
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаратылыстану факультеті 

Факультеттің ерекшелігі 

- Алыс және жақын түркі тілдес елдерден келген студенттердің білім алуына мүмкіндіктің 

болуы. 

- Түркия Республикасы және басқа да шетелдік  ЖОО-ның профессорларының факультет 

студенттеріне дәріс беруі. 

- Барлық мамандықтар бойынша заманауи жабдықталған зертханаларда дәріс алуы. 

- Еліміздің түрлі ғылыми-зерттеу институттарында тәжірибелерін өткізуі. 

- Факультетте білікті оқытушы-профессорлар құрамы үлесінің артуы. 

- Тәжірибиелік дағдыларды нығайту мақсатында теориялық алған білімдерін арнайы 

практика базаларында жүзеге асыруы. 

- Академиялық ұтқырлық бойынша студенттердің шетелдік ЖОО-да бір академиялық 

кезең бойынша білім алып қайтуы. 

- Үздік оқыған студенттер Түркия мемлекеті тарапынан бөлінген квота мен грант 

орындарына ашық конкурс нәтижесінде ие болу мүмкіндігі. 

- Студенттерге қол жетімді ақпараттардың университет және факультет сайттарында 

болуы. 

- Кітапхана, спорт кешендері, студенттік асхана және жатақханамен қамтамасыз етілуі. 

Дайындалатын мамандықтар 

Бакалавриат 

1. 5В010900- Математика 

2. 5В060100- Математика 

3. 5В011000 –Физика 

4. 5В060400 –Физика 

5. 5В011300- Биология 

6. 5В060700- Биология 

7. 5В011200 -Химия 

8. 5В060800- Экология 



9. 5В011600- География 

10. 5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігі 

 

Магистратура 

11. 6М011300- Биология 

12. 6М011000- Физика 

13. 6М060600-Химия 

14. 6М060800-Экология 

15. 6М060100-Математика 

16. 6М060400- Физика 

17. 6М070500- Математикалық және компьютерлік модельдеу 

 

Докторантура 

 

18. 6D010900- Математика 

19. 6D070500- Математикалық және компьютерлік модельдеу 

20. 6М011000- Физика 

 

Факультет тынысы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                   

 

 

   

  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы  Халықаралық қазақ-түрік университетінің құрамындағы 

Жаратылыстану факультеті 2007 жылы құрылған.Факультет 10 мамандық бойынша 

бакалаврларды, 7 мамандық бойынша магистрлерді, 3 мамандық бойынша PhD  

докторанттарын дайындайды. Факультет бойынша  849 білімгерлер білім алуда. Оның ішінде 

Түркия және 8 түркі тілдес мемлекеттерінен келген  52 шетелдік студент бар. 

Факультетте 65 профессор- оқытушы дәріс береді. Оның ішінде 8 ғылым докторы, 34 

ғылым кандидаты, 7 PhD докторы бар, яғни ғылыми дәрежелі оқытушы-профессор құрамы 75%  

құрайды.  

Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттіктің  ЖОО  арасындағы 

мамандықтар бойынша Ұлттық рейтинг нәтижесі бойынша 2018 жылы  5В010900- Математика 

мамандығы  ІІ-ші орынды, 5В011200-Химия мамандығы  ІІ-ші орынды, 5В060800- Экология 

мамандығы  ІІІ-ші орынды иеленді.Ал 2017 жылы  5В011200- Химия мамандығы І-ші орынды,  

5В060700-Биология мамандығы ІІІ-ші орынды,  5В060400- Физика мамандығы  ІІІ-ші орынды, 

5В011000-Физика мамандығы ІІІ-ші орынды, 6М060100-Математика мамандығы ІІІ-ші орынды 

иеленді. Ал 2016 жылы  5В011300-Биология мамандығы  ІІ-орынды иеленді. 

Факультеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының  негізгі бағыттары: 

 Математикалық физиканың классикалық емес есептерін шешудің аналитикалық және 

сандық әдістері. 

 Қатты денелер физикасы және олардың физика-механикалық қасиеттерін зерттеу. 

 Техногендік  факторлар мен Жібек Жолы бойындағы тарихи-сәулеттік   

ескерткіштердің қауіпсіздігі арасындағы өзара  байланысты, қоныстану аймақтарды, 

Сырдария-Қаратау өңірі флорасы мен фаунасын және  басқа да  стратегиялық 

объектілерді кешенді  мониторинг негізінде бағалау және  оларды қорғау іс-

шараларын жүргізу, жаңа биопрепараттар дайындау үшін  жаңа сіңірілу  «жасыл 

технологияларын» әзірлеу. 

 Өндірістік қатты, сұйық және газ тәрізді қалдықтарды залалсыздандыру,  

зарарсыздандыру және кәдеге жаратудың инновациялық технологияларын жасау мен 

ендіру және тауарлы өнімдерді алу  

 Жаңа әлеуметтік-экономикалық даму жағдайында білім беру жүйесін жетілдіру.  

