
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  АПТАЛЫҚ  ГАЗЕТ                    www.kaznu.kz        facebook.com/KazakhNationalUniversity        vk.com/kazuniversity       instagram.com/KAZNU_FARABI

QAZAQ
UNIVERSITETI №27 (1851)

20 тамыз
2022 жыл

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық 
университеті

Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Апталық Апталық 
1948 жылдың 1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 20 сәуiрiнен шыға 
бастадыбастадыбастадыбастады

Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

3 >> 4 >>

Ñ ÊàçÍÓ ó 
íàñ äàâíèå 
ïàðòíåðñêèå 
îòíîøåíèÿ

Дмитрий САВКИН: Файсал ГУЛЗАД:

Шығармашылық 
ïåí èííîâàöèÿ 
орталығы

Зерттеу университетінің 
мақсаты айқын

қызу жүріп жатыр. Негізгі міндет-
тер ді шешуге және ұзақ мер зім ді 
мақсаттарды жаңартуға басты 
назар аудару қажет. Бүгінгі бас қо-
судың тақырыбы осы болмақ», – 
деді ЖОО басшысы.

Алдымен ақпараттық тех но-
логиялар факультетінің де ка ны 
Байдәулет Ұрмашев Ғы лыми кеңес 
қа тысу шы ла рының назарына 
факуль тет тің даму стратегия сын 
жүзеге асыру жоспарын таныс тыр-
ды. Онда ол еліміздің әлеуметтік-
эко номикалық дамуына уни вер си-
теттік ғылымның үлесін арттыру, 
ғылыми қызмет пен білім беру 
процесін инте гра циялау мәсе ле-

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
Ғылыми кеңес отырысында 
ЖОО-ны зерттеу универ сите-
тіне транс фор ма ция лау 
бағдарламасы талқы ла нып, 
жүзеге асыру бойынша 
нақты шаралар ұсынылды.

лерін көтерді. Сондай-ақ спикер 
жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің барлық 
деңгейлерінде осы мақсат тар ға 
қол жеткізу үшін нақты ша раларды 
белгіледі. Олар дың негізгілері: 
университет ОПҚ және нақты 
сектор мен бизнес өкілдерімен 
бірлесіп оқытуды жүзеге асыратын 
білім беру бағдарлама ла ры ның 
үлесін арттыру; ҚР ғылыми-зерт-
теу ұйым да ры мен біріккен ғылыми 
жо ба ларды іске асыру; IT 
саласында және аралас салаларда 
ілгері ҒЗЖ жүргізу және тағы басқа.

Жалғасы 2-бетте

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
мен Кембридж уни  верситеті 
ғылым-білім са ласындағы 
ынтымақ тас тық т ы дамытуды 
жалғастыруда.

Осы орайда, Кембридж уни вер-
ситеті жанындағы Кавендиш зерт-
ха насының аға ғылыми қызметкері, 
доктор Сиддхарт С. Саксен және 
ҚазҰУ түлегі, Кем бридж универ си-
тетінде док торлық диссертация 
қорғаған ғалым Шоқан Лаумулин 
Әл-Фа раби атындағы ҚазҰУ-ға ар-
найы келді.

Кездесу барысында тараптар 
екіжақты ынтымақтастықты одан 
әрі дамытуға ниет білдіріп, білім 
беру қызметіндегі серіктес тік тің 
басым бағыттарын тал қы лады. 
Сонымен қатар жүздесуде бір лескен 
ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, 
университеттер арасында ғылыми 
зертханалар желісін ұйымдастыру 
туралы бастама қарастырылды. 
Олар тек іргелі зерттеулер жүргізіп 
қана қоймай, Қазақстан өнер кә сібін 
де белгілі бір қызметтермен 
қамтамасыз етеді деп күтілуде.

Бүгінгі таңда 30 қызметкер-зерт-
теуші Нобель сыйлығын алған Ка-
вен диш зертханасы студенттер 

академиялық білім алып, атақты 
ғалымдар мен про фес сорлармен 
қатар қолдан ба лы ғылыми 
зерттеулер жүргізе алатын алғашқы 
оқу-ғылыми зертханасы болып 
табылады.

Айта кетсек, Кембридж универ-
си теті – әлемдегі ең үздік жоғары 
оқу орындарының бірі. Бұл беделді 
білім ордасында 130 Нобель 
сыйлығының лауреаты жұмыс 
істеген. QS халықаралық рейтин гін-
де ол әлемдегі ең үздік жоғары оқу 
орындарының бестігіне кіреді.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

Отырысты ашқан Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев ұжым ал дында тұрған 
стратегиялық міндеттерге тоқ тал-
ды. «Жаңа оқу жылына дайындық 

ҚазҰУ ZTE компаниясымен 
байланыс орнатты

Жүздесуде қос тарап 
ци фр  лық трансформация са-
ла  сын да ынтымақтастық ор-
на ту және инновациялық тех-
но логияларды бірлесіп жүзеге 
асыру мәселелерін талқылады.

ҚазҰУ басшысы мей ман-
дар ға әлемге әйгілі ком па-
ниялармен бірлесіп жұмыс 
істеудегі университет тәжі ри-
бесімен бөлісті.

«Университетте Samsung, 
Hewlett-Packard, Cisco, Koniсa 
Minolta, Fujitsu, Alcatel, Micro-
soft, «Лаборатория Каспер-
ского», Huawei және өзге де 
жоғары технологиялық ком-
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаев 
ҚХР-дағы ұялы телефондар мен телекоммуникациялық 
жабдықтарды өндіруші ZTE компаниясының өкілдерімен 
кездесті.

паниялардың сертификаттау 
орталықтары, зертханалары, 
институттары табысты жұмыс 
істеуде. Аталған жетекші ком-
паниялармен бірлесіп оқы-
тушы-профессорлар құра мы-
ның біліктілігін арттыруға 
бағытталған бірқатар іс-
шаралар өткізілді. Уни вер си-
тет базасында Samsung зерт-
ха  на сы ашылды. Сонымен 
қатар жоғары оқу орнының 
ғалым дары әзірлеген иннова-
ция лық жобаларымыз бар. 

Жалғасы 2-бетте

Ғылыми зертханалар желісі ұйымдастырылады
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«Қазақстан халқына» қоғам-
дық қорының басқарма төрағасы 
Болат Жәмішев қордың мақсаты 
мен міндеттері туралы айта келе, 
қор жобалары мен бағдар ла ма-
ларын таныстырды. 

«Бүгінгі жиынымыз әйгілі уни-

Жетекші білім ордасы 
өз ұсыныстарын білдіреді

Шараға Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық универ си-
тетінің Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт Түймебаев, 
филология ғылымының док то-
ры Бауыржан Жақып пен Қан-
сейіт Әбдезұлы, белгілі қоғам 
қайраткері На ға шыбек Қапал-
бек, академиктер мен про фес-
сорлар және ұр пақ тары 
қатысты.

Жиында жоғары оқу ор ны-
ның басшысы Жансейіт Түй ме-
баев сөз сөйлеп, профессордың 
өмір жолына кеңінен тоқталды. 
«Сұлтанғали Садырбаев ғұмырын 
қазақ халқының ауыз әдебиеті 
мен фольклор жанрын зерттеуге 
арнады. Нәтижесінде «Қазақ хал-
қының ауыз әдебиеті», «Жамбыл 
және фольклор», «Фольклор және 
эстетика», тағы да басқа оқу лық-
тар мен монографиялар жазды. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 

Сұлтанғали Садырбаев туралы 
кітап жарық көрді

Бүгін профессор, фило-
логия ғылымының докторы, 
Ыбырай Алтынсарин және 
Жамбыл Жабаев атындағы 
халықаралық сыйлық та ры-
ның лауреаты Сұлтанғали 
Садырбаевтың 90 жылдығы 
аталып өтті.

ұлттық университетінің филоло-
гия және журналистика факуль-
те тінің студенттеріне 48 жыл 
дәріс оқыды. Бүгінде филология 
факультетінің бір дәрісханасы 
Сұлтанғали Садырбаевтың 
атын  да. Биыл аудитория күр-
делі жөн деу ден өтіп, жаңа 

құрыл ғы лар мен толықты», – 
деді Жансейіт Түй мебаев.

Сондай-ақ басқосуда бел гілі 
қоғам қайраткерлері мен про-
фес сорлар, Сұлтан ғали Садыр-
баев тың шәкірттері сөз сөйлеп, 
естеліктерімен бөліс ті.

Шара барысында универ си-
теттің бастамасымен «Ғибратты 
ғұ мыр» сериясы аясында басы-
лып шыққан «Сұлтанғали Садыр-
баев» кітабының тұсаукесер 
рәсімі өтті. Кітапта профессордың 
өмір баяны мен зерттеулері, 
қанатты сөздері, мұрағат құжат-
тары, толғаныстар мен есте лік-
тері қамтылған.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Соңы. Басы 1-бетте

Оқытушы лар мен студент-
тер Smart технология, робото-
тех ника, жасанды интеллект 
және оқу-зертханалық стенд-
те рі бойын ша жобаларды әзір-
леп, іске қосты», – деді 
университет бас шысы.

Сөз соңында Жансейіт 
Түй мебаев түрлі білім беру 
бағдарламалары мен ғылыми-
инновациялық жобаларды іс-
ке асыруға мүдделі екенін және 
цифрлық трансформация са-
ла сындағы жемісті ынты мақ-
тастыққа бағытталған барлық 
бастамаларды қолдауға дайын 
екенін жеткізді.

Өз кезегінде ТМД елде рін-
дегі ZTE бизнесін дамыту 
жөніндегі бас директор Вэй 
Вэй ZTE Corporation туралы 
то лық ақпарат беріп, өз ұсы-
нысын білдірді.

