов осу-
щест  вляется на основе среднего образо-
ва ния, среднего специального и высшего 
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обучающимся проходить стажировки, 
организовывать конференции и получать 
двойные дипломы. На факультете пре по-
дают известные отечественные и зару беж-
ные ученые. Профессорско-препода ва-
тельским составом факультета интенсивно 
развиваются государственные программы 
грантового и программно-целевого финан-
си рования, проекты международных и 
хозяйственных договоров, научные фунда-
мен тальные и прикладные исследования, 
ведется работа по публикации результатов 
исследований в журналах с высоким 
импакт-фактором (Nature Ecology and Evo-
lution, Radiocarbon, Central Asian Survey, 
Journal of Slavic Military,Science, Millî Folklor 
и др.), входящих в базу данных агентств 
Thompson Reuters и Scopus.

На факультете реализуется более 30 
образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры, в том числе 
уникальные для Республики программы: 
«Этнология и антропология», «Археология», 
«Цифровое архивоведение и документо ве-
дение», «Историческая информатика», 
«Музейное дело и охрана памятников», 
«Публичная история», «Физическая антро-
по логия», «Библиотечно-информационные 
системы», «Национальная история», 
«Отечественная история» и т.д. 

Образовательная программа «История»  
вошла в топ 200-250 QS World University 
Rankings by Subject. Образовательные 
программы факультета по трем ступеням 
обучения имеют сертификацию между на-
родного аккредитационного агентства AC-
QUIN, регулярно занимают первые места в 
рейтингах национальных рейтинговых 
агентств (Независимое агентство по 
обеспечению качества в образовании, 
Независимое агентство аккредитации и 
рейтингу, Национальная палата предпри-
ни мателей «Атамекен»).

Тарих факультеті – Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің ең 
алғаш ашылған факультеттерінің бірі. 
Тарих, археология, этнология, музей ісі, 
мұрағаттану және кітапхана саласындағы 
бәсекеге қабілетті озық мамандар даярлап 
келеді. Факультет түлектері әртүрлі маман-
дықтар мен қызмет салаларында 
сұранысқа ие. 

Тарих факультеті Италия, Германия, 
Польша, АҚШ, Түркия, Ресей   елдерінің 20-
дан аса жетекші университеттерімен және 
ғылыми орталықтарымен ынтымақтастық 
туралы келісімдерге ие. Жақын және алыс 
шетел жоғары оқу орындары арасындағы 
академиялық алмасулар, тағылымдамадан 
өтуге, конференциялар ұйымдастыруға 
және қос диплом алуға мүмкіндік береді. 
Факультетте республикаға танымал 
отандық және шетелдік белгілі ғалымдар 
дәріс оқиды. Факультеттің профессорлық-
оқытушылық құрамның гранттық және 
бағдарламалық-нысаналы мемлекеттік 
бюджеттік қаржыландыру бағдарламалары, 
халықаралық және шаруашылық келісім-
шарт жобалары, ғылыми іргелі және 
қолданбалы зерттеулері қарқынды дамып, 
Thompson Reuters және Scopus агенттік-
терінің дерекқорына кіретін импакт-
факторы жоғары (Nature Ecology and Evo-
lution, Radiocarbon, Central Asian Survey, 
Journal of Slavic Military, Science, Millî Folk-
lor, т.б.) журналдарда зерттеу нәтижелерін 
жариялау жөніндегі жұмысы атқарылып 
келеді. 

Факультетте бакалавриат, магистратура, 
докторантура бойынша 30-дан аса білім 
беру бағдарламасы жүзеге асырылуда, 
соның ішінде республика көлемінде тек 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да даярла-
натын «Этнология және антропология», 
«Археология», «Сандық архивтану және 
құжаттану», «Тарихи информатика», 

Тарих 
факультеті

Исторический 
факультет

БАКАЛАВРИАТ
6В02205 – Тарих
6В02210 – Археология
6В02211 – Этнология және антропология
6В02206 – Мұражай ісі және ескерткіштерді 
қорғау
6В03208 – Сандық архивтану және құжат-
тану 
6В03205 – Кітапханалық ақпараттық 
жүйелер

МАГИСТРАТУРА

7М02212 –  Мұражай  ісі және 
ескерткіштерді қорғау
7М02219 – Археология
7М02220 – Этнология және антропология
7М03207 – IT-мұрағаттану және құжаттану
7М03208 – Мұрағаттану және құжаттаманы 
басқаруды қамтамасыз ету (РМГУ)
7М03206 – Кітапханалық ақпараттық 
жүйелер
7М01601 –Тарих

БАКАЛАВРИАТ

6В02205 – История
6В02210 – Археология
6В02211 – Этнология и антропология
6В02206 – Музейное дело и охрана 
памятников
6В03208 – Цифровое архивоведение и 
документоведение
6В03205 – Библиотечные 
информационные системы

МАГИСТРАТУРА

7М02212 – Музейное дело и охрана 
памятников
7М02219 – Археология
7М02220 – Этнология и антропология
7М03207 – IT-архивоведение и докумен-
то ведение
7М03208 – Архивоведение и докумен та-
цион ное обеспечение управления (РГГУ, 
Россия)
7М03206 – Библиотечные информа цион-
ные системы

7М01602 – Тарих және география
7М02210 – Тарих
7М02213 – Ұлттық тарих  (Ыстамбұл 
университеті)
7М02208 – Дүниежүзі тарихы (Ла-Са-
пиен ца)
7М02222 – Тарих (Ғылым ордасы)

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D02206 – Тарих
8D02210 – Археология
8D02211 – Этнология және антропология
8D02207 – Мұражай ісі және ескерткіштерді 
қорғау
8D03205 – Мұрағаттану, құжаттану және 
құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
8D03206 – Кітапханалық ақпараттық 
жүйелер
8D02214 – Тарихи демографиядағы инно-
ва ция (Ғылым ордасы)
8D02213 – Еуразия археологиясы (Ғылым 
ордасы)

7М01601 – История
7М01602 – История и география
7М02210 – История
7М02213 – Национальная история (дву-
дип ломная программа с Стамбульским 
уни верситетом)
7М02208 – Всемирная история (двудип-
лом ная программа с Ла-Сапиенца, Италия)
7М02222 – История (Ғылым ордасы)

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D02206 – История
8D02210 – Археология
8D02211 – Этнология и антропология
8D02207 – Музейное дело и охрана 
памятников
8D03205 – Архивоведение, документове-
дение и документационное обеспечение
8D03206 – Библиотечные информацион-
ные системы
8D02214 – Инновации в исторической 
демографии (Ғылым ордасы)
8D02213 – Археология Евразии (Ғылым 
ордасы)

«Музей ісі және ескерткіштерді қорғау», 
«Көпшілік тарих», «Физикалық антро по-
логия», «Кітапханалық-ақпараттық 
жүйелер», «Ұлттық тарих», «Отан тарихы» 
т.б. бірегей бағдарламалар бар.

QS World University Rankings by Subject 
бойынша «Тарих» білім беру бағдарламасы 
топ 200-250 ішіне кірді. Факультеттің үш 
саты бойынша барлық білім беру 
бағдарламалары ACQUIN халықаралық 
аккредиттеу агенттігінің сертифика-
циясына ие. Ұлттық рейтинг агенттік те-
рінде (Білім сапасын қамтамасыздандыру 
бойынша тәуелсіз агенттігі, Аккредиттеу 
және рейтинг тәуелсіз агенттігі, «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы) тұрақты 
түрде тек бірінші орын алып келеді.

Исторический факультет – один из ста-
рей ших факультетов, созданных в Казах-
ском национальном университете имени 
Аль-Фараби. Здесь ведется подготовка 
конкурентоспособных специалистов в 
области истории, археологии, этнологии, 
музейного дела, архивоведения и библио-
теч ного дела. Выпускники факультета 
востребованы в различных сферах 
деятельности и организациях. 

Исторический факультет имеет согла-
ше ния о сотрудничестве с более чем 20 
ведущими университетами и научными 
центрами Италии, Германии, Польши, США, 
Турции, России. Академический обмен 
между высшими учебными заведениями 
ближнего и дальнего зарубежья позволяет 
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входят 275 высококвалифицированные 
пре  подаватели имеющие практический 
опыт работы, из них доктора наук – 32, кан-
дидаты – 89, PhD доктора – 34. Лауреаты 
государственной премии – 2. Лучшие пре-
по даватели ВУЗа РК – 25.  Ежегодно приг-
ла шаются для чтения профилирующих 
дис циплин представители работодателей 
и зарубежные партнеры. На факультете обу-
чают ся иностранные студенты из ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Выполняется подготовка специа лис-
тов по трехуровневой системе обучения, 
раз ра ботаны и реализуются совместные 
об ра зовательные программы двудип лом-
ного образования: УШОС, СОП, Erasmus+ 
и др.

На факультете географии и приро до-
пользования функционируют научные 
центры:  Центр географических исследо-
ваний и дополнительного профес сио-
нального образования; Центр цифровой 
кар тографии и прикладной геодезии; 
Центр COMSATS по вопросам климата и 
устойчивости; Центр «Проблем рекреации 
и туризма». 

Научно-исследовательская и образо ва-
тель  ная деятельность проходит в тесном 
сотрудничестве с известными вузами стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Колум бий-
ским университетом (Нью-Йорк, США), 
университета Оксфорда (Великобритания), 
Гонконгским политехническим универси-
тетом (Гонконг), Политехническим универ-
си тетом Лиссабона (Португалия) и др.

География және табиғатты пайдалану 
факультеті (1948 жылы ашылған) – барлық 
заманауи талаптарға жауап беретін, 
жаратылыстану ғылымдары саласындағы 
құзыреттіліктері жоғары білікті маман дар-
ды даярлау бойынша Қазақстанның білім 
беру ХАБ-ы. 