 

 

 



Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрлігінің гранттық жобалары 
(2018-2020жж) 

 

  «Эллипстік теңдеулер және оның бөлшек ретті аналогтары үшін классикалық және 

классикалық емес есептерді шешу әдістерін құру» (30 млн. тг.). Ғылыми  жетекшісі 

«Математика» кафедрасының  профессоры, ф.-м.ғ.д.  Б.Х.Турметов   

  «Аридті климаттағы ағынсыз көлдердің экожүйелерінің жағдайы мен оларды арал 

теңізінің қалдықты су қоймаларының мысалында шаруашылықта қолданудың 

мүмкіндіктері»  (18 млн.тг.). Ғылыми  жетекшісі «Экология және химия» кафедрасының 

профессор м.а.,г.ғ.к. Ә.К.Құрбаниязов 

  «Бөлшек дәрежелі эллипстік операторлардың математикалық модельдері үшін сызықтық 

емес кері есептерді шешудің сандық әдістері мен параллельді алгоритмдерінің 

гравиметрикадағы қолданыстары» (21 млн. тг.). Ғылыми  жетекшісі «Математика» 

кафедрасының профессор м.а., ф.-м.ғ.к. М.А.Сұлтанов 

  «Сингуляр ауытқыған теңдеулерде контраст құрылымдары және олардың фазалық   

өтеулерде қолданылуы» (21 млн. тг.). Ғылыми  жетекшісі «Математика» кафедрасының 

профессор м.а., ф.-м.ғ.д. Б.Т.Калимбетов 

 

 

    2018 жылы 27-28 сәуірде факультет ұжымы Қазақстан математиктерінің 

«Математиканың өзекті мәселелері» атты ғылыми конференцияны жоғары деңгейде өткізді. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Факультет студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Түркия және 

Европа елдерінде білім алуда. Факультет студенттері халықаралық, республикалық ғылыми 

конкурстар мен пәндік олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарды иеленді. 

 

Факултет деканы 



 

Баканов Ғалитдин Баканович, 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 

 

Баканов Ғ.Б 1980 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін (қәзіргі 

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті)  «математика» мамандығы бойынша бітірген. 

1985 жылы  Новосібір мемлекеттік университетінің аспирантурасын, ал 1996 жылы осы 

университеттің  докторантурасын бітірген. 1989 жылы  Новосібір мемлекеттік университетінде  

«Исследование дифференциально-разностных аналогов задач интегральной геометрии» 

тақырыбында 01.01.02- “дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика” мамандығы 

бойынша кандидаттық диссертациясын, ал 2002 жылы «Методы решения конечно-разностных 

обратных задач теории распространения волн» тақырыбында 01.01.07- «есептеу математикасы» 

мамандығы бойынша докторлық диссертациясын қорғаған.   

Ғ.Б.Бакановтың алыс және жақын шет елдерде (АҚШ, Жапония, Сербия, Нидерланды, 

Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан) 130-дан астам мақалалары, оның ішінде «Thomson Reuters» 

және «Scopus» базаларындағы импакт-факторлы 15 мақаласы жарияланған. Бірнеше оқу-

әдістемелік құралдардың және 1 монографияның авторы.  

Ғ.Б.Баканов 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен, 2009 

жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» төсбелгісімен марапатталған. Ал 2015 жылы Қызылорда Мемлекеттік 

университетінің «Қорқыт Ата Алтын медалімен» марапатталған.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика кафедрасы 



   

Физика кафедрасының меңгерушісі физика-математика ғылымдарының докторы, доцент 

Төребай Әбдірахманұлы Тұрмамбеков 

 1982 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті (қәзіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті)   физика факультетінің теориялық физика кафедрасын 

бітірген.  

 1982-1987 жылдары Қазақ химия-технология институтында оқытушы.  

 1987-1990 жылдары Мәскеудегі И.П. Бардин атындағы Қара металдар ғылыми-зерттеу 

институтында аспирант. 

 1990-1997 жылдары М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

университетінің (ОҚМУ) физика кафедрасында аға оқытушы. 

 1997-2000 жылдары Г.В. Курдюмов атындағы металдар физикасы ғылыми-зерттеу 

институтында докторант. 

 2000-2002 жылдары М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің физика кафедрасының  меңгерушісі. 

 2002-2004 жылдары Шымкент университетінің ректоры. 

 2004-2008 жылдары М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің «АТжәнеЖФ» деканы, 

«АТАжәнеЭИ» директоры. 

2008-2012 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ Шымкент Институтының  ғылыми, оқу-

әлістемелік ісі жөніндегі проректоры. 

20012-2013 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-ның физика кафедрасында профессор. 

2013 жылдан  бастап Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-ның физика кафедрасының 

меңгерушісі. 

2006 жылы ҚР БҒМ – нің «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 

еңбегі үшін» төсбелгісімен,  ал 2017 жылы “ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»  төсбелгісімен марапатталған. 