«ZTE компаниясы 1985 жы-
лы Қытайдың Шэньчжэнь 
қаласында құрылған. Бүгінгі 
таңда әлемнің көптеген елінде 
компанияның зерттеу орта-
лық тары жұмыс істейді. Ком-
пания Оңтүстік Азия, Солтүстік 
Америка, Еуропа, Латын Аме-
ри касы, Африка және ТМД-
дағы 500-ден астам байланыс 
операторларына қызмет көр-
се те отырып, 140 ел мен ай-
маққа жабдықтар мен қыз-
меттер жеткізіп отыр», – деді 
Вэй Вэй.

Кездесу соңында Вэй Вэй 
серіктестік орнату маңызды 
қадам болатынын тілге тиек 
етті. Сондай-ақ бірлескен 
жобалар бойынша жұмысты 
одан әрі жандандыруға дайын 
екенін жеткізді.

Нұрсұлтан 
БАЗАРБАЙҰЛЫ

ҚазҰУ ZTE компаниясымен 
байланыс орнатты

Соңы. Басы 1-бетте

Зерттеу университетінің 
ал дын да тұрған маңызды мін-
дет тердің бірі – жоғары оқу 
орны ның тұрақты дамуын 
қам т амасыз ету үшін кор по-
ративтік басқару моделін құру. 
Бұл тақырып бо йын ша ҚазҰУ-
дың Басқарма мү шесі – опе-
рациялық қызмет жө ніндегі 
проректоры Әсел Уә лие ва 
баян дама жасады. Ол аталған 
мақ саттарды іске асыру үшін 
бір қатар шараларды қолға алу 
қажет екенін атап өтті. Оның 
ішінде корпоративтік басқару 
жүйесіне тартылған, универ-
си тет база сын да және бөгде 
ұйым дарда кәсіби даму курс-
тарынан өткен, цифр лық құ-
жат айналымын пайда ла натын 
ОПҚ, білім алу шы лар мен 
қызметкерлер үлесін арттыру 
және шетелде универ си тет фи-
лиал дарын ашу атап ай тыл ды.

Сондай-ақ шаралар ке-
шеніне университетте ака де-
миялық ер кін дікті дамыту 
және инсти ту цио налдық дер-
бес тік, академия лық еркіндік 
және қазіргі заманғы басқару 
құрылымы қағидатта ры на 
интеграциялану үшін кеңестер 
құру кіреді. Университеттің 
ОПҚ, студенттері мен қыз мет-
керлерін стратегиялық және 
операциялық даму мәсе-
лелерін шешуге тарту, сондай-
ақ инфрақұрылымды ци фр-
лық трансформациялау және 

жаңғырту маңыздылығына да 
назар аударылды.

Жиын барысында 2022/23 
оқу жылында бағдарламаны 
іске асырудың негізгі бағыт та-
ры мен іс-шаралары туралы 
медицина және денсаулық 
сақтау факуль те тінің деканы 
Жанна Қалматаева баяндама 
жасады. Ол факультет ұжы мы-
ның алдында тұрған негізгі 
мақсаттарды айта келе, же-
тек ші әлемдік бейіндегі жоға-
ры оқу орындарымен әріп-
тес тік к е қол жеткізу, ҚР-дағы 
және ха лық аралық деңгейде 
ме ди цина лық білім берудің 
үздік жоғары оқу орында ры-
мен қос дипломды бағдарлама 
дайындап, медициналық білім 
беру және ғы лыми ұйымдар 
арасындағы рейтинг тің озық 
ұстаным да ры ның бестігіне 
кіру туралы алға қойған 
міндеттерді тілге тиек етті.

Бұдан әрі университеттің 
бар лық факультет декандары 
алдағы жаңа оқу жылына 
арналған даму жоспарларын 
алға тартты.

Жиынға қатысушылар 
баянда м аларды белсене тал-
қы лап, білім ордасының 
2022/23 оқу жылына арналған 
зерттеу уни вер ситетіне транс-
фор ма ция лау бағдарламасын 
іске асы ру бойынша ұсыныс-
та рын енгізді.

Әйгерім 
ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

Зерттеу университетінің 
мақсаты айқын

вер ситетімізде өтіп отыр ған-
дықтан, «Қазақстан халқына» 
қоғамдық қорының білім беру 
бағдарламасы туралы баяндап 
өтейін. Біз аз қамтылған және 
мұқтаж отбасылардан шыққан 
талапкерлер үшін гранттар 
санын көбейттік. Нәтижесінде 85 
ЖОО-ның әрқайсысына 10 
гранттан берілді. Сонымен қатар 
1500 грант пен стипендия «Tai-
buryl» қоғам дық бірлестігі ар қы-
лы бөлінеді», – деп атап өтті 
Болат Жәмішев.

Жиын барысында Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түй мебаев жоғары оқу орын дары 
да қоғамның түйінді мәсе лелерін 
шешуге қатысатынын жеткізді.

«Бүгінгі дөңгелек үстел өзекті 
мәселелерді шешуге ықпал ете ті-
ніне сенімдімін. Біз де шет қал-
маймыз. Еліміздің жетекші уни-
вер ситеті ретінде өз 
ұсы   ныс тарымызды білдіреміз», 
– деді университет ректоры.

Дөңгелек үстел жұмысы қа ты-
сушылар арасындағы пікір ал-
масуға ұласты. Жиналғандар өңір 
ерекшелігін және қордың тұ жы-
рымдамасын ескере оты рып, 
«Қазақстан халқына» қо ры ның 
қайырымдылық жобалары мен 
бағдарламаларына қатысты өз 
ойларын ортаға салды.

Шара соңында Алматы қала-
сы ның әкімдігі мен «Қазақстан 
хал қына» қоғамдық қоры ара-
сында ұзақ мерзімді ынты мақ-
тастық туралы меморандум 
жасалды.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

AqpArAt

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ си те-
тінде «Қазақстан халқына» 
қоғамдық қорының 
қызметіне арналған 
дөңгелек үстел өтті. 
Жиынға Алматы қаласы 
әкімінің орынбасары 
Арман Қырықбаев, 
«Қазақстан халқына» 
қоғамдық қорының 
басқарма төрағасы Болат 
Жәмішев, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт 
Түймебаев, депутаттық 
корпус, ЖОО, қоғамдық 
кеңес өкілдері, кәсіпкер-
лер, үкіметтік емес және 
жастар ұйымдарының 
мүшелері қатысты.
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– Дмитрий Александрович, 
расскажите о вашем универ-
си тете, по каким направ ле-
ниям работает современный 
МИФИ? 

– Наш университет был соз-
дан в 1942 году, во время Великой 
Отечественной войны. Но сей-
час, когда нам 80 лет, мы выросли 
из этой маленькой школы и пере-
росли в Глобального техно ло ги-
ческого трансформатора. Наш 
университет несет в себе не 
только обучение по ядерным 
специальностям, но и лазерным, 
плазменным, IT-технологиям, 
кибербезопасности, медицине, 
лечебному делу, биоинженерии 
и многим другим. У нас есть и не 
технические специальности – 
управленческие и экономи чес-
кие, но основное ядро направ ле-
ний подготовки – это 
ин женерные специальности. 
Наш университет можно обоз на-
чить, как место подготовки 
высококлассных инженеров 
мирового уровня. И, конечно, в 
этом смысле мы являемся очень 
притягательным вузом для 
обучения ребят из Казахстана. 
Наши выпускники идут работать 
во многие международные орга-
ни зации. Мы сейчас совершенно 
другой университет и обнов ля-
емся каждый день. Сейчас у нас 
12 филиалов внутри страны и 
филиал в Ташкенте, который мы 
открыли 3 года назад. И вот 
сейчас открываем филиал на 
базе КазНУ имени Аль-Фараби с 
набором в этом году. 

– Почему именно КазНУ 
был выбран для открытия 
филиала МИФИ в Казахстане? 
Какие к этому были пред по-
сыл ки? 

– С КазНУ у нас давние связи, 
очень хорошие отношения. В 
конце прошлого года мы при ни-
мали делегацию правительства 
Казахстана. Нам предлагали со-
труд ничать с казахстанскими 
уни верситетами. Из трех вариан-
тов мы выбрали КазНУ, потому 
что у нас давние партнерские 
отношения, с другой стороны 
Алматы – это культурный центр 
Казахстана. Здесь достаточно 
большая агломерация, недалеко 
от города, в пос. Алатау есть 
ядерный центр. Это тоже имеет 

роль, потому что одно из 
направлений нашей работы 
связано с ядерными тех но ло гия-
ми. В КазНУ очень качественная 
среда, хорошая инфраструктура, 
здесь тысячи студенты социа ли-
зируются, находят себе друзей, 
творят, создают новые проекты. 
Поэтому инфраструктура, пред-
ло женная правительством Казах-
стана показалась нам очень 
комфортной. И мы хотим внести 
свой вклад в развитие КазНУ. 

– Открытие филиала – это 
трудоемкий процесс, сходу 
не все моменты отраба ты-
ваются. В первую очередь по 
каким направлениям плани-
руете работать?

– Открытие филиала будет в 
начале сентября, а обучение пла-
нируем начать с 1 октября. В 
данное время у нас есть две 
бакалаврских программ. Одна из 
них – ядерная физика и техно-
ло гия, а именно физика эле мен-
тарных частиц и космофизика. 
Это направление связано с 
подготовкой специалистов по 
космологии, по элементарным 
частицам. Они могут профил и-
роваться как в работе на станции, 
так и в исследовательских струк-
турах. Вторая программа – это 
информатика и вычислительная 
техника. Это общее направление. 