Факультеттің барлық білім беру бағ дар-
ла малары халықаралық және ұлттық 
аккреди тациядан өткен. Факультет құра-
мы на практикалық жұмыс тәжірибесі бар 
275 жоғары білікті профессор-оқытушылар 
кіреді, оның ішінде ғылым докторлары – 
32, кандидаттар – 89, PhD докторлары – 34. 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаттары – 2, 
ҚР ЖОО үздік оқытушылары – 25. Жыл 
сайын бейіндік пәндерді оқу үшін жұмыс 
берушілердің өкілдері мен шетелдік 
әріптестер шақырылады. Факультетте алыс 
және жақын шетел студенттері оқиды.

Үш деңгейлі оқыту жүйесі бойынша 
мамандар даярлануда, қосдипломды 
бірлескен білім беру бағдарламалары: 
Шанхай ынтымақтастық ұйымы универси-
те ті, бірлескен оқу бағдарламасы, Erasmus+ 
және т.б. дайындалып, іске асырылуда.

География және табиғатты пайдалану 
факультетінде «Географиялық зерттеулер 
және қосымша кәсіби білім беру»; «Сандық 
картография және қолданбалы геодезия»; 
«Климат және тұрақтылық мәселелері 
бойынша COMSATS»; «Рекреация және 
туризм проблемалары» ғылыми орталық-
та ры жұмыс істейді.

Факультеттің ғылыми-зерттеу және бі-

География және табиғатты 
пайдалану факультеті

Факультет географии 
и природопользования

БАКАЛАВРИАТ

6В05205 – География
6В07303 – Жерге орналастыру
6В07304 – Кадастр
6В05203 – Гидрология
6В05204 – Метеорология
6В07301 – Геодезия және картография
6В07302 – Геоинформатика 
6В05206 – Табиғи-техногенді қауіп-қатер-
лер
6В11101 – Туризм
6В11103 – Мейрамхана ісі және қонақүй 
бизнесі
6В05202 – Экология
6В11201 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 
және қоршаған ортаны қорғау

МАГИСТРАТУРА

7M01505 – География
7M05203 – География
7M05204 – Қоршаған ортаны геокеңістіктік 
басқару
7M05205 – География (УРФУ) 
7M05214 – Геоақпараттық картография
7M05206 – Гидрология
7M05207 – Метеорология
7M05208 – Геоэкологиялық жобалау (РХДУ) 
7M05209 – Геоэкология және табиғатты 
пайдалануды басқару
7M05210 – Табиғи-техногенді қауіп-қатер-
лер 

БАКАЛАВРИАТ

6В05205 – География
6В07303 – Землеустройство
6В07304 – Кадастр
6В05203 – Гидрология
6В05204 – Метеорология
6В07301 – Геодезия и картография
6В07302 – Геоинформатика 
6В05206 – Природно-техногенные риски
6В11101 – Туризм
6В11103 – Ресторанное дело и гостинич-
ный бизнес
6В05202 – Экология
6В11201 – Безопасность жизнедеятель нос-
ти и защита окружающей среды

МАГИСТРАТУРА

7M01505 – География
7M05203 – География
7M05204 – Геопространственное управле-
ние окружающей средой
7M05205 – География (УРФУ)
7M05214 – Геоинформационная картогра-
фия
7M05206 – Гидрология
7M05207 – Метеорология
7M05208 – Геоэкологическое проек ти ро-
ва  ние (РУДН)
7M05209 – Геоэкология и управление при-
ро допользованием

7M05211 – Экология
7M05213 – Экология және табиғатты пай-
далану (БелМУ) 
7M07301 – Геодезия
7M07302 – Геоинформатика
7M07304 – Жерге орналастыру 
7M07305 – Кадастр
7M11101 – Туризм
7M11102 – Туризм (РХДУ)
7M11103 – Туризм (БелМУ)
7M11104 – Мейрамхана ісі және қонақүй 
бизнесі
7M11106 – Қонақүй және мейрамхана 
бизнесін басқару (БелМУ)
7M11201 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 
және қоршаған ортаны қорғау 

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D01503 – География
8D05202 – География
8D05203 – Гидрология
8D05204 – Метеорология
8D05206 – Табиғи-техногенді қауіп-қатер-
лер
8D05207 – Экология
8D07301 – Геодезия 
8D07302 – Геоинформатика
8D07304 – Жерге орналастыру
8D11101 – Туризм
8D11102 – Туризм және қонақжай лы-
лық

7M05210 – Природно-техногенные риски
7M05211 – Экология
7M05213 – Экология и природополь зо-
вание (БелГУ) 
7M07301 – Геодезия
7M07302 – Геоинформатика
7M07304 – Землеустройство
7M07305 – Кадастр
7M11101 – Туризм
7M11102 – Туризм (РУДН)
7M11103 – Туризм (БелГУ)
7M11104 – Ресторанное дело и гостинич-
ный бизнес
7M11106 – Управление гостиничным и 
ресторанным бизнесом(БелГУ)
7M11201 – Безопасность жизнедеятельнос-
ти и защита окружающей среды

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D01503 – География
8D05202 – География
8D05203 – Гидрология
8D05204 – Метеорология
8D05206 – Природно-техногенные 
риски
8D05207 – Экология
8D07301 – Геодезия 
8D07302 – Геоинформатика
8D07304 – Землеустройство
8D11101 – Туризм
8D11102 – Туризм и гостеприимство

лім беру қызметі алыс және жақын шетел-
дер дің жетекші университеттерімен: 
Колумбия университеті (Нью-Йорк, АҚШ), 
Оксфорд университеті (Ұлыбритания), 
Гонконг политехникалық университеті 
(Гонконг), Лиссабон политехникалық уни-
вер ситеті (Португалия) және т.б. шетелдік 
жетекші университеттердегі серіктестік 
негізінде тығыз байланыста жүзеге асыры-
лады.

Факультет географии и природопользо-
ва ния (был открыт 1948 г.) – образова тель-
ный ХАБ Казахстана по подготовке высо-
ко квалифицированных специалистов с 
расширенными компетенциями в области 
естественных наук, отвечающих всем сов-
ре менным требованиям. 

Все образовательные программы фа-
куль тета прошли международную и нацио-
наль ную аккредитации. В состав факультета 
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Факультет международных отношений КазНУ им. Аль-Фараби 
работает плодотворно с 1995 года. Сегодня факультет является 
крупным научно-образовательным центром, который вносит 
значительный вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов-международников по всем трем ступеням 
обучения. Bce специальности факультета аккредитованы ведущи-
ми мировыми аккредитационными агентствами. В мировом 
рейтинге QS Subject занимают высокие места специальности 
факультета: «Международные отношения», «Регионоведение», 
«Международное право», «Мировая экономика», «Переводческое 
дело в области международных отношений и права».

Успешно используя современные образовательные техноло-
гии, факультет по праву считается ведущей кузницей кадров в 
области международных отношений и внешней политики, 
международного права и мировой экономики. Выпускники 
факультета успешно трудятся в государственных органах респуб-
лики, в сфере бизнеса в международных организациях.

Научно-педагогическая деятельность факультета пользуется 
заслуженным признанием и уважением в республике и далеко 

за ее пределами. За эти годы факультет установил устойчивые партнерские отношения 
с ведущими зарубежными университетами ближнего и дальнего зарубежья. Между на-
род ное сотрудничество способствует развитию активной международной мобильности 
студентов и преподавателей.

Факультет 1995 жылдан бастап жемісті жұмыс істеп 
келеді. Қазiргi таңда факультет ірi ғылыми-бiлiм беру орта-
лығына айналған. Барлық үш оқыту сатысы бойынша жоғары 
бiлiктi халықаралық мамандарды даярлауға айтар лық тай 
үлес қосуда.  Факультеттiң барлық маман дықтары жетекші 
әлемдiк аккредиттеу агенттiктерiмен аккредиттелген. QS 
Subject әлемдік рейтингiнде факультет мамандықтары 
жоғары орындарға ие: «Халықаралық қатынастар», «Ай мақ-
тану», «Халықаралық құқық», «Әлемдік экономика», «Халық-
ара лық қатынастар және құқық саласындағы аударма ісі».

Заманауи білім беру технологияларын сәттi қолдана 
отырып, факультет халықаралық қатынастар мен сыртқы 
саясат, халықаралық құқық және әлемдік экономика 
саласындағы жетекші кадрлар ұстаханасы болып 
саналады. 

Факультеттiң ғылыми-педагогикалық қызметi респуб ли-
када және одан тыс жерлерде лайықты мойындалады және 
құрметке ие. Осы жылдар iшiнде факультет алыс және жақын 
шетелдердің жетекші университеттерімен тұрақты серiк тестiк қатынастар орнатты. 
Халықаралық ынтымақ тас тық студенттер мен оқыту шы лардың белсенді халықаралық 
ұтқырлығын дамытуға ықпал етеді.