Т.Тұрмамбековтың жетекшілігімен 4 PH докторы мен 47 магистрант диссертацияларын  

қорғаған. Сонымен қатар, 1 монографиясы, 5 оқулығы, 10 оқу-әдістемелік құралдары  мен 215 

ғылыми әдістемелік еңбектері  жарық көрген. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика кафедрасы 



 

                           Кафедра меңгерушісі физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, профессор  міндетін атқарушы  Султанов Мурат Абдукадырович 

                                                          

М.А.Султанов 1982 жылы В.И.Ленин  атындағы Ташкент мемлекеттік университетінің 
(ТашМУ) математика факультетін «Математик- оқытушы» мамандығы бойынша бітірген. 

1992 жылдың желтоқсан айының 01 жұлдызында Ленин комсомолы  атындағы 
Новосібір мемлекеттік университетінде 01.01.07 – Есептеу математикасы мамандығы бойынша 
кандидаттық диссертациясын қорғаған. 

      2001 жылдың қаңтар айынан  2011 жылдың тамыз айлары аралығында Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің (ХҚТУ) Шымкент институтында Информатика, 
Бағдарламалау, Математика кафедраларында аға оқытушы, доцент қызметтерін атқарған. 

2011 жылдың қыркүйек айынан 2014 жылдың  қыркүйек айы аралығында  ХҚТУ-нің 
Информатика кафедрасында доцент, 2014 жылдың қыркүйек айынан 2018 жылдың қыркүйек 
айы аралығында  Математика кафедрасында профессор міндетін атқарушы  қызметін  атқарған.  

Ғылыми, оқу-әдістемелік еңбектері: 55-дан астам ғылыми мақалалар, ғылыми 
әдістемелік еңбектер авторы, Қазақстан Республикасы Білім  және Ғылым (ҚР БжҒ) министрлігі 
грифімен 1 оқулық, аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті жанындағы 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңес  шешімімен 1 оқу құралы, 1 монографиясы жарық көрген. 

 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Математика кафедрасының меңгерушісі.  

 

 

 

Экология және химия кафедрасы 



 
 

Кафедра меңгерушісі химия ғылымдарының кандидаты, профессор міндетін атқарушы 

 

 

Нұрділлаева Раушан Нұрділлақызы 

  

 1997 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін  0124 – 

“Экология және мониторинг” мамандығы  бойынша үздік дипломмен бітірген. 2003  жылы 

Алматы энергетика және байланыс институтының магистратурасын  “ 550950  – Қолданбалы 

экология ” мамандығы бойынша бітірген. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университетінің  аспирантурасын бітіріп,  2006 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің  Д14А01.03 диссертациялық кеңесінде  02.00.05 – электр химиясы мамандығы 

бойынша кандидаттық диссертациясын қорғаған. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитетінің 2011 жылғы 4 мамырдағы шешімімен (№4 Хаттама) Химия мамандығы 

бойынша доцент ғылыми  атағы берілген. 

2013 жылдың ЖОО Үздік оқытушысы атағының иегері, 2015 жылғы АРТА рейтингісіне 

қатысушы оқу орындары оқытушыларының арасында 50-ші орын иегері, 2017 жылғы ҚР 

Президентінің «Болашақ» стипендиясының иегері болған, ал 2016 жылы ҚР БҒМ Құрмет 

грамотасымен марапатталған. 

 2012 жылғы Еуропалық Комиссия (ЕАСЕА) конкурсының нәтижесі бойынша іріктеліп 

алынған Халықаралық грант Темпус №530718-Темпус-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Су 

ресурстарын бірігіп басқару: білім мен бизнес саласында қабілеттілікті, біліктілікті және әсерді 

жоғарылату» жобасының Қазақстан және ХҚТУ бойынша координаторы болған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология кафедрасы 



 
Биология кафедрасының меңгерушісі, техника ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы Исаев Ғани Исаұлы 

 

 
 2005 жылы Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің экология 

факультетінің 030340-Химия және биология мамандығын бітірген. 2007 жылы осы оқу орнында 

6N0113-Биология мамандығы бойынша магистратураны үздік бітірген. 2010 жылы Қ.И.Сәтбаев 

атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінде 25.00.36-геоэкология мамандығы 

бойынша «Қалдық сулардың улылығын анықтау және тазалау технологиясын жасау» 

тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғаған. 

Бүгінгі таңда 100 ғылыми еңбектің, соның ішінде Thomson Reuters базасына енетін 

импакт-факторлы Life Science Journal журналында жарияланған 2 мақаланың, Scopus 1 

журналында жарияланған 2 мақаланың,  1 патенттің, 2 монографияның, 5 оқу құралының 

авторы. Сонымен қатар  1 ғылыми жобаға жетекшілік еткен. 

Түркістан қаласы әкімінің бірнеше алғыс хаттарымен, ОҚМПИ ректорының алғыс 

хатымен , «Qurmet» қоғамдық бірлестігінің «Білім беру ісінің үздігі» медалімен марапатталған.  

 

 

 

 

 

 