То есть высоконагруженные сис-
те мы. Это бакалаврская прог-
рамма, в рамках которой у нас 
есть три трэка, то есть студенты 
изучают либо софт с упором на 
язык С, С ++ питон, и они 
становятся не только прог рам-
мис тами, но и специалистами по 
большим системам – предо тв ра-
щению угроз, защите данных, 
защите от хакерских атак. Это 
если они выберут софтовый трэк. 
Если выбирают трэк хадуэр, то 
учатся проектировать процес со-
ры, т.е. схемографику, архи тек-
туру графического процессора. 
Я могу сказать, что выпускник 
нашего университета работает 
директором департамента по 
информационной безопасности 
в компании Nvidea (США) – 
крупнейшая компания в мире по 
производству графических чи-
пов, поэтому будущее май нинга, 
можно сказать в наших руках. У 
нас еще есть магистратура поэ-
то му же направлению – IT, т.е. 
высоконагруженные системные 
технологии с упором на ресерч. 
Что касается признания российс-
кого образования, это тоже часто 
задаваемый вопрос. Признание 
российского образования обес-
пе чивается межпра витель ст вен-
ным соглашением. Оно есть у 
России с большинством стран 

кафедр, департаментов, чтобы на 
базе кампуса КазНУ открыть 
биофизику, биомедицину, раз-
лич ные инженерные системы, 
нано и микроэлектронику. Я ду-
маю, что все это будет полезно 
для казахстанской промышлен-
нос ти. 

– Специалисты атомной 
промышленности обучаются 
на базе МИФИ? 

– Большая часть у нас обу-
чает ся, потому что мы являемся 
базовым университетом – ли-
дером консорциума универ си-
тетов «Росатома». Хотя таких 
университетов 18, и в каждом 
есть образовательная программа, 
но у нас все концентрированно. 
Мы достаточно давно работаем 
с компанией «Казатомпром» и 
обучаем много людей. В прошлом 
году в МИФИ поступило 150 
человек из компании «Казатом-
пром», и они учатся преиму щест-
венно онлайн. Мы готовим 
специалистов и для топливного 
направления. Как вы знаете, на 
Востоке страны был открыт 
совместный завод по топливу с 
китайской компанией, поэтому 
топливное направление очень 
важно. На рынке Казахстана сей-
час достаточное количество ин-
же неров, которые были обучены 
в МИФИ и которые могут 

Ñ ÊàçÍÓ ó íàñ äàâíèå 
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работать на станции. В принципе, 
у нас достаточно широкий спек-
тр людей из разных стран. И, 
конечно, человеческий капитал 
для нас является самой главной 
и непреложной ценностью. На-
при мер вот Нуржан Нурланович, 
с кем вместе приехали, учился в 
Алмате, закончил МИФИ и 
факти чески осуществил казах-
стан скую мечту – открывает 
здесь филиал. Сейчас он работает 
в одном из лучших университетов 
мира советником ректора. Это 
очень интересный опыт. Если бы 
он не закончил МИФИ, возможно, 
его судьба была бы немного дру-
гая. 

– Нуржан Нурланович, 
получается, вы один из тех 
кузнецов и идейный вдох но-
ви тель? Насчет филиала все 
у вас по плану идет?

– Да, я родился и вырос в Ал-
маты, окончил школу. Поступил 
в МИФИ. Путь мой был дос та-
точно тернистый. Я занимался и 
научной деятельностью, и пре-
по давательской. Работал в про-
мыш ленности. И в какой-то мо-
мент меня пригласили на 
долж ность советника ректора 
альма-матер. Когда услышал о 
возможности открытия филиала 
в Казахстане, в своем родном 
городе, конечно, был вдвойне 
счастлив. Мы сегодня с про рек-
тором Дмитрием Алек сан дро-
вичем специально приехали в 
Алмату, чтобы прокон суль ти-
ровать абитуриентов, их роди те-
лей о том, как будет проходить 
обучение, какие вступительные 
экзамены они должны будут 
испытать. Помимо этого, на базе 
приемной комиссии КазНУ име-
ни Аль-Фараби у нас имеется 
стенд. Там есть наши консуль тан-
ты, которые подробно расскажут 
о направлениях обучения, о том, 
как к нам поступить, кто и как бу-
дет преподавать. Наш филиал 
будет располагаться на базе 
физико-технического факуль-
тета КазНУ. Нам уже выделили 
целый этаж. Прекрасное совре-
мен ное помещение, современное 
оборудование. Выделено обще-
жи тие, в котором будут прожи-
вать иногородние студенты. Так 
что с точки зрения инфрас трук-
туры наш филиал полностью 
подготовлен. 

– Уверен, что многих аби-
туриентов будет волновать 
вопрос по поводу стоимости 
обучения, грантовых прог-
рамм, стипендий. В этом пла-
не что скажете?

– В этом году правительство 
Казахстана выделило нам сто 
грантов: из них 15 на магис-
тратуру на инфор ма цион ные 
технологии, 65 – на бакалавриат 
по информационным техноло-
гиям и 20 – на ядерную физику и 
технологию. В следующем году 
надеемся на увеличение грантов. 
Также у нас будут платные сту-
денты. Мы сможем набрать плат-
ных студентов в магистратуру и 
бакалавриат. Что касается ядер-
ной физики, там есть конкретный 
заказчик – Министерство энер-
ге тики Казахстана, поэтому на 
это отделение платно мы не 
сможем набирать. В следующем 
году мы планируем расширять 
перечень направлений подго-
тов ки. Стоимость обучения на 
платном отделении – один 
миллион тенге в год. 

– Спасибо за содер жа тель-
ную беседу, удачи вам!

 Каиржан ТУРЕЖАНОВ

На базе КазНУ им. Аль-Фараби открылся и начал прием абитуриентов филиал Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт). 
Это для казахстанской молодежи прекрасная возможность получить престижный диплом и 
востребованную специальность одного из лучших университетов мира. Филиал был открыт в Алматы 
на основании соглашения, инициированного Главой государства РК Касым-Жомартом Токаевым 
и Президентом РФ Владимиром Путиным. Уникальные образовательные программы филиала НИЯУ  
МИФИ ориентированы на профессии будущего и соответствуют международным стандартам 
инженерного образования. Прием в МИФИ осуществляется в этом году на программы «Физика 
элементарных частиц и космофизика» (направление «ядерная физика», бакалавриат), «Защищенные 
высокопроизводительные вычислительные системы» («IT», бакалавриат и магистратура). В филиале 
МИФИ на базе КазНУ можно получать знания от ведущих профессоров МИФИ из разных стран 
мира, не покидая страну. Дипломы бакалавров и магистров НИЯУ МИФИ российского образца 
действует во многих странах мира. Недавно КазНУ рабочим визитом посетили проректор 
университета МИФИ Дмитрий Александрович Савкин и советник ректора университета Нуржан 
Нурланович Нурахов. Официальные представители московского вуза рассказали о направлениях 
МИФИ, как в современный период университет себя позиционирует на мировом рынке в области 
передовых технологий и в ядерной физике.

Дмитрий САВКИН,  проректор университета МИФИ: 

Дмитрий Александрович Савкин Нуржан Нурланович Нурахов

ми ра, поэтому студенты, закан-
чивая, ориентируются на меж-
пра всоглашение. Приезжая с 
нашим дипломом в США, они 
могут устроиться на работу, 
потому что есть межправ сог-
лашение между Россией и США. 

– То есть, на первых порах 
филиал будет делать упор на 
IT-направление? 

– В этом году – да. Мы за во-
дим две специальности – IT и 
ядерную специальности на 
уровне бакалавриата. И IT на 
уровне магистратуры. Но в сле-
дую щем году мы будем рас-
ширять спектр специаль нос тей. 
Сейчас приходит большое 
количество запросов от наших 

Beles
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4 Bılım ıntegrAsıAsy

Абдолла Исмаили өнер кә-
сіп те және оқу ордаларында 
отыз жылға жуық уақыт қызмет 
етіп келеді. Ол парсы, ағылшын, 
араб тілдерін жетік меңгерген. 
Со ны мен қатар халықаралық 
семи нар лар мен шеберлік дә-
рістерін жүргізеді. Таяу Шығыс, 
Азия, Еуропа, Латын Америкасы 
және Африка елдерінде халық-
ара лық конференцияларда са-
рапшы ретінде баяндамалар 
жа саған. Көптеген ғылыми 
еңбек тердің авторы. Мәселен: 
«Газ өнер кә сібіндегі нанотех-
но логияларды қолдану» (2010, 
UAE), «Нано тех нология» (2009, 
Iran), «Мұнай мен газды тексеру 
құбырлары» (2014, Rome, Italy). 
Газ өндірудің, бар лау дың, қайта 
өңдеудің кең ауқымын қам-
титын халықаралық журнал-
дар да жарияланған көп те ген 
мақалалардың авторы.

Ғалым – инженер-мұнай-
шы лар қоғамының мүшесі. 
Мұнай және газ компаниясы 
Ғылыми зерттеулер мен даму 
(R&D) коми те тінің мүшесі әрі 
дүниежүзіндегі бірнеше ком-
пания мен универ си теттерге 
қос қан үлестері мен жетіс тік-
тері үшін марапатталған.

– ҚазҰУ-да білім алып жат-
қан жастардың болашағы 
жарқын. Олар ғылыммен қатар 
дамып жатыр деуге толық негіз 
бар. Университет ұстаздары 
ғылым ның тұтқасын ұстайтын 
болашақ ғалымдарды дайын-
дап жатқа ны на еш күмән кел-
тірмеймін. Алдағы уақытта 
даму үдерісі күн өткен сайын 
арта түседі деп ойлаймын. 
Студенттердің ынта-жігеріне 
қа рап, біз, ұстаздар да, шабыт-
та намыз. Бірақ әлі де сту дент-
тердің белсендірек бола түсуін 
қалаймын. 

Былтыр Әл-Фараби атын да-
ғы Қазақ ұлттық универ си те-
тінде Қазақстанда мұнай 
өндірудің 122 жылдығына орай 
ұйымдас ты рыл ған «Заманауи 
мұнай өңдеу» атты іс-шара 
өткізілді. Іс-шараға Физикалық 
химия, катализ және мұнай 
химиясы кафедрасының сту-
денттері, магистранттары, 
оқы ту шылары қатысты. Тұсау-
ке серде Қазақстандағы ал ғаш-
қы мұнай өндіру, Қазақстанның 
мұнай саласы, мұнай өңдеудің 
заманауи үрдістері, мұнайдың 

болашағы, мұнай өңдеу зауыт-
тары, мұнайдан жасалған өнім-
дер саласы, жасыл химияның 
маңыздылығы, СО2-нің бөлінуі 
және т.б. мәселелер көтерілді.