Халықаралық қатынастар 
факультеті 

Факультет международных 
отношений

БАКАЛАВРИАТ

6B03104 – Халықаралық қатынастар 
6B03105 – Аймақтану
6B04104 – Әлемдік экономика
6B04201 – Халықаралық құқық
6В02311 – Халықаралық қатынастар және 
құқық саласындағы аударма

МАГИСТРАТУРА

7M03112 – Халықаралық қатынастар
7M03114 – Аймақтану

БАКАЛАВРИАТ

6B03104 – Международные отношения
6B03105 – Регионоведение
6B04104 – Мировая экономика
6B04201 – Международное право
6В02311 –  Перевод в сфере международ-
ных и правовых отношений

МАГИСТРАТУРА

7M03112 – Международные отношения
7M03114 – Регионоведение

7M04101 – Әлемдік экономика
7М04201 – Халықаралық құқық
7 M 0 2 3 0 4  –  Х а л ы қ а р а л ы қ  қ а т ы  н а с -
т а р  ж ә н е  қ ұ қ ы қ  с а л а с ы н д а ғ ы  а у -
д а р м а

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D03105 – Халықаралық қатынастар
8D03106 – Аймақтану
8D04101 – Әлемдік экономика
8D04201 – Халықаралық құқық

7M04101 – Мировая экономика
7М04201 – Международное право
7 M 0 2 3 0 4   –  П е р е в о д  в  с ф е р е  м е ж -
д у  н а р о д  н ы х  и  п р а в о в ы х  о т н о -
ш е н и й

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D03105 – Международные отношения
8D03106 – Регионоведение
8D04101 – Мировая экономика
8D04201 – Международное право

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Медицинский факультет открылсяв 2015 году. 
В обучении студентов принимают также участие крупные 

ученые и ведущие специалисты из НИИ, НЦ Казахстана и 
приглашенные профессора из ближнего и дальнего зарубежья 
(Россия, Украина, Белоруссия, Канада, Германия, Швеция, Южная 
Корея и др.). Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета имеют высокую остепенённость, 25 преподавателей имеют 
дипломы зарубежных университетов (Великобритания, США, 
Италия, Южная Корея), 78,5% преподавателей преподают на 
английском языке. Факультет, благодаря активному между на-
родному сотрудничеству с ведущими научными центрами и 
университетами мира, создают реальные возможности для зару-
беж ных стажировок. Ежегодно на факультете регулярно работают 
более 10 визитинг-профессоров из ведущих зарубежных 
университетов.

На сегодняшний день на факультете обучаются студенты из 
Турции, Афганистана, Йемена, Иордании, Ирана, Ирака, Кении, 
Пакистана, Палестины, Сирии, Индии, США, Китая, России, 

Монголии, Узбекистана и Туркменистана. Как ведущий универ си тет Казахстана 
Факультет имеет собственные клинические базы: Клинико-диаг нос ти ческий центр, 
Городская больница №1 г. Алматы.

Медицина және денсаулық сақтау факультеті 2015 жылы 
ашылды. 

Студенттерді оқытуға Қазақстанның ғылыми-зерттеу 
инс ти туттарының, ғылыми орталықтарының көрнекті 
ғалым дары мен жетекші мамандары, алыс-жақын шетел-
дерден (Ресей, Украина, Беларусь, Канада, Германия, Швеция, 
Оңтүстік Корея және т.б.) шақырылған профессорлар қаты-
сады. Факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамы 
жоғары дәрежелі, 25 оқытушыда шетелдік жоғары оқу 
орындарының (Ұлыбритания, АҚШ, Италия, Оңтүстік Корея) 
дипломдары бар, оқытушылардың 78,5 пайызы ағылшын 
тілінде сабақ береді. Факультет әлемнің жетекші ғылыми 
орта лықтарымен және университеттерімен белсенді халық-
ара лық ынтымақтастықтың арқасында шетелдік тағы лым-
дамадан өтуге нақты мүмкіндіктер жасайды. Жыл сайын 
факультетте шетелдердің жетекші университеттерінен 10-
нан астам визитинг-профессорлар тұрақты жұмыс істейді.

Бүгінгі таңда факультетте Түркия, Ауғанстан, Йемен, 
Иордания, Иран, Ирак, Кения, Пәкістан, Палестина, Сирия, Үндістан, АҚШ, Қытай, Ресей, 
Моңғолия, Өзбекстан және Түрікменстан студенттері білім алуда. Қазақстанның жетекші 
университеті ретінде факультеттің жеке клиникалық базалары бар: клиникалық-
диагностикалық орталық, Алматы қалалық №1  ауруханасы.

Медицина және денсаулық 
сақтау факультеті

Факультет медицины и 
здравоохранения

БАКАЛАВРИАТ 

6B10107 – «Қоғамдық денсаулық 
сақтау» 
6В10101 – «Мейіргер ісі»
6В10102 – «Фармация»
6В10111 – «Жалпы медицина» 
6В10104 – «Стоматология»

ИНТЕРНАТУРА

6B10103 – Жалпы медицина  
6B10104 – Стоматология  

МАГИСТРАТУРА 

7М10102 – «Қоғамдық денсаулық 
сақтау» 
7М10113 – «Эпидемиология» 

БАКАЛАВРИАТ 

6B10107 – «Общественное здравоохране ние»
6B10101 – «Сестринское дело»
6В10102 – «Фармация»
6B10111 – «Общая медицина (молекуляр ная ме ди-
цина) на англ. языке»
6B10103 – «Общая медицина» 
6В10104 – «Стоматология»
6B10103 – «Общая медицина» 
6В10104 – «Стоматология»

МАГИСТРАТУРА 

7M10106 – «Общественное здравоохране ние» 
7M10103 – «Общественное здравоохране ние» 
7M10102 – «Общественное здравоохране ние»
7M10104 – «Медицина (врач-исследова тель)»
7M04113 – «Менеджмент в здравоохра не нии» 
7M04113 – «Менеджмент в здравоохране нии» 
7M01401 – «Физическая культура и спорт»

7М10119 – «Гигиена»
7М10104 – «Медицина (дәрігер-
зерттеуші)» 
7М10116 – «Фармация» 
7М10112 – «Биомедицина»
«7М01401 – «Дене шынықтыру 
және спорт»

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D10101 – «Қоғамдық денсау-
лық сақтау» 
8D10102 – «Медицина» білім 
беру бағдарламасы бойынша:
8D10103 – «Мейіргер ісі» 
8D10104 – «Фармация» 
8D01401 – «Дене шынықтыру 
және спорт»

7M10116 – «Фармация» 
7M10117 – «Фармация» (научно-педагоги чес  кая)
7M10112 – «Биомедицина» 
7M10110 – «Биомедицина» (научно-педа го ги чес кая)
7M10105 – «Сестринское дело» (научно-пе даго ги чес кая)
7M10118 – «Гигиена» (научно-педа го ги чес кая)
7M10119 – «Гигиена» 
7M10113 – «Эпидемиология» (научно-пе да гогичес кая)
7M10115 – «Эпидемиология»

ИНТЕРНАТУРА

6B10103 – Общая медицина  
6B10104 – Стоматология   

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D10101 – «Общественное здравоохра не ние»
8D10102 – «Медицина»
8D10103 – «Сестринское дело»
8D01401 – «Физическая культура и спорт»
8D10104 – «Фармация»

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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специа лис тов для индустрии и науки. 
Факультет функционирует по модели 
научно-образовательного и технологичес-
кого многопрофильного кластера, имею-
щего в составе шесть укрупненных кафедр, 
интегрированных с тремя НИИ, и обладает 
материально-технической базой для про-
ве дения научных исследований в различ-
ных областях химии и химической тех но-
логии. Студенты с первого курса широко 
вовлечены в систему учебной и научно-
исследовательской работы под руко вод-
ством опытных педагогов и учёных фа-
куль тета, среди которых более 50 докторов 
наук, 100 кандидатов наук и докторов PhD. 
На факультете работают 150 препо да-
вателей, среди них – лауреаты Госпремии 
РК, премий НАТО, «Тарлан», «Дарын», им. 
К.Сатпаева, Д.Кунаева, 53 обладателя 
звания «Лучший преподаватель вуза». Это 
позволяет целеустремлённым и трудолю-
би вым студентам раскрыть свой 
потенциал, приобрести глубокие знания, 
опыт и необходимые компетенции.

Выпусники факультета успешно 
тру дят  ся на предприятиях химической, 
неф те  хи ми ческой, металлургической, 
фар ма цев ти чес кой промышленности, 
в произ    вод ственных лабораториях 
ана ли тической, экологической, тамо-
жен ной, санитарно-эпидемио ло ги-
ческой, серти фи кационной служб, 
высших и средних учебных заведениях, 
научно -ис сле до ва тельских органи за-
циях.

Химия және химиялық технология 
факультеті 1934 жылы ашылды.  

Қазіргі уақытта факультетте 1560-тан 
астам студент 33 білім беру бағдарламалары 
бойынша  үш деңгейде білім алуда. 
Индустрия мен ғылым саласында біліктілігі 
жоғары мамандарды даярлау үшін барлық 
білім беру бағдарламалары жыл сайын 
еңбек нарығының қажеттілігін ескере 
отырып жаңғыртылады. Сондай-ақ бұл 
бағдарламалар ASIIN халықаралық 
агенттігімен аккредитацияланған. Факуль-
тет құрамында ғылыми-технологиялық 
көпсалалы кластерлер моделі бойынша 
жұмыс атқаратын алты кафедра, үш 
ғылыми-зерттеу институты бар. Факультет 
ұжымында 50-ден астам ғылым докторы, 
100-ден астам ғылым кандидаты мен PhD 
докторлары қызмет етеді. Олардың 
арасында ҚР Мемлекеттік сыйлығының, 
НАТО, «Тарлан», «Дарын», Қ.Сәтбаев, Д.
Қонаев сыйлықтарының, 53 «ЖОО үздік 
оқытушысы» атағының иегерлері бар.