Студенттер, келген қонақ-
тар тарапынан жасыл химия, 
әлем  дегі ең сапалы мұнай, 
көмір қыш қыл газын кәдеге 
жарату, зауыт тар дың сапасы 
және олардың саны туралы 
және т.б. сұрақтар қозғалған 
болатын.

Студенттер мұнай химиясы, 
мұнай-газ ісі, органикалық зат-
тар дың химиялық техноло гия-
лары мамандықтары бойынша 
әрі қарай білім алу үшін қа-
жетті, қанағаттанарлықтай 
жауап тар алды. Осындай кез-
десу лердің жастардың ізде ні-
сінде кәдесіне жарап жатқаны  
шын қуанарлық жайт. Сондай-
ақ мұндай іс-шара лар дың өз 
деңгейінде өтіп тұр ғаны ұстаз 
бен шәкірт, яғни екі тарапқа да 
пайдалы, – дей келе, PhD 
доктор басқа да шетелдік оқу 
ордаларында осындай іс-шара-
ларды жиі өткізіп тұ ратынын 
тілге тиек етті. Со нымен қатар 
бірнеше ғы  лыми-зерттеу жоба-
ла ры бойынша жоба жетекшісі 
болған. 200-ден астам еңбек те-
рі түрлі конференцияларда 
ұсыны лып, бірнеше журналда 
жария лан ған. Қазіргі таңда 
оқы ту шының мұнай және 
химия өнер кәсібіне қатысты 
оқулық та ры мен мақалалары 
бойынша халықаралық кон фе-
рен цияларда баяндамалар жа-
са лынуда. 

– ҚазҰУ және басқа да уни-
вер ситет студенттеріне арнал-
ған жазғы мектеп ұйымдастыру 
үстін демін. Жазғы мектепте біз 
техникалық кәсіби қысқа курс-
тар (жобалау, модельдеу, бағ-
дар ла малық қамтамасыз ету 
және т.б.) ұсына аламыз, бұл 
біздің және басқа жоғары оқу 
орындарының студенттері 
үшін әрі кәсіби қызмет үшін өте 
пайдалы болады. Біздің және 
басқа да халықаралық оқу 
ордаларының студенттері мен 
ком пания инженерлеріне ар-
нал ған біліктілікті арттыру 
орталығын құру – негізгі жос-
парда. Біліктілікті арттыру ор-
та  лы ғында біз техникалық 
кәсіби арнайы курстарды ұсы-
на аламыз. Университеттегі 

қарым-қатынаста болу үшін 
белсенділігімізді арттыру ке-
рек. Олармен қажетті ғылыми 
жобаларды жасау үшін ке лі сім-
ге келе аламыз. Оған студент-
те ріміз де қатысып, өз жобасын 
ұсына алады және бұл уни вер-
ситет пен өндіріс үшін өте 
тиімді болмақ, – деген Абдолла 
Исмаили ҚазҰУ-да ат қаратын 
біршама жоба-жоспар ла рымен 
бөлісті. Бұл жоспар лардың 
жастарға молынан пай дасы 
тиетінін тілге тиек етті. Осы 
орайда, оқытушы ҚазҰУ туралы 
көзқарасымен бөлісіп, универ-
си теттің артықшы лық тарына 
баса назар аударды.

– ҚазҰУ – технологиялық 
білім беруде көшбасшы және 
шығармашылық пен инно ва-
ция орталығына айналған 
жоғары оқу ордасы. Осындай 
білім оша ғында жұмыс істеу 
мен үшін үлкен мәртебе. Бұл – 
Қазақ стан дағы ең мықты уни-
вер ситеттердің бірі, ал Қазақ-
стан әлемдегі ең қарқынды 
дамып келе жатқан мем ле-
кеттердің қатарында. Сон дық-
тан кез келген ғалым, кез кел-
ген ұстаз бұл білім ордасынан 
үйренер тұстары көп екенін 
жоққа шығармайды. Ғылымға, 
жаңа технологияға сөзбен 
емес, іспен қызығатын, нағыз 
ғы лыми ізденістерге ат са лы-
сып, білік ті лігін арт ты ратын 
студент тердің қарасы аталмыш 
альма матерде көптеп та бы-
лады. ҚазҰУ маман да рымен 
бір лесе отырып, мұнай өң-
деудің заманауи үрдістері жай-
лы теориялық зерттеулер жүр-
гіз дік. Оқу ошағының тү лек тері 
түрлі салада ғылым ның да-
муына сүбелі үлес қосуда. Әри-
не, бұл ҚазҰУ білім сапасының 
жоғары дә режеде екенін дәйек-
тей ді. Демек, оқу ошағының 
білім са па сына біздің де қосқан 
үлесіміз бар. Мен оқытып 
жатқан пәндер студенттерге 
ғылыми ізде ніс тер мен ғылыми 
мақалаларды жақ сы жазуға 
пайдасын ти гізеді деп сенемін. 
ҚазҰУ-да оқытушысың, демек, 
ғылымға үлесің тиіп жатыр 
деген сөз, – деп Абдолла 
Исмаили сөзін қорытын ды-
лады.

Нұрбек 
НҰРЖАНҰЛЫ

Шығармашылық пен 
инновация орталығы

Ғалымдарымыз 
археологиялық 

зерттеу жүргізуде

«тер мо ди на ми ка» сияқты 
кәдім гі курстарда олар ға жалпы 
ұғым дарды үйре теміз. Бұл 
ұғым дарды зерттеудегі басты 
алғышарт індете зерт телуін де 
жатыр. Мысалы, біз олар ға 
компрессорларды, сор ғы лар-
ды, турбиналарды, жылу ал мас-
тырғыштарды және т.б. 
(инженерлік, пайдалану, жоба-
лау, модельдеу және т.б.) қыр-
сырын үйретпекпіз. Алдағы 
уақытта өнеркәсіптік жоба лар-
ға арналған ғы лыми-зерттеу 
және тәжіри бе лік-конструк-
тор лық орталық ашу ойымызда 
бар. Мұнда біз өнеркәсіппен 
және компания лар мен жақсы 

Абдолла Исмаили – 
химия және химиялық 
технология факультеті 
Физикалық химия, 
катализ және мұнай 
химиясы кафедрасының 
оқыту шы сы. Ол 1969 
жылы Иранда дүниеге 
келген. Иранның Ұлттық 
мұнай компа ния сы ның 
(N.I.O.C) аға мұнай ин-
женері және Таяу Шығыс, 
Еуропа және Оңтүстік-
Шығыс Азия уни верситет-
те рінде мұнай инже нерия-
сы курста ры ның дәріс 
оқытушысы, PhD докторы.

Өңірдегі Кеніш қорымынан 
осыған дейін адам бейнесіндегі 
балбал тастар табылған болатын. 
Бұл аймақта 20-ға жуық үлкенді-
кішілі қорғандар жатыр. Бүгінгі 

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университе ті нің 
археолог ғалымдарының 
жетекшілігімен Абай 
облысына қарасты Аягөз 
ауданында алғаш рет кешенді 
археологиялық зерттеу 
жұмыстары жүргізілуде.

метрі – 5 м. Қорымнан 0,5 м те-
рең дікте шалқасынан тік жатқан 
адам сүйектері табылды. Қаң қа-
ның оң жақ қабырға сүйектері 
және бас сүйегі мүлдем сақтал-
маған.

Бозай-2 қорымының №2 қор-
ғаны толық тоналып кеткен. Олар 
қорғанның СШ-ОБ бағытында 
техникамен траншея жүргізіп 
кеткен. Қорғанның диаметрі – 7 
м, биіктігі – 0,3 м. 0,5 м тереңдікте 
ескерткіштен темірден жасалған 

таңда зерттеу тобы еліміздің көне 
тұрғындарының мәдениеті мен 
өнері, тарихы, наным-сенімдері 
туралы тың дерек табу мақ са тын-
да осы мекенде қазба жұ мыс-
тарымен айналысуда. Зерт теу ші-
лерге ҚазҰУ-дың Археология, 
этнология және мұражайтану 
кафедрасының оқытушылары – 
Ғани Омаров, Бауыржан Бесетаев 
және Сымбат Сағындықова же-
тек шілік етеді.

«Абай облысына қарасты Аягөз 

ауданында мұндай кешенді зерт-
теу жұмыстары алғаш рет жүр гі-
зіліп отыр. 2021 жылы басталған 
жоба аясында 60-қа жуық бұрын-
соңды белгісіз болып келген 
қорымдар ашылды. Әр қорымда 
10-нан 50-ге дейін археологиялық 
ескерткіштер бар», – дейді жоба 
жетекшісі, тарих ғылымының 
кандидаты Ғани Омаров.

Зерттеу жұмыстары бары сын-
да Бозай ауылы маңында ор на-
ласқан Бозай-1, Бозай-2 қо-
рымдары то лық аршылған. 
Ар хео логтердің айтуынша, 
ескерткіштер орналас қан аймақ 
Кеңес өкіметі кезеңінде егістік 
ретінде қолданылған. Сол се-
бепті қорғандардың көпшілігі 
нашар сақталған.

Қазіргі уақытта мұндағы үш 
объектіге археологиялық қазба 
жұмыстары жүргізілді. Бозай-2 
қорымының №1 қорғаны кішкен-
тай көлемді, биіктігі – 0,1 м, диа-

қозғалмалы тілшесі бар айылбас 
табылды.

Бозай-1 қорымының №1 қор-
ға нында зерттеу жұмыстары жал-
ғасуда. Ол Бозай даласындағы ең 
үлкен қорғандардың қата рын да. 
Ескерткіштің диаметрі – 30 м, 
биік тігі – 2,5 м. Қорғанның төбе-
сін  де 0,7 м тереңдікте адам сүйек-
тері табылды. Бұл жәдігерлердің 
қор ғандағы негізгі жерлеу ор нына 
қатысы жоқ. Зерттеу бары сын да 
қорғанға С-О бағытында екі ор 
қазылды, нәтижесінде қор ған 
үйіндісінің астынан тағы да тас 
қоршау анықталды. Тас қор шау-
дың орталық бөлігінен жер леу 
қабірі табылып, зерттелу үс тін де.

Сондай-ақ зерттеу жұмыстары 
барысында археологтер Бозай 
мектебінің оқушыларына қазба 
аймағы бойынша экскурсия жүр-
гізіп, өз тәжірибелерімен бөлісті.

Әйгерім ӘЛІМБЕК
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Практика анализа научной 
деятельности по двум основным 
критериям: исследовательская 
деятельность (количество пуб ли-
ка ций) и научная продуктивность 
(ко личество цитирований науч-
ных работ или индекс цити ро ва-
ния) широко распространена в 
научном сообществе. Пра виль-
ность использования индекса 
ци ти рования вызывает мно го-
чис ленные споры и широко 

Наукометрический анализ 
публикационной активности ученых

Чаще всего наукометри-
чес кие сервисы реализуют-
ся в виде так называемых 
информационно-техноло ги-
ческих платформ, обес пе чи-
вающих основные функции 
поиска и анализа. Наиболее 
известные и авторитетные 
– Web of Science и Scopus. 

обсуждается. Наукометрический 
анализ необходим для оценки 
уровня развития науки, продук-
тив ности и востребованности 
отдельных исследователей и 
орга низации в целом, показателя 
информационной значимости 
периодического издания. Одна 
из методик количественного 
анализа – использование цити-
руе мости для оценки развития 
направлений и информационной 
значимости научных журналов 
на основании ссылок. К важней-
шим наукометрическим показа-
телям относятся исследо ватель-
ская активность (количество 
опубликованных научных работ) 
и цитируемость (количество 
ссылок на опубликованные науч-
ные труды, доля цитированных 
работ, среднее число ссылок на 
научную работу и т.д.) и рассчи-
тываемые на их основе индексы: 
индекс цитируемости, индекс 

Хирша (h-индекс), норми ро-
ванные индексы цитируемости. 
Одна из важнейших харак терис-
тик общего уровня развития нау-

ки в стране – количество науч-
ных статей, опубликованных в 
наи более авторитетных жур на-
лах. Это связано с тем, что уро-

вень опубликованных работ оце-
ни вают в соответствии со 
зна чимостью журнала.

По проекту «AP08051974 
«Оцен ка интеллектуального ка-
пи тала вузов Казахстана на ос-
нове наукометрического анализа 
и пути их трансформации в 
исследовательские универ сите-
ты» на основе известных базы 
данных Web of Science и Scopus 
была создана автома тизи рован-
ная система для анализа пуб ли-
кационной активности ученых и 
ор ганизаций РК.

Разработанная система пред-
с тавляет собой самоис полняю-
щееся программное приложение 
на уровне операционной сис те-
мы, позволяющее: подключаться 
к базе данных Scopus по API (Ap-
plication Programming Interface)-
каналу и загружать данные по 
публикационной активности, 
цитируемости, индексу Хирша 
ученых, библиометрическим по-
ка зателям публикаций; считы-
вать актуальные значения нау ко-
ме трических показателей 
ав торов и организаций Казах-
ста на и др. 

Гаухар ОМИРАЛИЕВА, 
Сандугаш УЗАКБАЙ

Вид главной страницы автоматизированной системы 
рейтинговой оценки авторов и организаций Казахстана

В настоящее время налицо 
необходимость вузам строить 
профориентационную работу на 
основе сформировавшейся по-
треб ности в сотрудничестве со 
школами. Ведь новым общест-
вен но-экономическим условиям 
требуется новый человек – яркая 
индивидуальность, личность, 
спо  собная творчески мыслить, 
любящая свою профессию. Про-
фессиональное самоопре де-
ление студента начинается еще 
в его довузовский период, т.е. в 
школе, и поэтому единство про-
фо риентационной работы вузов 
и общеобразовательных школ 
является вполне правомерным.

«В Государственной про-
грамме развития образования и 
науки Республики Казахстан на 
2020-2025» годы предусмотрены 
меры по выработке единых 
подходов к профориен тацион-
ной деятельности. Как известно, 
в настоящее время идет уточ-
нение целей школьного обра зо-
вания в целом. Социальный заказ 
школе – воспитание творческой, 
современно мыслящей и активно 
действующей личности. Таким 
образом, делается ставка на фор-
мирование и развитие интересов, 
способностей и склонностей 
лич ности, создающая поло жи-
тельную мотивацию учения.

На современном этапе раз ви-
тия нашего общества создаются 

Как выбрать свой путь в профессии?
В послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева 

народу Казахстана «Единство народа и системные реформы 
– прочная основа процветания страны» особо подчеркивается 
значимость ранней профориентации детей. «Подрастающее 
поколение должно осознанно относиться к выбору будущей 
профессии», – отметил Глава государства. Президент считает, что 
«основой национального стандарта образования в стране должна 
стать политика профориентации – она позволит определять 
способности учеников и подходящие для них профессии».

условия для того, чтобы каждый 
школьник мог развить таланты, 
дарованные ему природой, реа-
ли зовать себя как личность. Ос-
нов ное внимание уделяется 
раз витию у школьников ком-
петенции, которые бы помогли 
им найти свое место в жизни, 
правильно выбрать будущую 
про фессию, развивать те спо соб-
нос ти, которые будут не об хо-
димы им для будущей карьеры. 
Компетентностный подход 
пред  полагает четкую ориента-
цию на будущее, которая прояв-
ляет ся в возможности пос трое-
ния своего образования с учетом 
успешности в будущей про фес-
сио нальной деятельности. 

Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби 
– это высшее учебное заведение 
с богатым и многолетним 
опытом профориентационной 
работы. Это ведущее учреждение 
системы высшего образования 
стра ны, готовящее ком пе тен т-
ных специалистов. Каждый год 
пре подаватели университета 
про  водят «День открытых 
дверей». Школьники в беседах с 
профессорско-препо дава тель-
ским составом выделяют созна-
тель ный выбор специальностей 
этого вуза в связи с тем, что полу-
чают достаточно интересную 
инфор мацию о факультетах от 
ученых и педагогов, которые 

посещают классные часы в школе 
и предоставляют им всю инфор-
мацию об учебном процессе 
факультетов, рассказывают под-
роб но о себе, как они достигли 
твор ческих успехов. Педагоги, в 
таких случаях, становятся для 
школьников не только источ ни-
ком информации, но и в какой-
то степени примером под ра жа-
ния. Другой возможностью 
набора качественного контин-
ген та является ежегодно про во-
димый проект «Олимпиада Аль-
Фараби».

Наше исследование показало, 
что неосознанный выбор буду-
щей профессии связан с тем, что 
школьники не обладают пол но-
той информации о востре бо-
ван ных профессиях, о своих 
собст вен ных интересах и воз-
мож ностях, о предрас поло-
женности к определенному виду 
деятельности. Выбор профессии, 
чаще всего, осуществляется по 
настоянию родителей, далее 
привлекает значительное коли-

чест во грантов, выделенных на 
ту или иную специальность, а 
также проходной уровень ЕНТ, и 
в итоге мы получаем дефицит 
одних специалистов и избыток 
других. Поэтому, кроме выше-
у ка занных форм, качественному 
набору будущих студентов пред-
шест вует кропотливая про фо-
риен тационная работа препода-
ва телей университета, которые 
знакомят школьников с осно ва-
ми вузовского процесса, а также 
помогают им в выборе спе циаль-
ности, организуют на базе вуза и 
школ встречи со специалистами 
раз ных профессий. Для рас ши-
ре ния у школьников профес сио-
наль ного интереса проводятся 
«Дни встречи» с выпускниками 
вуза. Задачей преподавателей 
является с одной стороны, за 
время встреч со школьниками 
стараться закрепить и развить 
наметившийся профес сио наль-
ный интерес, с другой – спе-
циаль ная, целенаправленная 
ра бо та по формированию реа -

лис тических представлений о 
будущей трудовой деятельности 
после вуза, ее разнообразии, об 
увлекательности и важности 
тру да.

Естественно, что выбор про-
фес сии – удачный или неудач-
ный – в определенной мере 
сказывается на отношении к 
учебе и, в дальнейшем, к работе. 
Те студенты, для которых ха рак-
терно пассивное или негативное 
отношение к своей специаль нос-
ти, неразвитый профессио наль-
ный интерес, отличаются и более 
низкой академической успевае-
мос тью. 

Несомненно, что сотрудни-
чест во школ и вузов является 
сегодня необходимым условием 
для формирования качест вен-
ного контингента будущих сту-
дентов. Сближение дисциплин, 
составляющих фундаментальное 
образование, сближение тех но-
логий образовательного про-
цесса между высшей и средней 
шко лой, безусловно, даст поло-
жи тельные результаты. На сегод-
ня шний день пока еще имеется 
значительная разоб щен ность, но 
вузами совместно со школами 
ведутся конкретные разработки 
в этом направлении, прак ти кует-
ся обсуждение мето до логи чес-
ких и методических проб лем 
перехода на новое содержание 
обучения, которые концен три-
руются на обеспечении высокого 
уровня интеллектуального, куль-
тур ного, нравственного развития 
и профессиональной ком пе тент-
ности.