Факультет Қытай, Ресей, Польша, 
Франция мемлекеттерінің  университет-
тері мен қосдипломдық бағдарлама ая сын-
да мамандар даярлайды. Оқу қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.  Оқу 
барысында студенттердің теориялық 
білімдерін практикамен ұштастыра оты-
рып ғылыми-зерттеу жұмыстарымен 
айналысуына, өз қабілеттерін толықтай 
ашып, заман талабына сай құзыретті 

Химия және химиялық 
технология факультеті

Факультет химии и 
химической технологии

БАКАЛАВРИАТ

6В053 Физикалық және химиялық 
ғылымдар
B053 – Химия
6B05301 – Химия
6В05311 – Наноматериалдар және нанохи-
мия
6В05312 – Химиялық сараптама және өнді-
рісті аналитикалық бақылау

6B071 Инженерия және инженерлік іс
В060 – Химиялық инженерия және үдеріс-
тер
6В07102 – Химиялық инженерия (ағыл-
шын тілінде)
6В07103 – Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы 
6В07104 – Органикалық заттардың химия-
лық технологиясы

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары
В072 – Фармацевтикалық өндіріс техноло-
гиясы
6В07201 – Фармацевтикалық өндіріс тех-
но логиясы
6В07203 – Фармацевтикалық өндіріс тех-
но логиясы (ОҚМА бірлескен білім беру 
бағдарламасы)

В068 Тағам өнімдерін  өндіру
6B07202 – Тағамдық химия және 
технология (ағылшын тілінде)
6В07204 – Тағамдық химия және тех но-
логия

МАГИСТРАТУРА

М013 – Химия педагогтерін даярлау
7М01503 – Химия

М089 – Химия
7М05301 – Химия
7М05302 – Химия, БелМУ қосдипломдық 
бағдарлама, Ресей
7М05320 – Химиялық физика
7М05318 – Химиялық физика, МИФИ 
қосдипломдық бағдарлама, Ресей
7М05319 – Химиялық материалтану, ММУ 
қосдипломдық бағдарлама, Ресей

БАКАЛАВРИАТ 

6В05053 Физические и химические 
науки
B053 – Химия
6B05301 – Химия
6В05311 – Наноматериалы и нанохимия
6В05312 – Химическая экспертиза и 
аналитический контроль производства

6B071 Инженерия и инженерное дело
В060 – Химическая инженерия и процессы
6В07102 – Химическая инженерия
6В07103 – Химическая технология неор-
га нических веществ
6В07104 – Химическая технология орга-
нических веществ

6В072 Производственные и обраба ты-
ваю щие отрасли
В072 – Технология фармацевтического 
производства
6В07201 – Технология фармацевтического 
производства
6В07203 – Технология фармацевтического 
производства (совместная образова тель-
ная программа с ЮКМА)

В068 – Производства продуктов пита-
ния
6В07202 – Пищевая химия и технология 
на английском языке (Food chemistry and 
technology)
6В07204 – Пищевая химия и технология

МАГИСТРАТУРА 

7M015 Подготовка педагогов по 
естественнонаучным предметам
М013 – Подготовка педагогов химии
7М01503 – Химия

7M053 Физические и химические 
науки
М089 – Химия
7М05301 – Химия
7М05302 – Химия (программа двойного 
диплома с БелГУ, Россия)
7M05318 – Химическая физика (программа 
двойного диплома с МИФИ, Россия) 
7M05320 – Химическая физика 
7М05319 – Химическое материаловедение 
(программа двойного диплома с МГУ, 
Россия

PhD ДОКТОРАНТУРА

D089 – Химия
8D05301 – Химия
D097 – Химическая инженерия и процессы
8D07101 – Нефтехимия
8D07102 – Химическая инженерия
8D07103 – Химическая технология взрыв-
ча тых веществ и пиротехнических средств
8D07104 – Химическая технология 
неорганических веществ 8D07105 – 
Химическая технология органических 
веществ
D108 – Наноматериалы и нанотехнологии 
в химии
8D07113 – Наноматериалы и нанотехно-
ло гии в химии

маман болып шығуына барлық жағдай 
жасалған.

Факультет түлектері химия, мұнай хи-
миясы, металлургия, фармацевтика өнер-
кәсібінде, аналитикалық, эколо гия лық, 
кеден, санитарлық-эпиде мио ло гиялық, 
сертификаттау қызметі, жоғары және орта 
білім беру мекемелерінде, ғылыми-зерттеу 
орталықтарында еңбек ете алады.

Факультет химии и химических техно-
логий открылся в 1934 году.  

В настоящее время на факультете 
обучается более 1560 студентов по 33 
специальностям и трем уровням подго тов-
ки. Все образовательные программы, 
аккре дитованные международном агент-
ством ASIIN, ежегодно модернизируются 
с учётом потребностей рынка труда, что 
позволяет нам готовить востребованных 

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

М097 – Химиялық инженерия және 
үдерістер
7М07101 – Мұнай-химия
7М07102 – Мұнай-химия, УМҰТУ қос-
диплом дық бағдарлама
7М07103 – Химиялық инженерия
7М07104 – Жарылғыш заттар мен пиротех-
ни калық құралдардың химиялық техно ло-
гиясы
7М07105 – Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы     7М07106 - Ор-
га никалық заттардың химиялық тех но-
логиясы

М108 – Наноматериалдар және нано-
технологиялар
7М07122 – Химиядағы наноматериалдар 
және нанотехнология
7М07121 – Химиядағы наноматериалдар 
және нанотехнология, РХДУ қосдипломдық 
бағдарлама, Ресей
7М07131 – Химиядағы наноматериалдар 
және нанотехнология, МИСиС қосдиплом-
дық бағдарлама, Ресей

М115 – Мұнай инженериясы
7М07201 – Мұнай-газ істері

М119 – Фармацевтикалық өндіріс тех-
но ло гиясы
7М07203 – Фармацевтикалық өндіріс 
технологиясы

PhD ДОКТОРАНТУРА

D089 – Химия
8D05301 – Химия

D097 – Химиялық инженерия және 
үдерістер
8D07101 – Мұнай-химия
8D07102 – Химиялық инженерия

8D07105 – Органикалық заттардың хи-
мия лық технологиясы
8D07103 – Жарылғыш заттар мен пиро тех-
никалық құралдардың химиялық 
технологиясы
8D07104 – Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ

АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №23-24 (1849), 16 ШІЛДЕ  2022 ЖЫЛ

tAlAPKer – 202212

нос тью, прошедшие стажировки в ведущих 
вузах страны и за рубежом. В числе 
преподавателей факультета 20 победи-
телей Республиканского конкурса МОН РК 
«Лучший преподаватель вуза», 3 академика 
и член-корреспондента Национальной 
академии наук Республики Казахстан (HAH 
PK), 5 академиков Международной акаде-
мии наук высшей школы (МАН ВШ), 4 
заслуженных деятеля науки РК, 11 членов 
Союза писателей Казахстана. 

На факультетах работают Центр 
«Тюрк ский мир», Институт Абая, Центр 
«Русский мир», Центр перевода, Центр 
русского языка и культуры, Лаборатория 
«Казахский язык: социальное и психо лин-
гвистическое эксперименталь ное обуче-
ние», Лабора то рия социолинг вис тики, 
прак тики и теории перевода, Научно-
иссле довательский и учебно-методи чес-
кий центр «Лингвоарна», Научно-
исследовательский центр компью тер ной 
лингвистики,  Центр изучения ка зах  ского 
фольклора и литературы имени Жамбыла.

Филологический факультет плодотвор-
но сотрудничает с ведущими вузами и 
науч ны ми институтами стран ближнего 
зару бежья. Активно сотрудничает фи  ло ло-
ги ческий факультет и с ведущими вузами 
стран дальнего зарубежья: Уни вер си тет 
Гранады (Испания, г. Гранада), Уни верситет 
Гази (Турция, г. Анкара), Деб ре цен  ский уни-
  вер ситет (Венгрия, г. Деб рецен), Уни вер  си-
тет Анкары (Турция, г. Анкара), Вис кон   син-
ский университет (США, г. Мэди сон), 
Уни   верситет Вако (Япо ния, г. Токио), 
Уни вер ситет Мензу (КНР, г. Пекин), Уни-
верситет Брауна (США, г. Айленд), Ca' 
Foscari University (Италия, г. Венеция), 
Вар шав ский университет (Поль ша, г. Вар-
ша ва), Тилбургский университет (Ни дер-
ланды, г. Тилбург), Каунасский университет 
им. Ви таутаса Великого (Литва, г. Каунас), 
Вен ский университет экономики и биз неса 
(Авс трия, г. Вена), Университет им. Ю.Ли-
бига (Германия, г. Гиссен), Стам буль с кий 
уни   вер ситет (Турция, г. Стамбул), Сегед-
ский университет (Венгрия, г. Сегед), Уни-
вер  ситет южных центральных наций (КНР, 
г. Ухань).

Филология факультеті – Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің ең 
көне әрі ең ірі факультеттерінің бірі. Жыл 
сайын 500-ден астам студент оқуға түседі 
және олар филология саласы бойынша 
іргелі білім алады. 

Факультет «Түркология», «Педагоги-
калық білім», «Филология», «Лингвистика», 
«Әдебиет», «Аударма және аударматану» 
бағыттары бойынша білікті бакалаврлар, 
магистрлар мен PhD докторларын даяр-
лай ды. «Педагогикалық білім беру» (РХДУ), 
«Филология» (РХДУ) және «Лингвистика» 
(МГИМО, ТашМУ) бағыттары бойынша 
магистранттар мен докторанттарға екі 
дипломды білім беру жүзеге асырылуда. 
«Абай», «Атлантида», «Бакалавр», «Руслит.
kz», «Әдіскер» сынды бес білім беру интер-
нет-порталы жұмыс істейді.

Еліміздің жетекші жоғары оқу орын-
дарында және шетелде тағылым да ма дан 
өткен профессорлар мен доценттер, ғы-
лым докторлары мен кандидаттар жұмыс 
істейді. Факультет оқытушыларының қата-
рында ҚР БҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» 
республикалық байқауының 20 жеңімпазы, 
үш академик және ҚР Ұлттық ғылым акаде-
мия  сының корреспондент-мүшесі (ҚР 
ҰҒА), Халықаралық жоғары мектеп акаде-
мия сының бес академигі (ХҒА ЖМ), ҚР 
ғылымына еңбек сіңірген төрт қайраткер, 
Қазақстан жазушылар одағының 11 мүшесі 
бар.