Дана БАЙТУКАЕВА,
старший преподаватель 

кафедры международного 
права факультета 

международных отношений 
КазНУ им. Аль-Фараби

Встреча преподавателей кафедры международного права 
с учениками школы №73 
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Al-Farabi University, located in Almaty, Kazkhstan, is a public institution that 

traces its roots back to 1934. The university comprises numerous departments, 
which offer programs across a variety of disciplines: science, engineering, litera-
ture, journalism , history, philosophy, economics, management, law, education 
and medicine, etc. The language of instruction is Kazakh, Russian, English.

in providing students with 
high quality teaching and 
research experiences.

For our university com-
munity achieving a 5 Star 
rating is a significant 
achievement for Al-Farabi 
University’s academic and 
professional staff who 
work together with the 

common goal of providing 
life-changing study oppor-
tunities that develop and 
inspire tomorrow’s leaders. 
We are tremendously 
proud that Al-Farabi is the 
first and, so far, the only 
one in Central Asia to 
achieve such highest award 
and this places a great re-
sponsibility on us. We high-
ly value this honour and 
will continue to take it for-
ward by improving the 
standard of education in 
the new era and keeping 
up with the times and in-
ternational development.

One more object of 
our pride is that accord-
ing to QS Emerging Europe 
and Central Asia University 
Rankings Al-Fa rabi Uni-
versity ranks in the top 
20 universities. 

А. MULDAGALIYEVA

TOEFL as a standardized (formal) test is 
based on five major principles: practicality, 
reliability, validity, authenticity, and wash 
back. It is effective, appropriate and useful as 
an assessment tool. But tests are simply mea-
surement tools although most of them are 
high-stakes tests. 

The test may be taken for various pur-
poses and may determine the rest of the test 
taker’s career. Most test takers spent many 
hours studying by themselves or by attending 
test preparation courses to improve their 
scores. So, the test administration and test 
security standards are designed that all test 
takers have the same opportunity to demon-
strate their ability. Security of test is critical.

The main goals of ETS TOEFL ITP® au-
thorized Test Center at Al-Farabi University 
are as follows: to administer the internation-
al test according to standards, to organize 
consultations on the test, to train test takers. 
Our center offers TOEFL ITP Level 1 test 
which evaluates student’s knowledge of Eng-
lish at the intermediate to advanced levels of 
English language studies.

Our authorized test center has been 
working on the base of the Department of 
Foreign Languages at Al-Farabi University for 
three years and has provided paper based and 
digital test sessions which take place at the 
electronic hall of the university library. The 
staff consists of the head of the center 
(Muldagaliyeva A.A.), administrators ( Guma-
rova Sh.B., Shayakhmet A.G., Bershina N.V., 
Madiyeva Z.K.) and proctors who delivered 
TOEFL test and consultations. Besides, the 

professors of the department with special 
qualifications in the area of test preparation 
can train the future test takers. 

The equipment of the electronic hall of 
the library, hardware and software, meets all 
requirements for facilities accommodated 
the international test site. The IT personal 
(Oralbek) is a highly qualified specialist who 
ensures the Supported platforms and Systems 
and is responsible for delivering technical 
support at any time.

To get the next accreditation for admin-
istering the international test that is offered 
for one year the center has to follow strict 
requirements such as confidentiality and se-
curity of the test and administration. More-
over, our administrators have to take inter-
national tests every year to confirm their 
accreditation status. 

Z. MADIYEVA, 
Foreign Language Department senior 

teacher

The road to success starts here!!!
According to the results 

of a comprehensive assess-
ment conducted by the 
British company QS, Al-
Farabi Kazakh National 
University received high 
scores and was awarded 
the maximum rating of "5 
Star University of Excel-
lence" which puts it amon-
gst prestigious Universities 
in the world. QS Stars 
awards universities with a 
rating of between One and 
Five Plus Stars, depending 
on their performance in at 
least seven categories 
amongst the following: 
Research, Teaching, 
Em ployability, Inter-
nationalisation, Aca-
de mic De ve lop ment, 
Facilities, Online Lear-
 ning, Innovation, Arts 
and Culture, Inclusive-
ness, Social Responsi-
bility, Environmental 
Impact, and Specialist 
Criteria. The QS ratings 
are regarded as the most 
highly respected in the 
world.

QS "5 stars" award 
means that KazNU Al-Far-
abi has a high internation-
al reputation and demon-
strates leadership positions 
in the global scientific and 
educational space. 5 Stars 
rating demonstrates the 
strengths of the university 

TOEFL ITP as a reliable 
assessment of language ability 
The tests as TOEFL, TOEIC are used to evaluate the English language proficiency of 

non-native English speakers. TOEFL ITP evaluate skills in three areas: - Listening 
comprehension measures the ability to understand spoken English as it is used in 
colleges and universities; - Structure and Written Expressions measures recognition of 
selected structural and grammatical points in standard written English; - Reading 
Comprehension measures the ability to read and understand academic reading material 
written in English. All questions are in the form of multiple choice. The fourth area – 
Speaking measures the ability to speak English in everyday situations as well as some 
basic campus and academic settings- will be delivered as an additional test soon.

A university’s ran-
king says a lot about 
the quality of educa-
tion and all-round ex-
perience it provides. 
Attending a well-
ranked university my 
help to set stu dents 
apart from other can-
didates in the job 
market, so it’s an im-
portant detail to con-
sider.

Students are the heart of our 
university

Al-Farabi encourages students 
to participate in student activities 
and organizations as an excellent 
way to experience personal growth, 
meet new friends, share common 
interests with other students, fac-
ulty and staff, and have some fun 
outside the classroom. Through 
participation in these organiza-
tions, students can enhance leader-
ship and engage in experiential 
learning while working to fulfill 
organizational goals. The student 
life in KazNU is interesting and vi-
brant as students have a big choice 
of various clubs, centers and groups 
to participate and be active mem-
bers. There are many English and 
German Clubs which help students 

The benefits of studying at Al-Farabi
Al-Farabi University provides high quality education in 113 bachelor 

degree programs and 251 master degree programs at 15 faculties, 
which are among the leaders in the national subject ranking in Kazakh-
stan. Students can join undergraduate programs in a wide range of 
disciplines, from the sciences (chemistry, geography, mathematics and 
physics) through humanities, law, IR, languages, and journalism. The 
University offers joint double degree programs with the leading univer-
sities from around the world. Most of the undergraduate programs of 
KazNU are accredited by accrediting agencies such as ASIIN, FIBAA, 
AQ, and ACQUIN.

Al-Farabi maintains partnership with 170 universities worldwide.
In 2022, the employment rate of graduates of KazNU for Bachelor's 

Degree was 90%, in particular, the employment rate for Master's Degree 
reached 93%, and for Doctoral Studies - 100%. This indicates high com-
petitiveness and demand for Al-Farabi University graduates.

master excellent communicative 
skills in English and German.

There is no other city like 
Almaty!

Al-Farabi University is located 
in Almaty - cultural and financial 
capital of Kazakhstan. One of the 
most beautiful and lovely cities in 
Kazakhstan, Almaty is an amaz-
ingly hospitable city with a gor-
geous landscape, wide tree-lined 
streets, numerous parks and or-
chards against a backdrop of 
mountains, modern buildings and 
architectural complexes where you 
want to return all the time. The 
hallmark of Almaty is, of course, 
picturesque mountains, which 
make an unforgettable impression 
on anybody who comes here. Al-

Law, Business Adminstration, Phi-
lology, Journalism, History, Chem-
istry, Mathematics, Physics depart-
ments, Library and Medical Center. 
It is home for student dormitories, 
a big computer hall, several eateries, 
canteens and dining rooms, 
“Keremet” and many other techni-
cal buildings.

Our campus is an ideal place 
where students can live, relax, study 
and do research. Study buildings are 
just a short walk from student dor-
mitories. There are shops, cafes, 
bars, a bookshop, movie and a big 
computer hall. There is plenty to do 
both on and off campus- you can 
get involved in various student 
clubs and events, join sports teams. 

It is a parklike area with exuber-
ant trees, flowerbeds, lawns and we 
also boast a cozy nook at a small 
pond with a white Rotunda on its 
bank, which is a comfortable place 
for relaxation.

As you walk along the central 
campus road and turn to the Library 
your eyes will catch running horses. 
A sculptural composition “Running 
Horses”, symbolizing movement 
forward, progress and success 
makes our campus an aesthetically 
pleasing and truly unique space.

The campus is an ideal place 
where students can wander, medi-
tate, and gain inspiration for their 
creative pursuits and aspirations. 
Al-Farabi provides high quality 
education to the students and also 
provides an amazing home.

В. MULDAGALIYEVA, 
С. ISSABAYEVA

maty citizens are friendly, open and 
welcoming. 

Public transport is reliable in 
Almaty, there is a good network of 
bus and trolleybus lines and Alma-
ty citizens boast a newly opened 
Metro line. All Metro stations are a 
real work of art. An architect who 
designed the stations pursued the 
aim to feast the eyes of Almaty citi-
zens and guests. One feels like in a 
beautiful art gallery.

Almaty is beautiful all the year 
long, however, it is, especially, 
splendid in spring, summer and au-
tumn Spring is the most wonderful 
season in Almaty with blossoming 
apple and cherry trees in the gar-
dens. On hot summer days it is a big 
pleasure to take an evening walk 
along boulevards and illuminated 

by streets lamps green avenues en-
joying refreshing cool breeze com-
ing from the mountains. Almaty 
autumn is fantastic! It is as if the city 
puts on her best red-yellow, green 
attire. The city of a thousand co-
lours – Almaty is a real source of 
inspiration!.

Campus
Passing through the arch which 

serves as students’ entrance to the 
campus you will be delighted by an 
incredibly picturesque panorama 
of the magnificent Alatau moun-
tains. Our campus is one of the 
most beautiful and largest in the 
country. It boasts 100 sq,km. of a 
beautifully kept area in one of the 
most fascinating parts of Almaty. 
Kazgugrad campus is the base for 

AlmA mаter
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Қара шаңырақ – 
ҚазҰУ студент жас тар-
дың тұлғалық дамуына, 
қо ғам дық жұмыстармен 
айналысып, білікті 
маман болып 
қалыптасуына толық қан-
ды жағдай жасап келеді. 
Соның бір дәлелі – 
Нұрсәуле Иман мәди-
қызы. Ол – био логия 
және биотехнология 
факультеті 
Биоалуантүрлілік және 
биоресурстар кафе дра-
сы ның 2-курс 
магистранты. ҚазҰУ 
қабырғасында жүргеніне 
биыл – алты жыл.

Біздің кейіпкеріміз 
Файсал Гулзад – 
Ауғанстан азаматы. Ол 
журналистика факультеті 
бакалавр дәрежесінің 
түлегі. Бүгінде 
журналистика факультеті 
ЮНЕСКО-ның 
журналистика және 
коммуникация 
кафедрасының 
магистранты.

Өмірдегі көп маман дық-
тардың ішінде жан-жақты білім-
ділікті, икемділікті, шеберлікті, 
ерекше шәкірт жандылықты, 
мейірімділікті қажет ететін 
мамандық – ұстаздық маман ды-
ғы. Өзім журналистика саласын 
таңдасам да, ұстаздар жайлы сөз 
қозғауды жөн көрдім. Себебі кім 
болса да, ұстаздардан тәрбие 
алады. Әзірге өзімді кәсіби 
маманмын деп есептемеймін. 
Әлі шыңдалатын дүние көп, 
бастамасы енді ғана басталды. 
Қазіргі таңда оқып, білімімді 
шыңдап, дамып жатырмын деуге 
болады. Олай дейтінім, мұғалім 
еңбегі, біріншіден, адамзат 
қоғамы тарихында жинақталған 
ғылым негіздерінен білім беруге 
тиіс болса, екіншіден, үнемі шә-
кірт терімен қарым-қатынаста 
болып, «білсем, үйренсем» деген 
бала арманы мен оның сырлы 
тағдырына басшылық етуді 
мойнына алған маман. 

Менің пікірім бойынша, бү-
гінгі ұстаз шәкіртіне ғылым 
негіздерінен мәлімет беріп қана 
қоймай, оны дүниежүзілік білім, 
ақпарат, экономика кеңістігіне 
шығуға, яғни қатаң бәсеке жағ-

– Қазақстан – табиғаты 
сөзбен айтып жеткізе алмайтын 
ғажап мекен. Бұл өлкеде оқу кез 
келген шетелдік студентке 
қуаныш сыйлайды деп ой лай-
мын. Менің Қазақстанда оқуды 
таңдау себебім – Ауғанстан мен 
Қазақстанның мәдениеті ұқсас 
келеді. Ал ҚазҰУ-ға келсек, бұл 
университет – Азия бойынша ең 
жоғары дәрежелі оқу ордала ры-
ның бірі. Күні кеше ғана ҚазҰУ 
QS WUR рейтингінде 150-орын-
ға көтерілді. Яғни бір жыл ішінде 
университет 175-орыннан 
150-орын ға көтерілуі – үлкен 
рей тинг. Бұл көрсеткіш кез кел-
ген шетелдік студенттің қызы ғу-
шылығын арттыра түседі. Менің 
ойымша, ҚазҰУ оқу бағдарл а ма-
сы мен өз елімнің универ си-
теттерінің оқу бағдарламасы 
арасында ешқандай айырма шы-
лық жоқ. Білім ордасы қала шы-
ғында студенттерге не 
қажеттінің бәрі табылады, – 
дейді ол.

Файсалдың сүйікті пәні – жа-
һандану. Осы пән арқылы ол 
өзінің шекарасыз, әлемнің кез 
келген аумағында қалай жұмыс 
істеу керектігін үйренгенін тілге 
тиек етті. 

– Балалық арманға қанат 
қағып, университет шеңберінде 
менің дамуыма биология және 
биотехнология факультетімен 
қатар, «Сұңқар» студенттер мен 
магистранттар кәсіподағының 
ықпалы орасан зор болды. Ұлы 
ғұлама әл-Фараби бабамыз 
айтқандай: «Тәрбиесіз берілген 
білім – адамзаттың қас жауы», 
– демекші, университетіміз өз 
миссияларының бірі ретінде 
студент жастарды ғылым мен 
қоғамдық жұмыстарға қатар 
баулу арқылы жан-жақты 
дамыған маман даярлауда көш 
бастап келеді, – дейді ол. 

Нұрсәуле Иманмәдиқы зы-
ның айтуынша, биология және 
био тех нология факультетіне 
оқуға түскеннен кейін Био-
алуан түр лі лік және биоре сурс-
тар ка фе драсының гистология 
және эм бриология бағыттары 
бойынша жұмыс істеуге қы зы-
ғушылығы артқан. Сол себепті 
еліміздегі ең үздік эмбриология 
бағы тын дағы зерттеу инсти тут-
та рына тағылымдамадан өтуге 
өтініш тастады. GPA көрсет кіш-
терімен қатар, арнайы тәжі ри-
белік сы нақ тардан кейін эм-
брио  логия бағытындағы 
зерт теу инсти тут та рында жұ-
мыс істеуге мүм кін дік туады. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті био логия 
және биотехнология фа куль-
тетінде биология ғылы мы ның 
кандидаты Бағила Ай  дар-
қызының жетекшілігімен бака-
лаврда Алматы қала сындағы 
Репродуктивті меди ци на инс-
титутында in vitro жағ дайында 
адам эмбриондарының дамуы-
на қатысты ғылыми-зерт теу жұ-
мыстарымен айна лыс қан. 

Кейін ғылыми-зерттеу жұ-
мы сын жалғастыру мақсатында 
Алматы қаласындағы «ЭкоМед» 
адам ұрпағын өрбіту кли ни-
касында магистрлік диссер та-
ция жұмысын жазады. Эмбри о-
логия бағыты бойынша 
тә  жі рибе жинақтауына, ғы лы-
ми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізуіне, білікті маман болып 
қалыптасуына екі клиниканың 
да үлесі зор, маңызы айрықша 
екенін тілге тиек етті. Алдағы 

Биология ғылымына 
терең бойлаған

Өмірдің мәні – білім игеруде

Үздік университет студентімін

уақытта докторантураны шет-
елде оқуды жоспарлауда. Био-
логия ғылымының тек бір ғана 
саласында шектелмей, елі-
міздегі өзекті болып табылатын 
эко логиялық мәселелер бойын-
ша білімін жетілдіруге мүдделі. 

– Мен Венгрия мемлекетін-
дегі Деб рецен университетінде 
ғы лы ми тағылымдамадан өттім. 
Ғылыми тағылымдама кезінде 
Дебрецен университеті ғылым 
және технология факульте ті-
нің биологиялық, ботани ка-
лық, эм брио логиялық, геном-
дық және микробиологиялық 
зерт  теу ле рімен таныстым. 
Дебре цен уни верситетінің 
тәжіри бе лік ба засы заманауи 
тех нологиялар мен жаб ды қ тал-
ған және зерт теу аясы био-
логиялық объек тілерді толығы-
мен қам ти ды. Университеттің 
білім беру жүйе сінде тәжіри бе-
лік білім тео риялық біліммен 
қатар жү реді, сол себептен 
студенттер үшін арнайы ғылым 
саласы бо йынша жобаларды 
жүзеге асыру қолдауға ие. Озық 
идея лар негізінде қолданбалы 
ғы лым ның өзекті мәселелері 
ше шімін тапқан. Дебрецен уни-
 верситетінде биология ғы лы -
мы ның түрлі салаларына қа-
тыс ты мамандықты игеріп 
шы ғуға болады. Қазіргі таңда 
Вен грияның арнайы Stipendi-
um Hungaricum мемлекеттік 
сти пендиясы арқылы оқуға 
түсу ге арнайы бағдарлама бар. 
Бұл жас мамандар үшін шет ел-
дік университеттерден тә жі-
рибе жинақтап, елімізде био-
логия ғылымы аясында кенже 
қалған салаларды да мытуға ке-
ремет мүмкіндік. Біздің факуль-
те  тімізде шет елдік уни вер  си-
тет термен са лыс тыр малы түр  де 
физио ло гиялық, гисто ло   гия-
лық, эм брио ло гиялық, ге не-
ти калық ғылыми-зерттеу жұ-
мыс  та рының то лықтай 
жүр гі зіл  меуіне зерттеу жаб -
дық   та рының жетіспеуі кері 
әсерін туғызуда, – дей келе, жас 
маман ағымдағы жыл дары уни-
ве р  си тетіміз еліміздегі ғы лым 
көш басшысына айна ла тынына 
сенім білдірді.

Нұрбек ЕРМЕК

дайында өмір сүруге тәрбиелей 
отырып, оқушының бойына жү-
рек жылылығын, мейірім шуа-
ғын, адамгершілік ұлылығын 
да рыту қажет. Ол үшін білімді, 
еңбекқор, бала жанын түсіне 
алатын болса ғана ұстаздық 
кәсіптің шыңына жете алады деп 
ойлаймын. Ол нағыз ұстаздың 
ғана қолынан келеді. Ұстаз атана 
білу, оны қадір тұту, қастерлеу, 
арыңдай таза ұстау – әр мұға лім-
нің борышы. 

Адам баласы үшін шынайы 
өмірдің мәні білімді игеруде 

жатыр. Адамның жаратыл ған-
дағы мақсаты – көріп-білу, үй-
ренгенін басқаға үйрету. Сон-
дықтан болашақ психологтер 
адам дарды өздерінің ішкі «мен-
дік» құпия сырларын ашып, та-
нып-білулеріне барынша жол 
көрсетіп, қолдай білу керек. 
Тамаша өмір сүру үшін өмірдің 
жақсы, жағымды заңдылықтары 
бар екенін саналарына сіңіре 
білуіміз шарт. 