Факультетте «Түркі әлемі» орталығы, 
Абай институты, «Орыс әлемі» орталығы, 
Аударма орталығы, Орыс тілі және мәде-
ниеті орталығы, Қазақ тілі: «Әлеуметтік 
және психолингвистикалық экспери-
мент тік оқыту»  зертханасы, Әлеуметтік 
лин гвис  тика, практика және аударма 
теориясы зертханасы, «Лингвоарна» 
ғылыми-зерттеу орталығы, Компьютерлік 
лингвистика ғы лыми-зерттеу орталығы, 
Жамбыл атындағы қазақ фольклоры мен 
әдебиетін зерттеу орталығы жұмыс 
істейді. 

Филология факультеті алыс шетелдер-

Филология факультеті Филологический факультет

БАКАЛАВРИАТ

6В02209 – Түркітану
6В02303 – Шетел филологиясы (батыс 
тілдері)
6В02304 – Аударма ісі (батыс тілдері)
6B02305 – Қазақ филологиясы
6B02307 – Орыс филологиясы
6В02312 – Орыс тілі шет тілі ретінде
6B02306 – Әдебиеттану
6B02313 – Қолданбалы қазақ тіл білімі

МАГИСТРАТУРА

7M01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті
7M01702 – Орыс тілі мен әдебиеті
7M01703 – Орыс тілі мен әдебиеті (РХДУ)
7M01704 – Шетел тілі: екі шет тілі
7M01704 – Шетел тілі: екі шет тілі (1,5 ж.)
7M01705- Шетел тілі: екі шет тілі 
(қосдипломдық)
7M02303 – Аударма ісі (батыс тілдері)
7M02316 – Синхронды аударма (батыс 
тілдері)
7M02307 – Лингвистика 
7M02320 – Лингвистика (Ғылым ордасы)
7M02309 – Әдебиеттану
7M02321 – Әдебиеттану (Ғылым ордасы)
7М02312 – Шетел филологиясы (батыс 
тілдері)
7M02313 – Қазақ филологиясы
7M02319 – Қазақ филологиясы (Ғылым 
ордасы) 
7М02323 – Қолданбалы қазақ тіл білімі
7М02324 – Түркі филологиясы
7M02314 – Орыс филологиясы
7М02315 – Орыс филологиясы (РХДУ)
7М02216 – Түркітану

дің жетекші жоғары оқу орындарымен: 
Гра нада университеті (Испания, Гранада 
қаласы), Гази университеті (Түркия, Анкара 
қ.), Дебрецен университеті (Венгрия, Де-
бре цен қаласы), Анкара университеті 
(Түркия, Анкара қ.), Висконсин универ си-
теті (АҚШ, Мэдисон қ.), Вако университеті 
(Жа пония, Токио қ.), Мензу университеті 
(ҚХР, Пекин қ.), Браун университеті (АҚШ, 
Айленд қ.), Ca ' Foscari University (Италия, 
Венеция қаласы), Варшава университеті 
(Польша, Варшава қ.), Тилбург университеті 
(Нидерланды, Тилбург қ.), Ұлы Витаутас 
атындағы Каунас университеті (Литва, 
Каунас қ.), Вена экономика және бизнес 
университеті (Австрия, Вена қ.), Ю.Либига 
университеті (Германия, Гиссен қ.), 
Ыстамбұл университеті (Түркия, Ыстамбұл 
қ.), Сегед университеті (Венгрия, Сегед қ.), 
Оңтүстік орталық ұлттар университеті 
(ҚХР, Ухан қ.) т.б. белсенді ынтымақтастық 
жасайды.

На филологическом факультете – од-
ном из старейших и крупнейших факуль-
 тетов Казахского национального универ-
си тета имени Аль-Фараби – ежегодно 
обу чается свыше 500 студентов, которые 
получают фундаментальные знания в 
области филологии. 

Факультет выпускает квалифи ци ро-
ванных бакалавров, магистров и докторов 
PhD по направлениям «Тюркология», «Пе-
да гогическое образование», «Фило логия», 
«Лингвистика», «Литература», «Перевод и 
переводоведение». Реализуется двуди плом-
ное образование магистрантов и док то-
рантов по направлениям «Педагогическое 
образование» (РУДН), «Филология» (РУДН) 
и «Лингвистика» (МГИМО, ТашГУ). Разра-
бо таны и действуют 5 образовательных 
интернет-порталов: «Абай», «Атлантида», 
«Бакалавр», «Руслит.kz», «Методист».

На кафедрах работают профессора и 
до центы, доктора и кандидаты наук, 
активно занимающиеся научной деятель-

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ

БАКАЛАВРИАТ

6В02209 – Тюркология
6В02303 – Иностранная филология 
(западные языки) 
6В02304 – Переводческое дело (западные 
языки) 
6B02305 – Казахская филология
6B02307 – Русская филология
6B02312 – Русский язык как иностранный
6B02306 – Литературоведение
6В02313 – Прикладное казахское языко-
знание

МАГИСТРАТУРА

7M01701 – Казахский язык и литература
7M01702 – Русский язык и литература
7M01703 – Русский язык и литература 
(двудипломная) (РУДН)
7M01704 – Иностранный язык: два 
иностранных языка
7M01704 – Иностранный язык: два инос-
транных языка (1,5 г.)

7M01705 – Иностранный язык: два 
иностранных языка (двудипломная)
7M02303 – Переводческое дело (западные 
языки)
7M02316 – Синхронный перевод (Запад-
ные языки)
7M02307 – Лингвистика
7M02320 – Лингвистика  (Ғылым ордасы)
7M02309 – Литературоведение
7M02321 – Литературоведение  (Ғылым 
ордасы)
7М02312 – Иностранная филология (за-
пад ные языки)
7M02313 – Казахская  филология
7М02323 – Прикладное казахское языко-
знание
7M02319 – Казахская  филология (Ғылым 
ордасы)
7М02324 – Тюркская филология
7M02314 – Русская  филология
7M02315 – Русская филология (РУДН)
7М02216 – Тюркология

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D01701 – Казахский язык и литература
8D01704 – Русский язык и литература
8D01705 – Иностранный язык: два 
иностранных языка
8D02302  – Переводческое дело (западные 
языки)
8D02303 – Лингвистика
8D02309 – Лингвистика (Ғылым ордасы)
8D02304 – Литературоведение
8D01703 – Русская литература (РУДН)
8D02310 – Инновационное литературо ве-
дение (Ғылым ордасы)
8D02306  – Иностранная филология 
(западные языки)
8D02307 – Казахская  филология
8D02308 – Русская  филология
8D02311 – Филология (Ғылым ордасы)
8D02208 – Тюркология

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

PhD ДОКТОРАНТУРА

8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті 
8D01704  – Орыс тілі мен әдебиеті
8D01705 – Шетел тілі: екі шет тілі
8D02302  – Аударма ісі (батыс тілдері) 
8D02303 – Лингвистика
8D02303 – Лингвистика (Ғылым 
ордасы) 
8D02304  – Әдебиеттану
8D01703 – Орыс әдебиеті (РХДУ)
8D02310 – Инновациялық әдебиеттану 
(Ғылым ордасы)
8D02306  – Шетел филологиясы (батыс 
тілдері)
8D02307 – Қазақ филологиясы
8D02308 – Орыс филологиясы
8D02311 – Филология (Ғылым ордасы)
8D02208 – Түркітану
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ABItÝrIeNt – 2022

Факультет востоковедения был орга-
низован в 1989 году. Но изучение восточных 
языков (в частности, арабского) в стенах 
университета берет начало с 70-х годов ХX 
века. На факультете активно работают 4 
кафедры: кафедра Ближнего Востока и Южной 
Азии; кафедра Китаеведения; кафедра 
ТЮРКСОЙ; кафедра Дальнего Востока и 
преподаются 8 восточных языков: арабский, 
персидский, китайский, корейский, турецкий, 
японский, хинди и урду, а также 2 западных 
языка: английский и французский. Профессор-
ско-преподавательский состав факультета 
составляет более 130 чел., в их числе 10 док-
торов и профессоров, 25 кандидатов наук и 
доцентов, 28 PhD. 

Ежегодно на факультете читают лекции и 
проводят мастер-классы по современным 
направлениям востоковедения про фессора 
ведущих университетов Китая, Арабских 
стран, Ирана, Японии, Турции и Южной Кореи.

На факультете функционируют научно-
исследо ва тельские центры, как Центр арабистики, Центр им. М.Ганди, Центр им. 
М.А.Джинна, Центр иранистики, Центр Иран-Туран, Центр таджикского языка и 
культуры, Центр «Аль-Китаб», Центр «Памятники письменности и духовное наследие», 
Центр истории и культуры Азербайджана, Международный центр корееведения, 
Институт азиатских исследований, Научно-исследовательский (образовательный/
консалтинговый) центр «Хангук», Научно-образовательный центр по изучению Японии 
и Центральной Азии (Алматинский офис университета Цукуба), Центр исследования 
современного Китая. 

Шығыстану факультетінің негізі 1989 жылы 
қаланды. Алайда университет қабырғасында 
шығыс тілдерін зерттеу (соның ішінде араб 
тілі) ХХ ғасырдың 70-жылдарынан бастау 
алады. Факультетте Таяу Шығыс және Оңтүстік 
Азия; Қиыр Шығыс; Қытайтану және ТҮРКСОЙ 
кафедралары белсенді түрде жұмыс істейді. 
Факультетте сегіз шығыс тілі: араб, парсы, 
қытай, корей, түрік, жапон, хинди және урду, 
сондай-ақ екі батыс тілі: ағылшын және 
француз тілдері оқытылады. Факультеттің 
оқытушы-профессорлар құрамы 130-дан астам 
адамды құрайды. Олардың ішінде 10 ғылым 
докторы мен профессор, 25 ғылым кандидаты 
мен доцент, 28 PhD докторы бар. 