Ұрпағы саналы болса, адам 
баласының жер бетінде жасауы 
да сан ғасырларға жалғаса 
береді. Білім күші – құдіретті. Ол 
бар жерде үздіксіз даму үрдісі 
жүреді. Бұдан біз білімнің қан-
ша лық ты маңызды екеніне көз 
жет кіземіз. Тәуелсіз ел атанып, 
тө бе мізге ту тігіп, тіліміздің 
мәртебесі артып, әлемге 
атымызды та ны тып жатқан 
кезеңде ұлттың, ел дің болашағы 
– жас ұрпақ тәр бие сіне де 
мықты көңіл бөлінуі қажет.

 

Сәуле ТҰРСЫНҚАЛИ, 
 журналистика 
факультетінің

 2-курс студенті

(эссе)

– Алғаш рет магистратураға 
грантқа оқуға түскенім туралы 
хабарды естігенде қатты қуа-
нып, толқып кеттім. Осындай 
бақтың қадірін біліп, журналис-
ти каға барынша көңіл бөлудемін 
және ұстаздарымның көмегімен 
біліктілігімді арттырудамын. 
ЮНЕСКО-ның журналистика 
және коммуникация кафедра-
сын таңдау себебім – бизнес пен 
журналистикаға деген қызы ғу-
шы лығымның әсері. Осы сала-
ның маман иесі болуға мүдде лі-
мін. Мен оқитын кафедра 
ұстаздары білікті мамандар. 
Олардың әрбір дәрісінен ой-
өрісің кеңейіп, байып шығасың. 
Студенттің үлгеріміне, түсіну 
деңгейіне де қарайды. Әрбір 
студентке барынша көңіл бөліп, 
түсіндіруге тырысады. Мейірімді 
ұстаздарымның арқасында 
біздің білім алуға деген құштар-
лы ғымыз күннен-күнге артып 
келеді. 

Осы уақытқа дейін мен білім 
алумен қатар, қазақ тілін де 
жетік меңгердім. Қазақ тілі аса 
күрделі тіл емес. Егер адамның 
қызығушылығы болса, алмайтын 
асу, бағындырмайтын белес жоқ. 
Айналамдағылар «Мәссаған! 

Қазақ тілін қалай меңгердің?» 
деп таңырқап жатады. Мен: «Осы 
елде оқып, мәдениетін көріп 
отырып қалай тілін меңгер мей-
мін?» деп олардың өздеріне 
қарсы сұрақ қоямын. Қазақ тілі, 
расында да, бай тіл екен. Қазақ 
тілін меңгеру арқылы көптеген 
кітап қорларына қолым жетті. 
Өзіме жұмбақ боп жүрген бір-
шама дүниелерді түсіне бас та-
дым. Жалпы, қай елде жүрсең – 
сол елдің тілін үйрену керек 
екен. Сонда ғана өзіңе қажетті 
ақпарат, білімнің кілтін табасың. 
Бұл тілді үйренуіме үлкен әсер 
еткен қара шаңырақ – ҚазҰУ-ға 
айтар алғысым зор. Ендігі 
кезекте орыс тілін де үйреніп алу 
ойымда бар. Магистратураны 
бі тірген соң, журналистика са-
ла сында білімімді шыңдап, PhD 
докторантурада оқуымды жал-
ғас тырғым келеді. Сонсоң еліме 
оралып, ҚазҰУ-да алған білі мім-
мен халқыма қызмет етсем де-
ген жоспарым бар. Менің ар ма-
нымдағы оқу ордасына, 
фа куль тетке түсуіме мүмкіндік 
сыйлаған Қазақстанға алғыс 
айтамын, – деп сөзін тамамдады 
Файсал Гулзад.

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Файсал ГУЛЗАД:

stUdentter AınAsy
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ҚазҰУ тәжірибесіне сүйенеді

Суретті түсірген – Марат Жүнісбеков

Біздің оқырман

Талғат ЕРҒАЛИЕВ,
майор, Әскери кафедраның аға оқытушысы

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

 «Qazaq universiteti» газеті – 75 жылға жуық тарихы бар іргелі 
басылым.

 Газет 2022 жылдың қаңтар айынан республика көлемінде 
таратылады. 

 Басылымда елдегі және университеттегі айтулы жаңалықтар 
қамтылады.

 «Qazaq universiteti» газетіне жазылып, өз мақа ла ңызды ұсы-
ну ға сіздің де мүмкіндігіңіз бар.

 Егер сіз әлеуметтік осал топтағы 
студенттерге «Qazaq universiteti» газе тін 
жаздырып, рухани қолдау білдір гіңіз 
келсе, Halyk bank QR қосым ша сы 
арқылы төлем жасай аласыз.

 Ол үшін Halyk bank қосымшасы ар қы-
лы QR-кодты суретке түсіріп, белгілеу 
(наз начение) бөлі мі нен «Qazaq universi-
teti» газетіне жазылу» деген бөлікті тол-
тыру керек. 

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Газетке жазылу индексі: 64787

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 

«QAZAQ
UNIVERSITETI»

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың ақпараттық 
технологиялар факульте-
тін де алғаш рет қолдан-
балы бакалавриаттың 
Data Engineering пилот-
тық білім беру бағдар-
ламасы іске қосылды.

Data Engineering бағдарламасы іске қосылды

тех  нологиялық міндеттерді 
ше шуге машықтанады. Соны-
мен қатар білім беру жүйесі 
Data Engineering саласындағы 
ұстаздардың қатысуымен ар-
найы курстар өткізеді. Оқыту 
уақытының 30 пайыздан аста-
мы АТ-компанияларда жүрг і-
зіледі. 

Диплом алғаннан кейін тү-
лек тер өзекті, қарқынды дамып 
келе жатқан салада жұмыс 
істей алады және Data инженер, 
Big Data инженер, Деректер 
базасының құрастырушысы, 
BI-аналитик, Data сайентист 

сынды мамандықтарға ие бо-
ла ды.

Оқу ұзақтығы мектеп түлек-
тері үшін – 3 жыл, колледж 
түлектері үшін – 2 жыл.

Data Engineering – бұл Қа-
зақ стандағы сұранысқа ие 
және жоғары ақы төленетін 
мамандықтардың бірі. Forbes.
kz зерттеулеріне сәйкес, 2021 
жылы Data маманының ай са-
йын ғы жалақысы 600 000 
тең геден астам соманы құ ра-
ған.

Айнұр АҚЫНБАЕВА

Бағдарлама деректер инже-
не риясы саласында еңбек на-
рығында сұранысқа ие жоғары 
білікті мамандарды даярлауға 
бағытталған. 

Жалпы орта білімі бар 
талапкерлер еліміздің же тек-
ші жоғары оқу орнына түсіп, 
жаңа мамандық игереді. Олар 
«Мате матика» және «Инфор-
матика» пәндері бойынша 
емтихан нәтижелері негізінде 
қабыл да нады. ҰБТ сер ти фи-
каты қажет етілмейді. Тех-
никалық және кәсіптік білім 
алған талап кер лер үшін ар-
найы сұхбаттан өту жет кі-
лікті. 

Data Engineering-тің артық-
шы лығы – бұл тәжірибеге ба-
ғыт талған бағдарлама. Білім 
алу шылар әртүрлі әлеуметтік-
эко номикалық салалардағы 

Ғылым және жоғары білім саласындағы 
жаңалықтармен танысқыңыз келсе, 

«QAZAQ UNIVERSITETI» 
газетіне жазылуды ұмытпаңыз!

 Ал республика көлеміндегі оқырмандар үшін «Қазпошта» 
АҚ-ның барлық бөлімшелері қызмет көрсетеді.

 Аудан/ауыл  Қала 

6 айға  1251,42 теңге 1363,14 теңге

12 айға  2502,84 теңге 2726,28 теңге

«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

Кездесуге ҚазҰУ Халық ара-
лық ынтымақтастық және ин-
тер националдандыру депар та-
ментінің директоры Еркежан 
Әпсеметова және Бұхара мем-
ле кеттік университетінің Тү-
лек термен жұмыс және түлек-
тер клубы басқармасының 
бас шысы Лола Жалилова қа-
тысты.

Еркежан Әпсеметова 
ҚазҰУ-дың ғылым мен білімді 
дамыту саласында шетелдік 
жоғары оқу орындарымен ын-
тымақтастықта мол тәжірибесі 
бар екенін атап өтті. Қазіргі 
уақыт та университет Өзбек-
стан ның химия, медицина, ма-
те матика және т.б. салалардағы 

түлектерімен тәжірибе алмасу. 
Сондай-ақ кездесу аясында 
білім ордасының құрылымы 
таныстырылып, Әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситетінің Түлектер қауым-
дас тығы мен Мансап орта лы-
ғының тәжірибесін Бұхара 
мемлекеттік университетінде 
қолдану мәселелері талқы лан-
ды. Нәтижесінде универси тет-
тер арасындағы ынтымақ тас-
тықты кеңейту туралы 
уағдаластыққа қол жеткізілді. 

бірнеше жетекші жоғары оқу 
орындарымен тығыз байланыс 
орнатқан.

Басқосуда құрметті қонақ 
мем лекеттің және Орталық 
Азия ның көне әрі ірі универ си-
теттерінің бірі саналатын 
Бұхара мемлекеттік универси-
те тінің жетістіктері туралы 
айтты.

Сапардың негізгі мақсаты 
– филология факультетімен 
бірлескен білім беру бағдарла-
ма сын құру және университет 

Бұхара мемлекеттік 
университетінің делега-
ция сы (Өзбекстан 
Республикасы) арнайы 
сапармен ҚазҰУ-ға келді. 
Сапар барысында 
тараптар ынтымақтас-
тық ты кеңейту және 
бірлескен білім беру 
бағдарламаларын құру 
мәселелерін талқылады.

Бағасы келiсiм бойынша.
Газетке жазылу индексі: 64787
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