Жыл сайын факультетте Қытай, Араб елдері, 
Иран, Жа по ния, Түркия және Оңтүстік Корея-
ның жетекші универ си теттерінің профес сор-
лары шығыстанудың қазіргі заманғы бағыттары 
бойынша лекциялар оқып, шеберлік сағат та-
рын жүргізеді.

Факультетте арабтану орталығы, М.Ганди 
атындағы ор та лық, М.А.Жинна атындағы орталық, (Ирантану орта лығы, Иран-Тұран 
орталығы, Тәжік тілі мен мәдениетінің орталығы, «Әл-Китаб» орталығы, «Жазба жәдігер 
және рухани мұра» орталығы, Әзірбайжан тарихы мен мәдениеті орталығы, 
Халықаралық корейтану орталығы, Азиялық зерттеулер институты, «Хангук» ғылыми-
зерттеу (білім беру/консалтингтік) орталығы, Орталық Азия мен Жапонияны зерттеу 
бойынша ғылыми-білім беру орталығы (Цукуба университетінің Алматыдағы кеңсесі), 
Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу орталығы сынды ғылыми-зерттеу орталықтары 
жұмыс істейді.

Шығыстану факультеті Факультет востоковедения

БАКАЛАВРИАТ 

6В02207 – Шығыстану
6В02301 – Шетел филологиясы (шығыс 
тілдері)
6В02302 – Аударма ісі (шығыс тілдері)

МАГИСТРАТУРА (1, 2 жыл)

7М02217 – Шығыстану
7М02310 – Шетел филологиясы (шығыс 
тілдері)

БАКАЛАВРИАТ (4 года обучения)

6В02207 – Востоковедение
6В02301 – Иностранная филология 
(восточные языки)
6В02302 – Переводческое дело 
(восточные языки)

МАГИСТРАТУРА (1, 2 года обучения)

7М02217 – Востоковедение
7М02310 – Иностранная филология 
(восточные языки)

7М02302 – Аударма ісі (шығыс 
тілдері)
7М03115 – Аймақтану (шығыс тілдері)

PhD ДОКТОРАНТУРА 
(3 жыл)

8D02209 – Шығыстану
8D02305 – Шетел филологиясы (шығыс 
тілдері)
8D02301 – Аударма ісі (шығыс тілдері)

7М02302 – Переводческое дело (восточные 
языки)
7М03115 – Регионоведение (восточные 
языки)

PhD ДОКТОРАНТУРА 
(3 года обучения)

8D02209 – Востоковедение
8D02305 – Иностранная филология 
(восточные языки)
8D02301 – Переводческое дело (восточные 
языки)

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

За всю историю Военной кафедры 
подготовлено более 40 тысяч офицеров запаса 
для обеспечения обороноспособности госу-
дар ства. 

Под руководством опытных препода ва-
телей осуществляется подготовка офицеров 
запаса по 17 военно-учетным специальностям. 
Это офицеры войск ПВО сухопутных войск, 
мотострелковых войск и войсковой разведки, 
офицеры воспитательных структур, военные 
психологи, военные журналисты и идеологи, 
офицеры войск связи, военные метеорологи, 
офицеры по организации физической 
подготовки и спорта. 

С 2015 года на Военной кафедре наравне 
с юношами, проходят обучение и студентки-
девушки по военным специальностям 
офицеров войск связи, военных психологов и 
военных журналистов. 

Военная кафедра КазНУ располагает 
мощной учебно-материальной базой, которая 

включает в себя отдельный учебный корпус, более 40 специализированных учебных 
аудиторий, интерактивный лазерный стрелковый тир, учебно-тренировочные 
полигоны ПВО и мотострелковых войск, учебно-боевую технику мотострелковых 
войск, интерактивные  учебно-боевые тренажеры. 

Әскери кафедра бүгінге дейін мемлекеттің 
қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету үшін 40 
мыңнан астам запастағы офицерлер даярлап 
шығарды. 

Әскери кафедра тәжірибелі оқыту шы-
лардың жетекшілігімен 17 әскери мамандық 
бойынша запастағы офицерлерді даярлайды. 
Мәселен, құрлықтағы әскерлердің әуе шабуы-
лы на қарсы қорғаныс күштері (ӘШҚ), мото ат-
қыштар әскерлері,  әскери барлау орган да ры-
ның офицерлері, оқу құрылымдарының 
офи церлері, әскери психологтер, әскери жур-
налистер мен идеологтер, байланыс әскер-
лерінің офицерлері, әскери метеорологтер, 
денешынықтыру және спортты ұйымдастыру 
офицерлері. 

2015 жылдан бастап Әскери кафедрада жас 
жігіттермен қатар, дабыл бөлімшелерінің офи-
церлері, әскери психологтер мен әскери 
журналистер мамандықтары бойынша студент 
қыздар да білім алуда.

ҚазҰУ-дың Әскери кафедрасының оқу-ма-
те риалдық базасы бар, оның құрамына жеке оқу корпусы, 40-тан астам маман-
дандырылған оқу кабинеттері, интерактивті лазерлік тир, әуе шабуылына қарсы 
қорғаныс және мотоатқыштар әскерлерінің полигондары, мотоатқыштар әскерлерінің 
жауынгерлік оқу техникасы, жауынгерлік жаттығулардың интерактивті тренажерлары 
енеді.

Әскери кафедра Военная кафедра
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Физико-технический факультет –  
сейчас является центром физико-техни-
чес кого кластера. 

Под руководством высококва лифи ци-
рованного профессорско-препо да ва тель-
ского состава талантливые студенты 
получают фундаментальное образование 
на трех языках, казахском, русском и ан-
глийс ком, и с ранних курсов активно прив-
ле каются к исследованиям по актуальным 
вопросам современной физики и техники 
в рамках устоявшихся научных школ.

Физико-технический факультет 
является лидером высшего образования 
республики в своей области, преподаватели 
и студенты публикуют статьи в ведущих 
мировых журналах, увеличивается число 
изобретений, патентов и авторских 
свидетельств. 

Физика-техникалық факультеті – 
қазіргі физика-техникалық кластердің ор-
та лығы.

Жоғары білікті профессор-оқыту шы-
лар құрамының басшылығымен талантты 
студенттер үш тілде: қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде іргелі білім алады әрі 
алғашқы курстардан бастап қазіргі за-
манғы физика мен техниканың өзекті мә-
се лелері бойынша қалыптасқан ғылыми 
мектептер шеңберінде зерттеулерге 
белсенді түрде тартылады.

Физика-техникалық факультеті – рес-
пуб ликаның жоғары білім беру саласының 
көшбасшысы. Оқытушылар мен студенттер 
алдыңғы қатарлы әлемдік журналдарда 
мақалалар жариялайды, өнертабыстар, 
патенттер мен авторлық куәліктер саны 
ұлғаюда.

Физика-техникалық 
факультеті

Физико-технический 
факультет

БАКАЛАВРИАТ

В054 Физика
6B05304 – Физика
6B05306 – Физика және астрономия
6B05305 – Физика және нанотехнология
6B05303 – Техникалық физика
6B05307 – Ядролық физика
6B05302 – Киберфизика
6B05310 – Ядролық медицина
B059 Коммуникациялар және коммуни-
ка циялық технологиялар
6B06201 – Радиотехника, электроника 
және телекоммуникация
B061 Материалтану және технологиялар
6B07105 – Материалтану және жаңа ма-
те риалдар технологиясы
B063 Электр техникасы және 
автоматтандыру
6B07109 – Өндірістік электроника және 
басқару жүйелері
B062 Электр техникасы және энергетика
6B07112 – Жылу энергетикасы
6B07107 – Электр энергетикасы
B076 Стандарттау, сертификаттау және 
метрология (сала бойынша)
6B07501 – Стандарттау және серти фи кат-
тау (сала бойынша)

МАГИСТРАТУРА

М011 Физика  педагогтерін даярлау 
(қазақ, орыс, ағылшын тілі)
7M01501 – Физика
M090 Физика
7M05308 – Физика
7M05303 – Физика (РУДН)
7M05315 – Плазма физикасы (МИФИ) 
7М05310 – Физика және астрономия
7M05304 – Техникалық физика
7M05305 – Техникалық физика (ТПУ)
7M05306 – Техникалық физика (ИТМО)
7М05312 – Ядролық физика
7М05311 – Ядролық медицина
7M05317 –Ядролық медицина (МИФИ)
7M05316 – Теориялық ядролық физика 
(МИФИ)
М096 Коммуникациялар және коммуни-
к ациялық технологиялар
7M06201 – Радиотехника, электроника 
және телекоммуникация

М098 Жылу энергетикасы
7M07109 – Жылу энергетикасы
7M07110 – Жылу энергетикасы (ЮУрГУ)
7M07130 – Жылу энергетикасы (МИФИ)
M099 Электр техникасы және энергетика
7M07112 – Электр энергетикасы
7M07111 – Электр энергетикасындағы 
менеджмент (МЭИ)
7M07124 – Күн энергетикасы
M101 Материалтану және жаңа 
материалдар технологиясы
7M07116 – Материалтану және жаңа 
материалдар технологиясы
7M07123 – Материалтану және жаңа 

БАКАЛАВРИАТ

В054 Физика
6B05304 – Физика
6B05306 – Физика и астрономия
6B05305 – Физика и нанотехнология
6B05303 – Техническая физика
6B05307 – Ядерная физика
6B05302 – Киберфизика
6B05310 – Ядерная медицина
B059 Коммуникации и коммуника цион-
ные технологии
6B06201 – Радиотехника, электроника ие 
телекоммуникации
B061 Материаловедение и технологии
6B07105 – Материаловедение и 
технология новых материалов
B063 Электротехника и автоматизация
6B07109 – Промышленная электроника 
и системы управления 
B062 Электротехника и энергетика
6B07112 – Теплоэнергетика 
6B07107 – Электроэнергетика
B076 Стандартизация, сертификация и 
метрология (по отраслям)
6B07501 – Стандартизация и серти-
фикация (по отраслям)

МАГИСТРАТУРА

М011 Подготовка педагогов физики 
(казахский, русский, английский языки)
7M01501 – Физика
M090 Физика
7M05308 – Физика
7M05303 – Физика (РУДН)
7M05315 – Физика плазма (МИФИ) 
7М05310 – Физика и астрономия
7M05304 – Техническая физика
7M05305 – Техническая физика (ТПУ)
7M05306 – Техническая физика (ИТМО)
7М05312 – Ядерная физика
7М05311 – Ядерная медицина
7M05317 – Ядерная медицина (МИФИ)
7M05316 – Теоретическая ядерная фи зи-
ка (МИФИ)
М096 Коммуникации и коммуни ка цион-
ные технологии

материалдар технологиясы (МИФИ)
M108 Наноматериалдар  және 
нанотехнологиялар (сала бойынша)
7M07120 – Наноматериалдар және 
нанотехнологиялар
M100 Электр техникасы және 
автоматтандыру
7M07125 – Электроника және басқару 
жүйелері
M130 Стандарттау, сертификаттау және 
метрология (салалар бойынша)
7M07501 – Стандарттау және 
сертификаттау (салалар бойынша)
7M07502 – Стандарттау және 
сертификаттау (ИТМО)
7M07503 – Метрология

PhD ДОКТОРАНТУРА

D011 Физика  педагогтерін даярлау
8D01501 – Физика
D090 Физика
8D05306 – Физика
8D05307 – Физика және астрономия
8D05303 – Техникалық физика
8D05310 – Техникалық физика (ИТМО)
8D05308 – Ядролық физика
8D05309 – Ядролық медицина
D096 Коммуникациялар және коммуни-
ка циялық технологиялар
8D06201 – Радиотехника, электроника 
және телекоммуникация
D098 Жылу энергетикасы
8D07106 – Жылу энергетикасы
D099 Электр техникасы және энергетика
8D07108 – Электр энергетикасы
D101 Материалтану және жаңа мате риал-
дар технологиясы
8D07110 – Материалтану және жаңа мате-
риал дар технологиясы
D108 Наноматериалдар және нано тех-
нологиялар (сала бойынша)
8D07112 – Наноматериалдар  және нано-
тех нологиялар
D130 Стандарттау, сертификаттау және 
метрология (салалар бойынша)
8D07502 – Стандарттау және сертифи кат-
тау (салалар бойынша)

7M06201 – Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

М098 Теплоэнергетика
7M07109 – Теплоэнергетика
7M07110 – Теплоэнергетика (ЮУрГУ)
7M07130 – Теплоэнергетика (МИФИ)
M099 Энергетика и электротехника
7M07112 – Электроэнергетика
7M07111 – Менеджмент в электро энер-
гетике (МЭИ)
7M07124 – Солнечная энергетика
M101 Материаловедение и технология 
новых материалов
7M07116 – Материаловедение и техно ло-
гия новых материалов
7M07123 – Материаловедение и техно ло-
гия новых материалов (МИФИ)
M108 Наноматериалы и нанотехнологии 
(по областям применения)
7M07120 – Наноматериалы и нанотех но-
логии
M100 Автоматизация и управление
7M07125 – Электроника и системы управ-
ления
M130 Стандартизация, сертификация и 
метрология (по отраслям)
7M07501 – Стандартизация и сертифи-
ка ция (по отраслям)
7M07502 – Стандартизация и сертифи-
ка ция (ИТМО)
7M07503 – Метрология

PhD ДОКТОРАНТУРА

D011 Подготовка педагогов физики
8D01501 – Физика
D090 Физика
8D05306 – Физика
8D05307 – Физика и астрономия
8D05303 – Техническая физика
8D05310 – Техническая физика (ИТМО)
8D05308 – Ядерная физика
8D05309 – Ядерная медицина
D096 Коммуникации и коммуника цион-
ные технологии
8D06201 – Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации
D098 Теплоэнергетика
8D07106 – Теплоэнергетика
D099 Энергетика и электротехника
8D07108 – Электроэнергетика
D101 Материаловедение и технология 
новых материалов
8D07110 – Материаловедение и техно ло-
гия новых материалов
D108 Наноматериалы и нанотехнологии
8D07112 – Наноматериалы и нано тех-
нологии
D130 Стандартизация, сертификация и 
метрология (по отраслям)
8D07502 – Стандартизация и сертифи ка-
ция (по отраслям)

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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Факультет готовит специалистов по 
гуманитарным, социальным, педаго ги чес-
ким направлениям и по направлению 
подготовки специалистов – услуги, 6 
кафедр – Кафедра философии, Кафедра 
политологии и политических технологий, 
Кафедра религиоведения и культурологии, 
Кафедра социологии и социальной ра бо-
ты, Кафедра общей и прикладной пси хо-
логии, Кафедра педагогики и обра зо-
вательного менеджмента ведут обучение 
по трем уровням образования в бакалав-
риа те – по 8, магистратуре – по 23, докто-
ран туре PhD – по 13 образовательных 
программам, производится выпуск в 
магистратуре с зарубежными ВУЗами в 
рамках 6 образовательных программам. 
ППС факультета преподает общеу ни-
верситетские курсы в бакалавриате – 10 и 
в магистратуре – 3.

По запросу времени разработаны новые образовательные программы.
Коллектив факультета философии и политологии обладает достаточно высоким 

творческим потенциалом, ответственностью, преданностью своей профессии и 
своему университету.

В настоящее время определена Стратегия развития и модернизации факультета 
философии и политологии основная цель, которой высокое качество подготовки 
специалистов.

Философия және саясаттану факультеті 
әлеуметтік, гуманитарлық, педагогикалық 
және қызмет көрсету бағыттары бойынша 
алты кафедра – Философия кафедрасы, 
Саясаттану және саяси технологиялар 
кафедрасы, Дінтану және мәдениеттану 
кафедрасы, Әлеуметтану және әлеуметтік 
жұмыс кафедрасы, Жалпы және қолдан-
балы психология кафедрасы, Педагогика 
және білім беру менеджменті кафедрасы, 
үш деңгейде – 8 бакалавриат, 23 магис тра-
тура, 13 PhD докторантура білім беру 
бағдарламалары бойынша, магистратура 
деңгейінде шетелдік жоғары оқу орын да-
ры мен алты қосдипломдық білім беру бағ-
дар ламасы аясында мамандар даярлайды. 
Факультеттің жан-жақты, көпсалалығына 
орай, бакалавриат деңгейінде – 10, магис-
тра тура деңгейінде үш жалпы уни вер-
ситеттік пәндер жүргізіледі. 

Заман талабы мен еңбек нарығының сұранысына орай, жаңа білім беру 
бағдарламалары жасалды.

Философия және саясаттану факультетінің ұжымы жоғары шығармашылық 
әлеуетімен, жауапкершілігімен, кәсіпке адалдығымен ерекшеленеді.

Бүгінде философия және саясаттану факультетінің дамуы және жаңаруының 
стратегиялық басты мақсаты – мамандарды даярлаудың жоғары сапасымен қамтамасыз 
ету.

Философия және 
саясаттану факультеті

Факультет философии и 
политологии

БАКАЛАВРИАТ 

6B02201 – Философия
6B03106 – Саясаттану
6B02203 – Дінтану
6B02202 – Исламтану
6B03102 – Мәдениеттану
6B03101 – Әлеуметтану
6B11401 – Әлеуметтік жұмыс
6B03107 – Психология

МАГИСТРАТУРА 
(1 жыл)

7M04134 – Білім берудегі менеджмент 

МАГИСТРАТУРА 
(2 жыл)

7M01101 – Педагогика және психология
7M01103 – Инклюзивті білім беру жағ-
дайындағы заманауи технологиялар
7M01105 – Педагогика. Білім берудегі 
менеджмент
7M01106 – Инклюзивті білім беруді 
медициналық-педагогикалық сүйемелдеу
7M01107 – Педагогикалық өлшемдер
7M01801 – Өзін-өзі тану және гуманды 
педагогиканың негіздері
7M01802 – Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану
7M02202 – Философия
7М02203 – Дінтану
7M02205 – Исламтану
7M03106 – Мәдениеттану
7M03101 – Әлеуметтану
7M03102 – Еңбек әлеуметтануы және HR 
басқару
7M11401 – Әлеуметтік жұмыс
7M11404 – Әлеуметтік саясат және бас-
қару
7M03107 – Мемлекеттік басқару және 
қоғамдық қауіпсіздік
7M03108  – Конфликтология
7M03110 – Саясаттану
7M03129 – Әлемдік саясат
7M03117 – Клиникалық психология
7M03118 – Тұлға және ұйымдастырушылық 
психология
7M03125 – Психология

МАГИСТРАТУРА – (2 жыл, 
қосдипломдық бағ дарламалар)

7M01102 – Педагогика және психология 
(РУДН)
7М01104 – Педагогика және психология 
(ОрФУ)

БАКАЛАВРИАТ 

6B02201 – Философия
6B03106 – Политология
6B02203 – Религиоведение
6B02202 – Исламоведение
6B03102 – Культурология
6B03101 – Социология 
6B11401 – Социальная работа
6B03107 – Психология

МАГИСТРАТУРА 
(1 год)

7M04134 – Менеджмент в образовании 
(1 год)

МАГИСТРАТУРА 
(2 года)

7M01101 – Педагогика и психология
7M01103 – Современные технологии в 
условиях инклюзивного образования
7M01105 – Педагогика. Менеджмент в 
образовании
7M01106 – Медико-педагогическое со-
про вождение инклюзивного образо вания
7M01107 – Педагогические измерения
7M01801 – Самопознание и основы 
гуманной педагогики
7M01802 – Социальная педагогика и 
самопознание
7M02202 – Философия
7M02203 – Религиоведение
7M02205 – Исламоведение

7M01803 – Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану (ОрФУ)
7M02201 – Философия (РХДУ)
7M03104 – Мәдениеттану (СУ, Болгария)
7M03122 – Спорт психологиясы (ОрФУ)

PhD ДОКТОРАНТУРА 
(3 жыл)

8D01101 – Педагогика және психология
8D01801 – Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану
8D02202 – Философия
8D02201 – Саяси философия
8D02203 – Дінтану
8D02204 – Исламтану
8D03102 – Мәдениеттану
8D03101 – Әлеуметтану
8D11401 – Әлеуметтік жұмыс
8D03103 – Конфликтология
8D03104 – Саясаттану
8D03109 – Мемлекеттік басқару және 
қоғамдық қауіпсіздік
8D03107 – Психология

PhD ДОКТОРАНТУРА 
(3 жыл, ҒЗИ-мен бірлескен 

бағдарламалар)
8D02215 – Мәдениеттер диалогындағы 
философия
8D02217 – Дінтанудың өзекті мәселелері
8D02216 – Қазіргі заманғы исламтанулық 
зерттеулер
8D03108 – Cаяси жүйелер модерниза ция-
сы

7M03106 – Культурология
7M03101 – Социология
7M03102 – Социология труда и управ-
ление HR
7M11401 – Социальная работа
7M11404 – Социальная политика и 
управление
7M03107 – Государственное управление 
и общественная безопасность
7M03108 – Конфликтология
7M03110 – Политология
7M03129 – Мировая политика
7M03117 – Клиническая психология
7M03118 – Личность и организационная 
психология
7M03125 – Психология

МАГИСТРАТУРА 
(двудипломные программы)

7M01102 – Педагогика и психоло гия 
(РУДН)
7М01104 – Педагогика и психология 
(УрФУ)
7M01803 – Социальная педагогика и 
самопознание (УРФУ)
7M02201 – Философия (РУДН)
7M03104 – Культурология (СУ, Болгария)
7M03122 – Спортивная психология 
(УрФУ)

PhD ДОКТОРАНТУРА 
(3 года)

8D01101 – Педагогика и психология
8D01801 – Социальная педагогика и 
самопознание
8D02201 – Политическая философия
8D02202 – Философия
8D02203 – Религиоведение
8D02204 – Исламоведение
8D03102 – Культурология
8D03103 – Конфликтология
8D03104 – Политология
8D03109 – Государственное управление 
и общественная безопасность
8D03107 – Психология
8D03101 – Социология
8D11401 – Социальная работа

PhD ДОКТОРАНТУРА 
(3 года, интеграция с НИИ)

8D02215 – Философия в диалоге культур
8D02217 – Актуальные вопросы религио-
ве дения
8D02216 – Современные исламские 
иссле дования
8D03108 – Модернизация политических 
систем

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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Факультет включает две кафедры, Колледж и Профильную 
школу.

На факультете довузовского образования работают 120 
преподавателей, в том числе более 2 доктора и кандидатов наук. 
Созданы все необходимые условия для получения глу бо ких 
знаний – просторные аудитории, библиотека с читаль ным 
залом, современное мультимедийное оборудование и 
технические средства, компьютерные классы с подключением 
к интернету и др. 

Факультет довузовского образования осуществляет обуче ние 
иностранных граждан на казахском и русском языках, занимается 
подготовкой к комплексному тестированию предс  тавителей 
казахской зарубежной диаспоры и граждан Казах стана. 

Факультет поддерживает сотрудничество с различными 
университетами мира, в числе которых Синьцзян, Ланьджоу, 
Кукми, Сангмен, Токио, Баседа, Вьетнам, Венгрия, Монголия, 
Кьонги, Ханкук, Пусан, Тегу. 

На факультете проводятся студенческие конференции, 
олимпиады, тематические вечера, праздники, встречи с 
интересными людьми, работают различные творческие кружки 
и клубы.

В условиях глобализации интеллектуальный потенциал КазНУ им. Аль-Фараби 
направлен на интеграцию системы образования в международное пространство при 
непременном сохранении и поддержке национальных образовательных и 
воспитательных идеалов. В этом суть стратегии и тактики реформ, проводимых 
государством и руководством нашего университета, при котором и организован 
колледж. 

Здесь обучение ведется на государственном и русском языках по очной форме. 
В колледже работают 30 преподавателя, из них более 22 – преподаватели первой 

и высшей категорий. Они видят в научно-исследовательской деятельности один из 
эффективных путей повышения профессионального мастерства.

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

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основании 
Государственной лицензии по следующим специальностям:

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

Профильное обучение на уровне общего среднего образования – это одно из 
направлений реформы казахстанского образования, ориентированного на создание 
конкурентноспособного образования. 

Основной целью является создание целостной системы кластера непрерывного 
образования (школа-колледж-университет), отвечающей современным требованиям 
образовательной деятельности, ориентированной на создание инновационной модели 
общего среднего образования и позволяющей уже в стенах школы приобщать учащихся 
к научно-исследовательской деятельности, воспитывать высокообразованную личность 
с активной жизненной позицией, способной конкурировать на международном уровне. 

Факультет құрамында екі кафедра, сондай-
ақ колледж бен бейіндік мектеп бар.  

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру фа-
куль тетінде 120 оқытушы, оның ішінде екі 
ғылым докторы мен ғылым кандидаттары 
қызмет етеді.

Студенттің терең білім алуы үшін барлық 
қажетті жағдай – кең аудиториялар, оқу залы 
бар кітапхана, қазіргі заманғы мультимедиалық 
техникалық құрал-жабдықтар, интернетке 
қосылған компьютерлік сыныптар бар.

Факультет әлемнің түрлі университет те-
рімен тығыз байланыста. Олардың қатарында 
Синьцзян, Ланьджоу, Кукми, Сангмен, Токио, 
Баседа, Вьетнам, Венгрия, Моңғолия, Кьонги, 
Ханкук, Пусан, Тегу университеттері бар.

Факультетте студенттік конференция, 
олимпиада, түрлі тақырыпта кездесулер  мен 
кештер, мерекелік шаралар өтеді. Сонымен 
қатар шығармашылық үйірмелер, клубтар 
жұмыс істейді. 

2002 жылы 4 шілдеде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кеңесінің 4.1 қаулысымен 
университет жанынан колледж құру туралы шешім қабылданған. Осы шешімге орай, 
колледждің білім саласындағы міндеттері мен басымдықтары айқындалды. Оқу 
құрылымының басты міндеті –  болашақ мамандар мен кадрларды сапалы және білікті 
түрде даярлау.  

Білім мемлекеттік тілде және орыс тілінде күндізгі бөлім негізінде беріледі.
Мамандарды оқыту үшін университет тарапынан оқытушы-профессорларға барлық 

жағдай жасалған. Колледжде 30 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 жоспарлап отыр.

Колледждегі білім беру қызметі мемлекеттік лицензия негізінде мына мамандықтар 
бойынша жүзеге асырылады:

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

Бейіндік мектептің концепциясы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің даму бағдарламасымен тығыз сабақтас. Бұл мектептің негізгі 
мақсаты – заманауи білім беру шарттарына жауап беріп, оқушыларды мектеп 
табалдырығынан ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызықтыру. Сонымен бірге 
білім берудің инновациялық үлгісін құруға бағытталған үздіксіз білім берудің 
біртұтас кластерлік жүйесін (мектеп-колледж-университет) құру болып 
табылады.

Жоғары оқу орнына дейінгі 
білім беру факультеті

ҚазҰУ колледжі

Бейіндік мектеп

Факультет довузовского 
образования

Колледж КазНУ

Профильная школа

04210100-Правоведение 

4s04210101-Юрист 

04120100-Банковское и страховое дело

4s04120103-Менеджер по банковским операциям

02310100-Переводческое дело (по видам)

4s02310101-Переводчик 

04110100-Учет и аудит

4s04110102-Бухгалтер 

06130100-Программное обеспечение (по видам)

4s06130105-Техник информационных систем

06130100-Программное обеспечение (по видам)

4s06130103-Разработчик программного обеспечения

1

2 

3

4

5

6

№ 
п/п На базе основного 

среднего 
образования

2 г 10 мес.

2 г 10 мес.

2 г 10 мес.

2 г 10 мес.

3 г 10 мес.

3 г 10 мес.

1 год 10 мес.

1 год 10 мес.

1 год 10 мес.

1 год 10 мес.

2 год 10 мес.

2 год 10 мес

Нормативные срок обучения

Специальность На базе общего
среднего 

образования

1

2 

3

4

5

6

№
реті Негізгі орта 

білім 
базасында

Оқытудың нормативтік мерзімі

Мамандық Жалпы орта 
білім 

базасында

04210100-Құқықтану

4s04210101-Заңгер

04120100-Банк және сақтандыру ісі

4s0412010-Банк операциялары жөніндегі менеджер

02310100-Аударма ісі (түрлері бойынша)

4s02310101-Аудармашы

04110100-Есеп және аудит

4s04110102-Есепші 

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

4s06130105-Ақпараттық жүйелер технигі

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

4s06130103-Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші

2 жыл  10 ай

2 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

1 жыл  10 ай

1 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай


