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БҚМУ – сенің өрлеу биігің!

БҚМУ –бұл уақытпен сыналған сапа, болашаққа бастар табыс кілті!

Сіздер санаулы күндерден соң 11 жыл бойы білім мен тәрбие алған алтын 
ұя мектебіңізбен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. 

ХХІ ғасыр - білім мен ғылым ғасыры.  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
жас ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне ерекше назар аударып, Сіздердің сапалы білім 

алып, үлкен азамат болуларыңыз үшін барынша жағдай жасап отыр. Күні кеше 
тойлаған ел Тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесі – барша қазақстандықтардың 

мақтанышы. Осы жиырма жылда өркендеген жас мемлекетіміздің болашағы – 
Сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да қай кезде де терең білім алу жолында 
жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға ізгі 

тілегімізді білдіре отырып, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде жоғары әрі сапалы білім алуға шақырамыз.

Сіздердің қадамдарыңызға сәттілік тілейміз!
Университет ректораты

Қымбатты жас достар!
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ЗКГУ им.М.Утемисова:  

О том, как реализуется государственная Программа развития образования, есть ли нововведения в про-
цессе обучения? Какие задачи решает старейший вуз Казахстана сегодня?- мы беседуем с Имангалиевым 
Асхатом Салимовичем, доктором педагогических наук, профессором, ректором Западно-Казахстанского 
государственного университета им.М.Утемисова.  

- Асхат Салимович, Западно-
Казахстанский государственный уни-
верситет им.М.Утемисова - один 
из старейших вузов Казахстана: в 
2012году вуз отметит свое 80 летие… 
ЗКГУ - первое высшее учебное  заведение 
Приуралья Сегодня ЗКГУ динамично 
растет и развивается. Изменилось ли 
качество обучения и как реализуются в 
университете  основные  направления 
Государственной программы развития 
образования? 

- Наш Западно - Казахстанский госу-
дарственный университет по результатам 
национального рейтинга вузов Казахстана 
в 2011г. вошел в первую десятку среди 
многопрофильных высших учебных заве-
дений страны.

 Я считаю, что это важный показатель 
научно - профессионального и творческого 
потенциала государственного университе-
та, который позволит вузу в скором времени 
добиться статуса регионального  инноваци-
онного научно-образовательного центра. 

Ректорат реализует сегодня стратегию 
дальнейшей модернизации вуза, направ-
ленную на инновационность, социальную 
защиту, высокое качество обучения сту-
дентов, привлекательность вуза как для 
абитуриентов, так и для работодателей. 

В университете ведется активная рабо-
та над созданием единого информационно-
го пространства научно-образовательной 
среды вуза. И мы стремимся идти не только 
в ногу со временем, но и на опережение. К 
юбилею вуза начата большая работа по 
созданию парка IT технологий.

 Можно смело констатировать, что в 
университете переход на дистанционное 
и электронное  обучение на всех уров-
нях и формах обучения уже завершен. 
Дистанционное обучение в ЗКГУ осущест-
вляется по кейсовой и сетевой  технологии 
и соответствует требованиям МОН РК: на-
личие образовательного Интернет-портала, 
содержащего информацию для обучающих-
ся, автоматизированной системы управ-
ления учебным процессом, Интранет сайт 
ЗКГУ; оборудования, имеющего выход в 
телекоммуникационную сеть; имеются 
электронные читальные залы, компьютер-
ные и тьюторские  классы; учебный контент 
на носителях разных  типов; и самое глав-
ное, у нас работают сертифицированные 
преподаватели по дистанционным обра-
зовательным технологиям. Что касается 
электронного обучения, то у нас больше 
сорока аудиторий, оборудованных про-
екторами, компьютерами и электронными 
досками. Имеется собственное учебное 
телевидение, где разрабатываются ви-
деоиздания: учебные видеоматериалы, 
видеолекции. Сейчас запускаем портал IT-
управления, где предоставляются он-лайн 
консультации, обучающие курсы, оформ-
ляются виртуальные заявки. Работаем 

80лет Успеха
над интересным проектом – запуском про-
граммы «Виртуальный тур в 3d формате». 
Состоялась открытая презентация победи-
телей конкурса инновационных проектов 
среди преподавателей  ЗКГУ.

На базе нашего университета систе-
матически проводятся  международные и 
республиканские научные конференции 
в он-лайн режиме. Сейчас планируем 
организовать общегородскую турнирную 
олимпиаду школьников по программирова-
нию в режиме он-лайн, а также виртуальный 
конкурс красоты среди студенток ЗКГУ: Miss 
online WKSU. 

Технологии дистанционного доступа к 
образовательным ресурсам позволяют сту-
дентам получать доступ через интернет и 
из сети университета к методическим мате-
риалам (конспектам лекций, методическим 
указаниям по выполнению лабораторных 
работ, заданиям для самостоятельной 
работы). На большинстве лекционных 
курсов и на многих практических занятиях 
используются электронные презентации. 
Для контроля и мониторинга еженедельной 
успеваемости и посещаемости студентов 
нашим центром информационных техноло-
гий разработаны программа «Электронный 
журнал», автоматизированная система 
“Антиплагиат”, автоматизированный про-
граммный комплекс “Составление расписа-
ния учебных занятий ЗКГУ, система тестово-
го контроля, а также внутренний инсайт. Для 
объективной оценки деятельности препода-
вателя успешно функционирует программа 
анкетирования “Преподаватель глазами 
студента”. Создана электронная база УМКД 
(учебно-методические комплексы), которая 
включает более 1500 наименований по всем 
дисциплинам образовательных программ 
на государственном и русском языках. 

Электронные книги наших авторов не-
однократно номинировались на междуна-
родных выставках и конкурсах МОН РК. 

То есть, мы активно внедряем в учебно-
научный процесс новые образовательные 
информационные и инновационные техно-
логии, позволяющие значительно повысить  
качество подготовки наших выпускников. 

- Асхат Салимович, в новом учеб-
ном году в стенах ЗКГУ состоялась 
большая международная научная кон-
ференция по  вопросам академической 
мобильности, насколько актуальна  
эта тема для университета? 

- Да, вы правы, это одно из важнейших 
направлений Государственной программы 
развития образования. Вы знаете, ЗКГУ од-
ним из первых вузов Республики Казахстан 
подписал Болонскую декларацию, направ-
ленную на формирование мирового обра-
зовательного пространства, и в этом плане 
проведена большая работа. Я уже отмечал, 
что цель академической мобильности – ин-
теграция в международное образователь-
ное пространство, это возможность для 

студентов и преподавателей обучаться, 
преподавать или заниматься исследовани-
ями в вузах, расположенных вне территории 
их государства, либо получать полный курс 
обучения вне пределов государства. 

Для реализации образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры PhD, научного руководства, 
проведения совместных научных иссле-
дований в ЗКГУ привлекаются ведущие 
ученые из России и стран дальнего зару-
бежья. Например, в текущем семестре на 
филологическом факультете преподавал 
доктор Бернхард Динсберг из Боннского 
университета (Германии), проводили мастер-
классы доктор К.Кайнер из Гутенбергского 
университета (Германии), профессор, 
доктор филологических наук  из  РУДН 
(Россия) Бактыгереева У.М., кандидат 
психологических наук, доцент Турчин А.С. 
из Ивановского госуниверситета, Коган 
Е.Я., доктор физико-математических наук 
Самарского государственного универси-
тета. Сейчас у нас обучаются 6 студентов 
Калмыцкого государственного университета 
по специальностям «Физика» и «Химия» и, 
наоборот, в Калмыцком государственном 
унивесритете - 6 студентов ЗКГУ. По специ-
альности «Туризм» группа из 17 студентов 
выезжает во втором семестре в Поволжский 
государственный университет сервиса 
(г.Тольятти). Совместно с РУДН (г.Москва) 
реализуется практика двудипломного об-
разования в ЗКГУ. В настоящее время по 
данной программе обучаются 35 магистран-
тов вуза. Двудипломная программа успешно 
осуществляется также и с Международным 
институтом туризма и культуры в г. Быдгощ ( 
Польша) - 15 студентов университета завер-
шили обучение  в течение двух семестров  
по программе европейского бакалавриата 
и готовятся к прохождению международной 
летней практики.

Такая же система обмена действует и 
по внутренней академической мобильности, 
т.е., обучение студентов, а также стажировка 
преподавателей-исследователей в ведущих 
казахстанских вузах. В настоящее время 
ЗКГУ им.М.Утемисова подписал договора о 
взаимном сотрудничестве в сфере оказания 
образовательных услуг с десятью ведущими 
вузами Республики Казахстан. В рамках этих  
договоров  планируется выезд студентов 
на обучение во II-ом семестре 2011-2012 
учебного года в Атырауский государствен-
ный унивесритет им.Х.Досмухамбетова и  
Актюбинский педагогический институт.
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На данный момент ЗКГУ имеет  свыше 
50 договоров о сотрудничестве с вузами 
СНГ и дальнего зарубежья. Буквально на 
прошлой неделе университет подписал 
Договор о сотрудничестве с Ереванским 
государственным университетом. Сразу 
после Нового года мы планируем заключить  
Договор о сотрудничестве с Вашингтонским 
университетом (г.Сиэтл).

Ведется подготовительная работа по 
организации двудипломного образования 
студентов по нашим специальностям: 
общего языкознания и перевода, практи-
ческого курса изучения языков, теории и 
практики обучения иностранного языка, 
географии, биологии, менеджмента и пред-
принимательства, экономической теории 
и бизнеса, менеджмента и маркетинга, 
туризма, педагогики и психологии, право-
вых дисциплин, истории и музыкального 
образования, а также по таким популярным 
специальностям, как международные от-
ношения, социальная педагогика, экология, 
химическая технология, вычислительная 
техника и программное обеспечение, ин-
формационные системы, государственное 
и местное управление.

- Асхат Салимович, конкретно 
какие еще задачи сейчас стоят перед 
вузом?

В 2010г. ЗКГУ успешно прошел проце-
дуру институциональной аккредитации, и в 
данный момент мы готовимся к проведению 
международной аккредитации по специ-
альностям. Поэтому коллективу предстоит 
решить целый комплекс таких первосте-
пенных задач, как повышение научной 
квалификации ППС, совершенствование 
системы послевузовского образования, 
научно-методического обеспечения учеб-
ного процесса. Значительные усилия на-
правляем на повышение трудоустройства 
студентов, обеспечение их  базой практик, 
ведем подготовительную работу по откры-
тию новых востребованных специально-
стей по техническим, естественно-научным 
направлениям. Я считаю очень актуальной 
специальность «религионоведение», 
сейчас мы прикладываем усилия для под-
готовки документов по открытию данной 
специальности в нашем университете. 
Волнуют нас и вопросы дальнейшего раз-
вития института социального партнерства 
-  мы хотим, чтобы Попечительский совет 
и Ассоциация выпускников существовали 
не только на бумаге, но и реально дей-
ствовали. Ведь ЗКГУ им.М.Утемисова уже 
в преддверии своего 80 летнего юбилея, а 
это тоже задача сегодняшнего дня, и боль-
шие надежды мы возлагаем на работу этих 
общественных советов. 

- Асхат Салимович, Вы отмечали, 
что в самой Программе развития об-
разования заложены механизмы повы-
шенного требования к вузам, где глав-
ными являются наличие научных школ, 
производственно-исследовательских 
це н т р о в и  с о о т ве т с т ву ю щ е й 
материально-технической базы.

- Да, верно, и, кстати, результаты 
мониторинга, проведенного нашим ана-
литическим отделом, подтверждают, что 
решающим фактором для абитуриентов при 
выборе вуза является не только принадлеж-
ность к государственной форме собствен-
ности, но немаловажным является уровень 
материальной базы учебного заведения.

 Я с удовлетворением отмечаю, что 
материально-техническая база Западно-
Казахстанского государственного уни-
верситета вполне самодостаточна: у нас 
8 учебных зданий, имеется современная 
научная библиотека (фонд - 1 млн. ед. 
хранения с уникальным отделом редких 
книг), читальные залы во всех корпусах 
университета, испытательная лаборатория 

экологии и биогеохимии, единственный 
в Казахстане гербарный фонд, агробио-
станция, мультимедийные кабинеты, дво-
рец спорта, спортивные залы, балетная 
студия, ювелирная мастерская, музейный 
комплекс, учебно-лингвистическая лабо-
ратория, учебное телевидение, издатель-
ский центр, студенческая юридическая 
клиника, студенческий бизнес-инкубатор, 
студенческая лаборатория информаци-
онных проектов, столярная мастерская, 
оранжерея, балетный зал, метеостанция. 
В университете функционируют музейный 
комплекс, молодежное кафе, зона отдыха, 
общежитие. И в связи с этим я хотел бы 
поделиться нашими успехами - в следую-
щем учебному году  в ЗКГУ будет сдано в 
эксплуатацию новое здание общежития на 
400 мест и малосемейные квартиры для 
преподавателей.

 Надо сказать, что ежегодное обновле-
ние материально-технической базы, закуп 
оргтехники и социальная поддержка кол-
лектива осуществляется систематически. 
Накануне юбилея вуза мы строим большие 
планы и уже начали работу над проектом 
по строительству нового типового учебного 
корпуса и Дворца молодежи. 

На сегодня в структуре университета 
– шесть факультетов (экономики и управ-
ления, культуры и искусства, факультет 
математики и естествознания, филологи-
ческий, истории и права, педагогический), 
колледж, 23 кафедры, готовящие кадры 
по 52 специальностям бакалавриата, 24 
специальностям магистратуры и 4 специ-
альностям докторантуры. Функционируют 
административно-кадровый отдел, де-
партамент по академическим вопросам, 
департамент инновационно-методической 
работы,  центр повышения квалификации 
и переподготовки кадров, центр развития 
научно-прикладных исследований, служба 
международного сотрудничества, отдел 
практики и трудоустройства выпускников.

Что касается научных изысканий, то 
именно вопросам внедрения инновационных 
проектов и их коммерциализации мы уделя-
ем самое пристальное внимание. Вы знаете, 
что принят новый Закон «О науке», согласно 
которому государство в ближайшие три года 
выделит около 65 млрд. тенге для развития 
научных разработок. Нашими учеными уже 
получены свидетельства - лицензии МОН РК 
на проведение научно-производственных 
исследований, сейчас в университете 
функционируют научно-исследовательские 
центры, научные лаборатории, учебно - 
производственные комплексы, призванные 
внедрять в учебный процесс результаты 
исследований, учеными  разрабатывается 
пять производственно-научных проектов, 
на днях ученые кафедры химии выиграли 
тендер по научно-техническому исследова-
нию экологических проблем  нашего региона. 
Мы надеемся, эти исследования позволят не 
только решать крупные задачи социально-
производственного значения, но у наших 
студентов дополнительно появится реаль-
ная возможность активно контактировать с 
будущими работодателями, и это подготовит 
нашим выпускникам базу для прохождения 
производственных практик и трудоустрой-
ства в иностранных компаниях.

- Асхат Салимович, выше Вы упомя-
нули о программе социальной защиты 
для студентов?

- Спасибо за вопрос. На самом деле, 
мы живем в сложном и изменчивом мире, 
и вопросы своевременной поддержки как 
студентов, так и преподавателей – это одна 
из главных стратегических задач ректората. 
У нас существует система скидок для сту-
дентов из малообеспеченных семей, для 
студентов-активистов и отличников учебы. 
Решением Ученого совета утверждены 

именные стипендии: имени Президента 
Н.А.Назарбаева,  Республиканские, вну-
тривузовские, а также стипендии и гранты 
от  иностранных компаний, общественных 
фондов, акиматов и банков. 

Ре г ул я р н о п р о в о д и тс я о це н к а 
«Социального самочувствия преподава-
телей и студентов», «Определяется рей-
тинг ППС и структурных подразделений 
университета», «Оценивается степень 
развития категорий познания студентов». 
Все замечания и предложения, в том числе 
и по поводу претензий к администрации, 
поступают в почтовые ящики, установ-
ленные во всех учебных корпусах. Эти 
записки поступают к ректору, а затем после 
изучения их принимается управленческое 
решение. Результаты публикуются в газете 
«Оркен», на сайте вуза и размешаются на 
блоге ректора. Действующая  система об-
ратной связи администрации и коллектива, 
систематические акции «Чистая сессия», 
работа антикоррупционной комиссии, куда 
входят и студенты, контроль со стороны 
студенческого самуправления  - позволяют 
избежать таких негативных явлений как 
взяточничество, факты коррупции.

Для развития интеллектуальных и 
творческих способностей студентов, фор-
мирования у них навыков самообразования 
и самореализации, творческой самостоя-
тельности в университете создаются все 
необходимые условия. Функционирует 
Центр развития молодежи, который явля-
ется сосредоточием новых направлений по  
совершенствованию личностного развития 
обучаемых.  В  центре задействованы 75  
самоуправленцев, 550 членов молодежных 
объединений, более 500 студентов активно 
работают в Альянсе Студентов, 29 студен-
тов в отряде содействия полиции, более 400 
студентов являются бойцами  Жасыл ел. 

Такие общественные объединения, 
как Совет молодых ученых, студенческое 
научное общество, студенческие научные 
и творческие кружки по направлениям 
формируют у студентов с начальных курсов  
интерес к науке и инновациям, Огромной по-
пулярностью среди молодежи пользуются 
студенческие театры «Мұрагер», «Серпін», 
танцевальные кружки, оркестр, ансамбль 
народных инструментов, ВИА.   

Ежегодно наши студенты участвуют в 
областных, республиканских и междуна-
родных научно-практических конферен-
циях, конкурсах инновационных проектов, 
предметных олимпиадах. И отрадно, что 
по таким предметам, как математика, юри-
спруденция, информатика, химия, биология, 
специальностям искусства и культуры наши 
студенты занимают лидирующие позиции 
по Республике. 

Шесть лет в университете действует сту-
денческое самоуправление. Студенческий 
ректорат совместно с профессорско-
преподавательским составом полноправно 
участвует в научно-учебно-воспитательном 
процессе, в работе высшего органа уни-
верситета – Ученом совете, - тем самым со 
студенческих лет студенты ЗКГУ проходят 
школу управленца, у них формируется 
корпоративная культура. И как показывает 
практика, 100% «самоуправленцев» универ-
ситета после окончания учебы полностью 
трудоустраиваются и продолжают занимать 
активную жизненную позицию уже в новых 
трудовых коллективах. 

Одним словом, я уверен, что весь на-
копленный научный, профессиональный 
потенциал и достигнутые успехи  Западно-
Казахстанского государственного универ-
ситета им.М.Утемисова - хороший задел 
для будущих свершений и плодотворных 
начинаний всего коллектива.

 Спасибо.
Соб.кор
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Тарих факультеті ХХ ғасырдың 30-жылдардағы мектеп 
санының көбеюіне байланысты тарих пәні мұғалімдеріне 
сұраныстың артуына орай 1938 жылы 1 қыркүйегінде ашыл-
ды. Алғашқы 1938-1939 оқу жылында 75 студент қабылданып, 
факультетті А.А.Королевский басқарды.

Қазіргі таңда тарих және құқық факультеті университеттің              
№3 оқу ғимаратында орналасқан. 

Тарих және құқық факультетінде дайындық 7 бакалавриат 
мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

Факультетте 6М020300 Тарих мамандығы бойынша магис-
транттарды дайындау жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бас-
тап және оның әлемдік қауымдастыққа енуіне байланысты сыртқы 
саяси мекемелерде жұмыс атқаратын жоғары мамандандырылған 
мамандарға қажеттілік туындады. Осыған орай 2004-2005 оқу жы-
лынан бастап М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Халықаралық қатынастар» және «Аймақтану» 
мамандықтары ашылған болатын. 

Бакалавриат «Халықаралық қатынастар» мамандығы 
бойынша түлектерге «халықаралық  қатынастар бакалавры» 
дәрежесі беріледі. 

Халықаралық қатынастар саласындағы бакалавр түлектері 
ҚР Сыртқы істер министрлігінде, сыртқы саяси қатынастар са-
ласында және әртүрлі мемлекеттік басқарма органдары мен 
мекемелерінде, әлемдік саясатта, халықаралық ұйымдарда, 
трансұлттық бірлестіктерде референт, сараптаушы, халықаралық 

қатынастар саласындағы кеңесші, сыртқы саяси шолушы, 
аудармашы-референт қызметтерін атқару үшін даярланады.

Күндізгі оқу түрінде оқу мерзімі – 4 жыл. 
Бакалавриат «Аймақтану» мамандығы бойынша түлектердің 

академиялық дәрежесі - «аймақтану бакалавры». Мамандық 
түлектерінің атқаратын қызметі: референт, аймақтық саясат 
пен экономика саласындағы кеңесші, сыртқы саясат шолу-
шысы, жергілікті билік органдарында, мемлекеттік органдар 
мен ұйымдарда маманданған шет тіліне сәйкес аудармашы 
(аудармашы-референт), орта оқу орындарында оқытушы.

«Ха лық ара лық қ атынас тар» және «А ймақ тану» 
мамандықтарындағы төртінші таңдау пәні – ағылшын тілі.

Оқу процесі барысында «Халықаралық қатынастар» және 
«Аймақтану» мамандықтарының студенттері төмендегідей 
кәсіптік пәндерді меңгереді: дипломатиялық және консулдық 
қызмет, елтану (АҚШ және Солтүстік Америка, Азия және 
Африка елдерінің тарихы, Европа және Америка елдерінің 
тарихы, Араб елдерінің тарихы, Ресей Федерациясының тари-
хы), халықаралық қатынастар тарихы, әлемдік интеграциялық 
үрдістер, халықаралық қатынастар теориясы, көпжақты диплома-
тия, дипломатиялық хаттама және этикет, ағылшын, неміс және 
француз тілдері және т.б. 

«Ха лық ара лық қ атынас тар» және «А ймақ тану» 
мамандықтарының алғашқы түлектері 2007-2008 оқу жылында 
бітіріп шықты. Бұл түлектер қазіргі таңда түрлі мемлекеттік меке-
мелерде және шетелдік кәсіпорындарда қызмет етуде. Аталған 
мамандықтарда оқу барысында түлектер шет тілін, оның ішінде 
ағылшын және француз, ағылшын және неміс тілдерін тереңдетіп 
оқуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар қазіргі уақытта аталған 
мамандықтарда білім алатын студенттер үшін халықаралық 
ынтымақтастық аясында Польша және РФ-ның ЖОО-мен студент-
тер алмасу, қосдиплом алу мүмкіндіктері қарастырылуда.

Дүниежүзілік мамандар стандарттары Бюросының деректеріне 
сай көптеген мамандықтар арасында   «Әлеуметтану» 
мамандығы жоғары сұранысқа ие. М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Әлеуметтану» 
мамандығы бойынша студенттер 2000 жылдан бастап білім алуда. 
Аталған мамандық түлектері мемлекеттік және муниципиалдық 
басқару жүйелерінде, консалтингтік фирмаларда, маркетинг 
бөлімдерінде, кадрлар қызметінде, мәдениет ошақтарында, 
тұрғындарды әлеуметтік қорғау органдарында, қоғамның көңіл-
күйі мен әлеуметтік мәселелерді зерттеу орталықтарында, түрлі 
деңгейлі оқу орындарында әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 
оқытушысы болып қызмет ете алады. 

«Құқықтану» мамандығы жоғары сұранысқа ие. Мемлекеттің, 
жеке және заңды тұлғалардың құқық саласында туындайтын 

заңды құқықтары мен мүдделерінің сақталуын қорғау, қамтамасыз 
ету, кепілдік беру. Мамандықтың кәсіби қызметінің функция-
лары: құқық қорғау, ұйымдастыру-басқару, құқықты қолдану 
тәжірибелерін жетілдіру. Сонымен қатар жаңа заманға саяси-
құқықтық көзқарастардың таралуын, қазіргі таңдағы заңдарды 
дұрыс қолдану мақсатында мамандықтың басымдылығын 
көрсетуге болады.  Бітірушілердің кәсіптік қызмет нысаны 
құқық қорғау органдары, мемлекеттік билік пен басқарудың сот, 
атқарушы және өкілетті органдары, адвокатура және тағы басқа 
органдарда қызмет ете алады.

Тарих (педагогикалық).  Б іл ім беру саласында:  
(педагогикалық) жалпы білім беретін және арнаулы мектептер, 
лицейлер, гимназиялар, колледждер,орта кәсіптік орындарында 
мұғалім және жоғары оқу орындарында оқытушы болып қызмет 
атқарады.

Сонымен қатар түлектер қосымша білімі бар оқытушы-әдіскер, 
бөлім басқарушысы және мекемелерде мектептен тыс білім 
беруі КҒҚ, АҒҚ болып академиялық институттарда және жоғары 
оқу орындарында. Өндірістік басқару қызметі: мемлекеттік және 
мемлекеттік емес мекемелерде әкімшілік лауазымында (білім 
көтеру институтында, баспаларда), оқу орындарында (зертха-
нашы, кабинет меңгерушісі және т.б.), сонымен қатар жоғары оқу 
орындарында лауазымды атқара алады (мұражайларда, ғылыми-
зерттеу институттарында және КҒҚ лауазымында гуманитарлық 
бағыт бойынша).

Тарих (ғылыми). Маман тарихшының практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметі тарихи үрдістерді, қоғамның дамуын 
оқып білуге, өсіп келе жатқан жас буынды тарихи және азаматтық 
сананы қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, бакалавр-
тарихшылар жоғары оқу орындарында, мемлекеттік мекемелерде 
және бұқаралық ақпарат салаларында қызмет істей алады. 
Мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде 
Отан тарихын, Дүниежүзілік тарихты және гуманитарлық цикл 
пәндерді оқыту, оқушылар арасында тәрбие жұмысын жүргізу, 
кафедралардағы әдістемелік жұмыс, әртүрлі мекемелердегі 
кеңесшілік-референттік жұмыс, мәдени-ағартушылық және 
ғылыми-зерттеу жұмысы, білім және басқа салалы мекеме-
лерде әкімшілік-меңгерушілік міндеттерін атқара алады. Тарих 
мамандығының бакалавры төмендегідей кәсіби қызмет түрлерін 
атқара алады: оқу-тәрбиелік (педагогикалық); өндірістік-басқару; 
ғылыми-зерттеу; сарапшы-кеңесшілік; мәдени-ағартушылық. 
Қазақстан Республикасының жоғары кәсіби білім берудегі 
050203 – Тарих мамандығы бойынша мамандар дайындаудың  
бағыттары 2004 ж. 12 сәуірде №75 бұйрықпен бекітілген ҚР МК 08-
2004 Қазақстан Республикасы бакалавриаты және магистратура 
мамандықтарының классификаторына сәйкес анықталған.

Төртінші таңдау пәні – дүниежүзі тарихы. 

ĆĳİĥĽĥŅŀņŀĬŅĥ ĥĮŋŀĲ īĳİ ĥĽĥķŀĲ 
ıĥıĥĲĩŀŋŋĥ ŋĳĽ įĪİĩŇņŇĬĩĪĵ!

Мекен-жайы: 090000 Орал қаласы, Сарайшық,  34, 
тел. (7112) 51-20-39, 51-04-69 e-mail: zapkazgu@rambler.ru. 

Болашаққа Бастар жол
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М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
6 факультетінің бірі ретінде жаратылыстану-математикалық факультеті 
де 2011-2012 оқу жылы өз жұмысын жалғастыруда. 

Cтуденттерге жоғары сапалы кәсіби білім беріп, оларды 
тәрбиелеу және дамуын жүзеге асыру мақсатында аталмыш фа-
культет жаратылыстану-математикалық мамандықтар бойынша 
оқыту үдерісінде инновациялық ғылыми-педагогикалық әдістерді 
пайдалану арқылы студенттер мен магистранттарды ғылыми ізденіс 
жұмыстарына белсенді қатыстырып, экология және сапа менеджменті 
саласының саясатымен құзыретті-бағдарлы бакалаврлар мен 
магистрлерді даярлайды. 

ФИЗИКА  жӘне МАТеМАТИКА КАФедрАСы
Кафедра меңгерушісі: ф.м.ғ.к. Кульжумиева Айман Амангелдіқызы.
Кафедра 2009 жылы маусым айында оқу кеңесінің шешімімен физика 

және математика кафедрасы мен информатика кафедрасының қосылуы 
негізінде құрылды. Кафедра 5В010900 Математика, 5В011000 Физика, 
6М011000 Физика, 6М060100 Математика мамандықтары бойынша түлектер 
шығарады және де жаратылыстану-ғылыми бағытындағы мамандықтарда 
математика және физика пәндерін жүргізеді. Сабақтар ПОӘК-пен (пәннің 
оқу-әдістемелік кешеніне) оқытудың типтік бағдарламасы негізінде 
жүргізіледі. Оқыту күндізгі және сырттай бөлім бойынша жүргізіледі.

Қазіргі педагогикалық ғылым бірнеше жаңа білім беру технологияларын 

ұсынады. Инновациялық мектептерде жұмыс жасай отырып, кафедраның 
оқытушылары осы мектептердегі оқу-тәрбие үрдісіне қазіргі педагогикалық 
технологияны енгізуге өз үлестерін тигізуде. Кафедра оқытушылары 
физика, математика пәндері бойынша дәрістерде, практикалық және 
лабораториялық сабақтарда инновациялық-білім беру технологиясын 
қолданады.     

БИолоГИя жӘне эКолоГИя КАФедрАСы
Кафедра меңгерушісі  м.а. Қажиахметов Салауат Абайұлы.  
Биология және экология кафедрасы 2009-2010 оқу жылында профес-

сор  В.В. Иванов атындағы ботаника және биология, экология және оқыту 
теориясы кафедрасының бірігуінен түзілді. Кафедра 5В011300 - биология 
(бакалавриат), 6М060700 - биология» (магистратура), 6Д060700 – Биология 
(PhD, докторантура) мамандықтары бойынша үш деңгейлік дайындықты 
жүзеге асырады. 

Кафедра 5В011300 - биология (бакалавр), 5В060800 - экология 
мамандықтары бойынша бакалаврларды және 6М060700 - биоло-
гия, 6М060800 - экология мамандықтары бойынша магистранттарды 
және 6Д060700 – биология мамандығы бойынша докторанттарды 
дайындайды. 

Кафедра қызметкерлері Батыс Қазақстан облысының табиғи 
экожүйелерінің экологиялық жағдайын белсенді зерттеп, жүйелі түрде 
(сәуір-қараша) ғылыми геоботаникалық, зоологиялық зерттеулер 
мақсатында экспедициялар ұйымдастырады. 

Лабораториялық, практикалық және дәріс сабақтарында және 
курстық, дипломдық жұмыстарды орындау барысында микроскоп, спек-
троскоп, центрифуга, жалынды фотометр, атомник, ФЭК сияқты техникалық 
құралдар қолданылады. Кафедра жүйелі түрде облыс, қала мектептеріне, 
экологиялық және табиғат қорғау ұйымдарына теориялық және практикалық 
көмек көрсетіп отырады (кеңестер, кеппешөп материалдарын беру).

ГеоГрАФИя  КАФедрАСы
Кафедра меңгерушісі: г.ғ.к. Амельченко Валентин Иванович.
1938 жылы Москалев Георгий Евремовичтің ықпалымен құрылған 

география кафедрасы - Қазақстан Республикасындағы ең ерте құрылған 
кафедралардың бірі болып табылады. География кафедрасының көптеген 
түлектері Қазақстан Республикасының, ТМД елдері республикаларында 
және басқа да әлем мемлекеттерінің мектерінде, ғылыми және мемлекеттік 
кәсіпорындарда еңбектерін жолдарын жалғастыруда, ғылым кандитаты 
және доктор атағын алды.

Қазіргі күні кафедрада 13 оқытушы, соның ішінде 4 ғылым кандидаты 
- доцент және 1 ғылым докторы-профессор жұмыс жасап, олар студент-
географтарды білім беру және жаратылыстану-ғылыми бағыттары бойынша 
дайындайды.

Білім беру бағыттағы оқитын студенттер «География және туризм» 
мамандануы бойынша дайындалады.

География кафедрасы магистратура бойынша да дайындау жасайды, 
түлектері география мамандығы бойынша академиялық дәреже білім беру 
магистрі атағын алады. Біздің магистратура түлектері өз білімдерін Ресей 
Федерациясының алдыңғы қатарлы университеттерінде және ғылыми-
зерттеу институттарында жалғастыруда, ал олармен география кафедрасы 
тығыз іскерлік байланыс жасауда.

ХИМИя КАФедрАСы
1934 жылдан басталатын БҚМУ-дың «Химия» кафедрасының 

өзіндік бай тарихы бар. Кафедраның негізін салушы біздің жерлесіміз 
химик, академик – И.Н. Әзербаев. Қазіргі таңда «Химия» кафедрасының 
меңгерушісі, химия ғылымдарының докторы, профессор - Мендалиева Дина 
Кенжебекқызы. Кафедраның кадрлық потенциалын 1 ғылым докторы және 
7 ғылым кандадаты құрайды.

Бүгінгі күні кафедра төрт мамандық бойынша күндізгі және сырттай 
бөлімнің бакалаврларын даярлайды.

- Химия бакалавры – химия оқытушысы, аға зертханашы, зертханашы, 

Жаратылыстану-математикалық факультеті 
жас білімгерлерді оқуға шақырады

педагогика және химия саласындағы ғылыми-зерттеу мекемесінің маманы 
және т.б.

- Химия бакалавры ағылшын тіліне мамандырылған түлектер химиялық, 
металлургиялық, фармацевтикалық өндірісте, білім, ғылым және экология 
саласында жұмыс жасай алады.

- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының түлектері 
технолог, химик-технолог, зертханашы, ғылыми-зерттеу институттарының, 
құрастырушы және жобалық кәсіпорынның инженері, колледж оқытушысы 
және т.б. жұмыс жасай алады.

- Органикалық заттардың химиялық технологиясы - түлектерге 
органикалық заттардың химиялық технологиясы бакалавр дәрежесі 
беріледі, олар техниктердің бірінші дәрежесін, кіші ғылым маманы, инженер 
– зертханашы, жұмыс өтілін талап етпей ғылыми-зерттеу институттарының, 
құрастырушы және жобалық кәсіпорынның инженері, колледж оқытушысы 
және т.б. бола алады.

Кафедра жанында магистратура жұмыс істейді.Кафедра жанында 
материалдық базасы қазіргі құрал-жабдықтармен қамтылған ғылыми-
химиялық зертхана бар. Студенттер практиканы Орал қаласының зерт-
ханаларында, КПО өндірістерінде және ҚР басқа қалаларында өткізеді. 
Кафедра түлектері БҚО мектептері, зертханалары мен өндіріс орындарында 
ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның көптеген аймақтарында және одан 
тыс жерлерде еңбек етуде.

Химик студенттер ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді атқара жүріп, 

түрлі конкурс, конференцияларға қатысады. Химия бакалавры түлектері 
өздерінің оқуларын Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы оқу 
орындарында және шет елдерде жалғастыра алады.

ИнФорМАТИКА КАФедрАСы
Кафедра меңгерушісі - п.ғ.к. Медешова Айгүл Бақтығалиқызы.
Кафедраға қарасты компьютерлік кластар жергілікті және ауқымды 

(интернет) желіге қосылған компьютерлермен жабдықталған. Оқу 
үрдісінде зертханалық кластар бағдарламалық жабдықтармен, 
электрондық оқулықтармен қамтамасыз етілген.

Информатика кафедрасында 5В011100 информатика» (білім беру 
бағыты), 5В060200 информатика» (жаратылыстану-ғылыми бағыт), 
5В070300 ақпараттық жүйелер (экономика саласындағы), 5В70400 есеп-
теу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандықтар бой-
ынша күндізгі және жеделдетілген, сырттай оқу бөлімдерінде оқытылады. 
Информатика мамандықтарында бағдарламалық қамтамасыз ету, 
ағылшын тілі мамандандырулары жүргізіледі.

Оқытушылар мен студенттердің бірлескен жобалық жұмыстары 
негізінде электрондық оқу басылымдары дайындалып, қолданысқа 
берілді. 

Студенттердің республикалық және халықаралық олимпиадаға 
қатысуы жыл сайын нәтижелі көрсеткіштерге ие болып отыр. Бағдарламалау 
бойынша Д.Г.Габдуллаевтың жетекшілігімен олимпиадаларға қатысып 
қана қоймай, өздері де on-line режимінде аймақтық олимпиадалар өткізіп 
жүр.

А.Б.Медешованың басшылығымен «Студенттердің ақпараттық жоба-
лар зертханасы»  құрылды. Зертханада ақпараттық жобалар құрылады, 
арнайы курстар өткізіледі.

Қазіргі кезде заманауи талаптарға жауап беретін инфор-
матика кабинеттері, экология мен биогеохимия сараптау зерт-
ханасы, физика, химия, биология, география оқу зертханалық 
кабинеттері жабдықталып, оқу үдерісінде қолданылады. Студенттер 
оқытушылардан тәлім-тәрбие алып, үнемі өз білімдерін жетілдіруге 
тырысады. 

Факультет кафедраларының ғылыми-зерттеу жұмысы Қазақстан 
Республикасының ҒЗО, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, алыс және 
жақын шетел (ҚР БҒМ ОБИ ботаника және фитоөнім институты, зоо-
логия институты, физиология институты, РҒА ботаника институты, 
Мадрид ботаникалық бағы) ғылыми орталықтармен; жақын шетелдік 
ЖОО-мен (Мәскеу, Самара, Санкт-Петербург, Волгоград, Саратов, 
Орынбор); алыс шетел ЖОО-мен (Германия, Польша, Турция, АҚШ) 
байланыс арқылы дамып отыр.

факультеттің мекен-жайы: Достық даңғылы 121, 12 каб
телефон: 50-35-49
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Бізбен бірге болашаққа!

Қымбатты жас талапкер! Жыр-жебесі жүректердің жақұты болған, ерлік 
пен өрліктің бақыты қонған ақын Махамбеттің  еліне, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың, Филология факультетінің  «Қазақ тілі мен әдебиеті» бөліміне  
оқуға  шақырамыз! 

Бүгінгі таңда тілші, әдебиетші маман-
дар даярлаушы ұстахана іспеттес «Қазақ 
филологиясы» кафедрасының қалыптасу, 
даму тарихы Орал педагогикалық инсти-
туты құрылған 1932 жылдан бастау алады. 
Кафедраның алғашқы меңгерушілерінің 

бірі - қазақ әдебиеттану ғылымының 
көрнекті өкілі,  филология ғылымдарының 
республикадағы тұңғыш докторы, академик 
Қажым Жұмалиевтің болуын мақтан етеміз. 
Бұл бөлімнен қазақтың талай марғасқа 
ұландары қанат қақты. Бүгінде ұжым кейінгі 
жастарға ісімен үлгі болған көненің көзіндей 
бір шоғыр, ғалым ағаларын әркез есте 
ұстайды. Олар: А.Көшімбаев, С.Ақмурзин, 
Ғ.Әбуханов, М.Тілеужанов, Қ.Мырзағалиев, 
О.Бүркітов. А.Мұсаев, т.б.  

Сексен жылға жуық тарихы бар бөлімде 
мыңдаған түлектер білім алып, еліміздің 
түкпір-түкпірінде ел игілігі үшін еңбектеніп 
жатыр. Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінен 
Ж.Набиуллин, А.Нәріков, Ғ.Сейтақ, А.Шахин 
сынды жазба ақындармен қатар айтыс 
ақындары Ш.Қыдырниязова, М.Қосымбаев, 
Д.Мұштанова, Ж.Болтанова, Н.Кәрімова, 
А.Ишанов, жас ақындар  Ж.Мусина, Т.Мықи 
түлеп ұшқан. Бұл күнде бөлімде Ақұштап 
Бақтыгереева атындағы ақындар мектебі 
мен ақындар дәрісханасы жұмыс жасайды. 

Қазіргі кезде «Қазақ филологиясы» 
кафедрасының профессор-оқытушылар 
құрамында негізінен ғылыми дәрежесі 
бар мамандар еңбек етуде. Кафедра 
меңгерушісі – филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент А.Ы.Мамыров. Кафедра 
құрамында аймаққа танымал ғалым тілшілер 
мен әдебиетшілер: ғалым-педагог, «Ерен 
еңбегі үшін» медалінің, «Тіл жанашыры» 
төсбелгісінің иегері С.Ғ.Шарабасов, «Ыбырай 
Алтынсарин» медалінің иегері Ұ.Р.Ержанова, 
«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 
құрметті қызметкері» төсбелгісінің облыстағы 
алғашқы иегері З.Ж.Мүтиев, жоғары мек-
тепте өзіндік қолтаңбалары қалыптасқан 
маман-шеберлер, тәжірибелі ұстаздар 
Р.Қ.Мұхамбетқалиева, Ж.Ж.Шайекенов, 
А.Ә.Ниязғалиева, Қ.Ғ.Аронов, «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы -2007» 
байқауының жеңімпазы А.Қыдыршаев және 
болашағынан зор үміт күттіретін талантты 
жастар: Білім және ғылым министрлігінің 
жас ға лымдар ға та ғайында латын 
мемлекеттік ғылыми степендиясының 
(2010-2012) иегері, облыстық «Жас 
ғалым-2010» номинациясының лауреаты  
Р.Б.Сұлтанғалиева, магистр-ғалымдар  
Б.Е.Өмірзақов, Г.Г.Тұрғаналиева жемісті  
еңбектенуде.

Кафедра жанында 2005 жылдан бастап 
магистратура жұмыс жасайды. Сондай-
ақ, бөлімімізде академик Қ.Жұмалиев 
атындағы әдеби бірлестік (жетекшісі – 
С.Ғ.Шарабасов), профессор М.М.Тілеужанов 
атындағы фольклор үйірмесі (жетекшісі 
– Р.Қ.Мұхамбетқалиева), «Үкілі үміт» жас 
ақындар үйірмесі (жетекшісі – Ж.Ғ.Мусина), 
«Жас қалам» жас журналист-тілшілердің 

үйірмесі (жетекшісі – Г.Г.Тұрғаналиева) 
қарқынды жұмыс жасауда. 

Б ө л і м і м і з  у н и в е р с и т е т  н а м ы -
сын түрлі республикалық олимпиада-
ларда, шығармашылық конкурстарда, 
ғылыми-тәжірибелік конференцияларда 

желбіреткен Гүлмерей Исмагулова, Гүлнұр 
Жантуриева, Афиза Семғалиева, Алмагүл 
Исмагулова, Талғат Мықи, Мейрамгүл 
Сралиева, Дария Жүсіпқалиева, Жадыра 
Сапарова, Гүлсезім Бияшева сынды күні 
кешегі түлектерімен мақтана отырып, 
олардың өмірде бағындырған белестеріне 
қуанумен келеді.

Қазіргі таңда бөлімімізде оқу озатта-
ры: Елдана Асылханова Н.Ә.Назарбаев 
атындағы, Айжангүл Перғалиева про-
фессор М.М.Тілеужанов атындағы атаулы 
шәкіртақы иегерлері атанса, 2 курс студенті 
Айсара Бөлекбаева БҚМУ ректорының оқу 
грантын жеңіп алды. Сондай-ақ, бөлімімізде 
университет намысын абыроймен қорғап 
жүрген бірқатар талантты студенттеріміз 
бар. Олар: облыстық «Ауылым - алтын 
бесігім!» атты жас ақындар мүшәйрасының 
бас жүлдегері, 2011 жылы Қостанай об-
лысы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
мемлекеттік университетінде ұлы ағартушы 
Ыбырай Алтынсариннің 170 жылдық мерей-
тойына арналған республикалық студенттер 
мүшәйрасының І орын иегері Жұмагүл 
Мұрсалова, студенттердің республикалық 
ғылыми жұмыстарының ІІ орын иегері Айкүн 
Молдашева, Шымкент қаласында өткен 
республикалық «Кәнекей, тілім, сөйлеші!» 
атты шешендер байқауының бас жүлдегері 
Айсара Бөлекбаева.

Біздің бөлімде  берілетін мамандықтар:
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 

бойынша бітірген түлекке «қазақ тілі 
мен әдебиеті бакалавры» академиялық 
дәрежесі беріледі.  Олар жалпы білім 

беретін мектептерде, лицей, колледж, 
гимназияларда қазақ тілі мен әдебиетінің 
мұғалімі, жоғары оқу орындары мен ғылыми 
мекемелерде кіші ғылыми қызметкер, аудар-
машы қызметтерін атқара алады. 

5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 
қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 
бітірген түлекке «қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті ба-
калавры» академиялық дәрежесі беріледі. 
Олар жалпы білім беретін мектептерде, 
лицей, колледж, гимназияларда қазақ тілі 
мен әдебиетінің мұғалімі, жоғары оқу орын-
дары мен ғылыми мекемелерде кіші ғылыми 
қызметкер, аудармашы қызметтерін атқара 
алады. 

5В020500-Филология: қазақ тілі
«Филология: қазақ тілі» мамандығы 

бойынша оқу бітірушіге «филология бака-
лавры» академиялық дәрежесі беріледі. 
Бітірушілердің кәсіптік қызмет нысандары 
орта (сонымен бірге гимназиялар, лицей-
лер) және арнаулы орта (колледждер, тех-
никумдар) оқу орындары болып табылады. 
Сондай-ақ, ғылыми-зерттеу мекемелері, 
газет-журналдардың редакцияларында, 
радио мен телевидение және баспа орын-
дарында қызмет атқара алады.

Оқу мерзімі: 
Күндізгі оқу – 4 жыл (бакалавр).
Сырттай бөлім – 3 және 5 жыл 

(бакалавр).
Кү н д і з г і  о қ у  –  1  ж ә н е  2  ж ы л 

(магистратура).
Оқу түрі: Мемлекеттік грант және 

ақылы негізде.
Қысқартылған оқу түрі: Арнаулы 

орта білім негізінде – 3 жыл.
Жоғары білім негізінде – 2 жыл.

Қымбатты жас талапкер!
С ө з  т ү й і н і н   Е л б а с ы м ы з д ы ң 

«Атқарылған  істер  аз емес, бірге  
жалғастырайық!» (Н.Ә.Назарбаев) деген 
дәйекті ойымен қорыта келе, жаңа оқу 
жылында Сізді өз төрімізде құшақ жая 
қарсы алатынымызды қаперлеріңізге 
салғымыз келеді.  

Зейнолла жақсылықұлы, 
филология ғылымдарының кандидаты, 

БҚМУ доценті
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КАФедРА ТыныСы
Ағылшын тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасы 1962 

жылы ашылып, содан бері бірнеше рет қайта құрылып, ұзақ жылдар 
бойы жұмыс жасап келеді. 1969 жылы ағылшын тілінің фонетикасы мен 
грамматикасы кафедрасы болып, алғашқы кафедра меңгерушісі 
Л.И. Копистко болды және ағылшын филологиясы болып екіге бөлінді. 
Кейін бұл кафедра герман филологиясы, кейін ағылшын тілін оқытудың 
теориясы мен практикасы кафедрасы болып аталды. Кафедрада алғашқы 
оқытушылар құрамы жұмыс жасап, олар ағылшын тілінің теориясы мен 
методикасын оқытуда үлкен күш-жігер жұмсады. Кафедра педагогикалық 
сараманға жетекшілік жасап, шет тілдерін оқыту бөлімінің жоғарғы кур-
старымен жұмыстанып, мамандар даярлап шығарды. Ал ағылшын тілінің 
фонетикасы мен грамматикасы кафедрасы 1-2 курс студенттеріне тілді 
алғашқы сатыда меңгерту бағытында жұмыстанды. Екі кафедра жүйесі 
мамандарды дайындау талаптарына сай болып, біраз уақыт бойы жұмыс 
жасады. Бұл жылдары кафедраны Л.И. Кописткодан кейін Е.А. Утешева, 
М.К. Бисималиева, А.Г. Абуханова, Н.А. Кушкенбаев,  Н.П. Невкина, И.М. 
Минина, А.Е .Ниязовалар басқарды. Кафедра оқытушылары студенттерге 
ағылшын тілінің негізін үйретіп, оқытудың маңызды бөлігін атқарды. 

Герман филологиясы кафедрасы әртүрлі функцияларды атқарды: 
«Шет тілі: екі шет тілі» және «Аударма ісі» мамандықтары бойынша жоғарғы 
курс студенттерін оқытып, сондай-ақ «Қазақ тілі және ағылшын тілі», «Орыс 
тілі және ағылшын тілі», «Химия және ағылшын тілі», «ИВТ және ағылшын 
тілі», «Халықаралық қатынастар», «Аймақтану», «Алғашқы оқытудың 
педагогикасы мен методикасы» мамандықтары бойынша күндізгі және 
сырттай оқыту бөлімдері студенттеріне дәріс берді. Кафедраның негізгі  
мақсаты – студентке аса маңызды аспектілерді  меңгерту, педагогикалық 
сараманнан өткізу, мемлекеттік емтихан тапсырту және дипломдық 
жұмыстарды  қорғату.  Кейінірек кафедрадан неміс тілі және екінші тілді 
оқыту кафедрасы, доцент А.Г. Абуханованың басқаруымен аударма ісінің 
теориясы мен практикасы кафедралары бөлініп шықты. Осыған байланы-
сты кафедраның функциясы да өзгеріп отырды.

2004 жылдан кейін кафедраны М.Ломоносов атындағы Москва 
мемлекеттік университетінде Шеридан шығармашылығы бойынша дис-
сертациясын қорғаған, филология ғылымдарының кандидаты Н.Д. Дивина-
Осипьян және Санкт-Петербургтегі Герцен атындағы Ресей мемлекеттік 
педагогикалық  университетінде шетел тілінде сөйлеу қызметінің активи-
зациясы мәселесі бойынша кандидаттық  диссертациясын қорғаған 
А.Е. Ниязова басқарды. 2010 жылдан бері кафедра меңгерушісі –доцент, 
филология ғылымдарының кандидаты Алма Ғабдрахимқызы Абуханова.

БіліМі Мен БіліГі МОл КәСіБИ МАМАндАР ОРдАСы
Кафедраның ұзақ тарихында – студенттер оқытуда көп жұмыстар 

атқарып, университеттің мақтанышына айналған белгілі мамандар 
жұмыс жасады. Олардың қатарында филология ғылымдарының докторы 
Марьям Қапазқызы Бисималиева бар. Қазіргі таңда Марьям Қапазқызы 
«Профессионал» жеке оқу орталығының жетекшісі, бірақ магистрлік 
диссертацияларға рецензия жазып, оппонент болу арқылы ол әлі де шәкірт 
тәрбиелеу жұмыстарына атсалысады.

Кафедраның тәжірибелі аға оқытушысы Т.И. Нурушева ағылшын тілінің 
практикалық курсы және стилистика сабақтарында болашақ педагогтарға 
деген сүйіспеншілігі мен педагогикалық шеберлігін  жарқыраған әзілімен 
ұштастыра біледі. Республиканың және облыстың көптеген оқу орындары 
Т.И. Нурушеваның студенттерін мақтан етеді.

Қазіргі таңда кафедрада оқытушылар: О.Г. Полянина, А.Б.Насимуллина, 
Р.Г.Шамғонова, Л.Т.Даулова, А.Е.Габдешева, Г.Құтқожаева және аға 
оқытушылар  С.И.Қадырғалиева мен И.Н.Касимовалар жұмыс жасайды.

 Магистратураның ашылуы – кафедра тарихындағы елеулі кезең. 
Оқытудың кредиттік жүйесіне көшу, екіжылдық магистратурада мамандар 
даярлау – жаңа курстар мен жаңа мамандарды қажет ететін жұмыс. Бұл 
курстарды А.Г. Абуханова, М.В. Чечетко, М.К. Бисималиева және басқа оқу 
орындарынан шақырылған мамандар оқытады. Осы жылдар аралығында  
магистрлік дисссертацияларын қорғап шыққан магистр-оқытушылар  
аз емес. Олардың қатарына Ж.Т. Рысбекова, А.Б. Бакытжанова, А.М. 
Салауатова, В.С. Зубков, А.А. Санжаров, И.Н. Касимова, А.Е. Габдешева  
А.С. Дейнеко, Л.В. Кайль, К.У. Кинжегалиева жатады.

Магистратурадағы даярлық жоғарғы деңгейде жүрг із іліп, 
магистранттардың академиялық магистр дәрежесі талаптарға сай 
қорғалып келеді.

Кафедраның ғылыми жұмысы герман тілдері мен әдістемесі төңірегінде 
жүргізіледі. Кафедра тарихында кандидаттық диссертацияларын қорғаған 
оқытушыларымыз бар. А.Е. Ниязова – шетел тілінде сөйлеу қызметінің акти-
визациясы, Герцен атындағы Ресей МПУ 2004 ж. Филология ғылымдарының 
кандидаты – Е.А. Утешева /қазақ өлеңдерінің ерекшеліктері, АШТПИ, 1979 
ж. А.Г. Абуханова – ағылшын жазуының қалыптасуы, М. Торез атындағы 
Москва шет тілдері институты, 1983 ж. шет тілдер бөлімінің шыққан 
алғашқы профессор, филология ғылымдарының докторы М.К. Бисималиева 
өз ғылыми жұмысын ағылшын тілінің синтаксисімен байланыстырып, 
М.В. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университетінде 1988 
жылы кандидаттық диссертациясын, 1999 жылы осы тақырып бойынша 
докторлық диссертациясын қорғады. М.В. Чечетко ағылшын тілінің әдебиеті 
мәселелерімен айналысып, 1980 жылы Джейн Остеннің шығармашылығы 
бойынша М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университетінде 
кандидаттық диссертациясын қорғады. Кафедра оқытушылары өз 
мақалаларын «ММУ жаршысы», «Филологиялық ғылымдар», «Қазақстан 
жоғарғы мектебі», «БҚМУ Хабаршы» сияқты республикалық және шетел 
басылымдарында және Воронеж, Днепропетровск, Казань қалаларының 
жинақтарында жариялап отырады. Кафедра оқытушылары БҚМУ-
да және  Москва, Алматы, Астана, Орынбор қалаларында өткізілген 
конференцияларға бірнеше рет қатысып отырды.

Кафедра оқытушылары қала мектептері мен халыққа білім беру 
ұйымдарымен тығыз қарым қатынаста. Доцент М.В. Чечетко, оқытушылар 
Р.Ғ. Шамғонова, О.Г. Полянина облыстық мектеп олимпиадасы, «Полиглот» 
республикалық конкурсы және «Ғылымға қадам» атты оқушылар арасындағы 
ғылыми конференцияда қазылар құрамында жұмыс жасайды.

ШеТелМен әРіПТеСТіК АРнАСы
Қазіргі кезде кафедра өмірі шетел оқу орындарымен тығыз байла-

ныста. Кафедра оқытушылары алыс және жақын шетелдердегі ЖОО-
ғы әріптестермен байланыста болып, кейбір оқытушылар АҚШ және 
Германияда машықтан өтіп келді. Олар «Болашақ» және басқа білім  
бағдарламалары бойынша конкурстарға қатысып отырады. 

Доцент А.Г. Абуханованың жетекшілігімен шет тілін оқытудың теориясы 
мен практикасы кафедрасына жұмыс жасауға шетелдік әріптестермен 
байланыс орныққан. Англия, Америка, Австралия, Германиядан шетелдік 
әріптестерді шақыру 1995 жылдардан бері қалыптасқан дәстүр. Содан бері 
кафедрада Бостоннан Эрин Стоукс, Уэльстан Дэвид Стилманн, Лондоннан 
Лиза Морган, Техастан Дэниэл Нельсондар жұмыс жасады.

2011 оқу жылының басында университет басшылығы Германияның 
Бонн қаласынан ғылым докторы Бернхардт Динсбургті шақырды. Ол 
университетте болған бір жарым айдың ішінде кафедра оқытушылары 
және студенттерімен байланыста болып, 1-4 курс студенттеріне ағылшын 
тілінің морфологиясы бойынша және ағылшын тілінің тарихынан 3 курс 
студенттеріне дәріс оқып, өзінің докторлық диссертациясы бойынша кафе-
дра студенттері мен оқытушыларымен кездесу, семинарлар өткізді.

Германиядан келген тәжірибелі оқытушылармен байланыс, олармен 
тәжірибе алмасу кафедра оқытушылары мен студенттері үшін кәсіби 
біліктілікті көтеру және шетелдік әріптестермен байланысты кеңейту 
мақсатында  нәтижелі жұмыс болды. 

 Шет тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасында 
жүргізілетін жұмыстар әрқилы, сондықтан шетелдік әріптестермен бірігіп 
жұмыс жасау кафедра оқытушыларының кәсіби деңгейлерін өсіруде, 
олардың ынталарын арттыруға үлкен ықпалын тигізеді. 

Шетелдік әріптестермен және оқу орындарымен байланыс бұнымен 
шектелмейді. Біздің студенттер Еуропаның әртүрлі жоғары оқу орындарына 
оқуға баруда. 2010 жылдың шілде-қазан аралығында 4 курс студенттері   
Туркия қаласының Гази университетінде жазғы тәжірбиелік сараманнан  
өтсе, 2 ақпан мен 30 сәуір аралығында 3 курс студенттері Польшаның 
Быдгощ қаласында Халықаралық мәдениет және туризм институтында 
шетелмен  студенттер алмасу бағдарламасы  бойынша  білімдерін көтеру 
курстарынан  өтті. 4 курс студенті Е. Зубкова Германияның Майнц қаласында 
2011 жылдың 9 сәуірі мен 30 тамыз аралығында Гутенберг университетінде 
оқып келді.  2011 жылдың 15 қыркүйегінде «Work and Travel» бағдарламасы 
бойынша Американың әртүрлі штаттарына 4 студент жіберілді. 

Қазіргі таңда Халықаралық бағдарлама бойынша М. Пузаткина 
Германияның  Фульда қаласында  магистратурада, Ж. Мусина «Болашақ»  
бағдарламасы бойынша Германияның Мюнхен қаласында  магистратурада  
білім алуда.

Кафедра жұмысының жоспары бойынша шетелде оқу тек студенттер 
ғана емес, сондай-ақ оқытушыларды да қамтиды. Кафедра түлектері                 
В.С. Зубков және Л.В.Кайль Германияның Майнц қаласында Джонс 
Гутенберг университетінде PhD бағдарламасы бойынша докторантурада  
білімдерін жалғастыруда.

УнИВеРСИТеТКе ныҚ ҚАдАМ – КәСіБИ 
БАҒдАР ЖҰМыСының ӨЗеГі 

Әртүрлі жұмыстармен қоса, кафедра оқытушылары кәсіби бағдар беру 
жұмыстарымен де айналысады. Бұл кезекте кафедрада бакалавриат және 
магистратура жұмыс жасайтынын айта кету орынды.

 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы  бойынша  бакалавриатты 
бітірушіге білім бакалавры (шетел тілдері) академиялық дәрежесі беріледі. 
Мамандандырылған шетел тілінен дайындығына  сәйкес төмендегідей 
кәсіби қызметтерін атқара алады.

ағылшын және  неміс тілдерінің мұғалімі;
Оқу мерзімі  - 4 жыл (күндізгі бөлім )
3 жыл (сырттай жедел)
5 жыл (сырттай) 
Магистратурада 6N0119 – Шет тілі : екі шет тілі мамандығы бойынша 

мамандарды даярлау екі бағыт бойынша жүргізіледі:
кәсіптендіру;
ғылыми-педагогикалық. 
Шет тілі : екі шет тілі мамандығы бойынша магистратура түлектеріне 

білім беру магистрі (шет тілі) дәрежесі беріледі.
Оқу мерзімі – 2 жыл.
Кафедра филиалдары № 19, 17, 8, 12, 21, 36, «Достык», Мичурин ЖББМ 

жұмыс жасайды. 
Қазіргі таңда кафедраның мақсаты – бүгінгі өмір талаптарына сай  

шет тілін  жоғары деңгейде меңгерген мамандарды дайындап шығару. 
Осы мақсатта  студенттер тіл теориясы, оқылып жатқан тілдің  әдебиеті, 
тарихы, елтану, шет тілдерінің әдістемесін  оқыту жөнінен курстар  бойынша   
білімдерін ұштауда. Бұл жолда үлкен буын оқытушыларының орнын батыл, 
шығармашылық қабілеттері мол, доцент А.Г. Абуханова басшылық жасап 
отырған шет тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасының 
оқытушылары дайындаған ағылшын тіліне құштар жаңа жас буын басаты-
нын толық сеніммен айтуға болады.

Райса Шамғонова,
шет тілін оқытудың теориясы мен практикасы 

кафедрасының оқытушысы

Шет тілін меңгеруге талпынған, маманы болуға 
асыққан жас дос, қадамың құтты болсын!
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В условиях возрастающей всеобщей глобализации, развития 
инновационных технологий и интеграции сложного общественно-
го сознания все более актуальной становится роль языка и речи. 
Функции языка разнообразны. Но главными из них,  по-прежнему,  
остаются мыслеформирующая и коммуникативная. Самым вос-
требованным специалистом на сегодняшний день  является тот 
человек, который умеет грамотно и красиво говорить, понятно и 
ярко выражать свои мысли; человек, владеющий как минимум тремя 
языками. В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда и 
высоких требований к современному образованию особенно важ-
но знать казахский язык как государственный, русский – как язык 
межнационального общения, и английский - как международный 
язык. Все эти знания, соответствующие качественным стандартам, 
можно получить, обучаясь по специальностям «Русский язык и лите-
ратура», «Русский язык и литература в школах с нерусским языком 
обучения», «Филология: русский язык», «Переводческое дело» на 
филологическом факультете  ЗКГУ имени М. Утемисова. 

Выпускники ЗКГУ им.М.Утемисова по данным специальностям 
могут осуществлять свою профессиональную деятельность в самых 
разных направлениях: преподавание в школе, в высших учебных 
заведениях, пиар – компании, работа в СМИ (журналистика, теле-
видение, радиовещание).

Специальность «Русский язык и литература» со специализацией 
«Журналистика» видится современной в условиях возрастания роли 
СМИ и повышения уровня профессионализма их кадров, расшире-
ния возможности развития средств массовой информации.

Специальность «Русский язык и литература» со специализацией 
«Английский язык» позволяет приобщиться к культурному мирово-
му пространству, свободно функционировать в глобальной сети 
Интернет, а выпускникам стать востребованными  специалистами 
в области образования и культуры. 

Специальность «Русский язык и литература в школах с нерус-
ским языком обучения» является современной в связи с динамич-
ным развитием Республики Казахстан и возрастающими в связи с 
этим требованиями к современным специалистам, обладающим 
знанием языков.

Специальность «Переводческое дело» дает возможность 
заняться деятельностью широкого спектра с учетом требований 
рынка: административно-управленческая сфера; сфера образо-
вания и науки; сфера культуры и межкультурной коммуникации; 
сфера международных связей; сфера издательского дела; сфера 

Еліміздің ең таңдаулы университеттерінің ондығына енетін 
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті «Білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензия беру ту-
ралы» ҚР БжҒМ-ның 2003 жылғы 13 маусымдағы №420 бұйрығына және 
Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 
2005 жылғы 7 қазандағы № 683 бұйрығына сәйкес жоғары біліммен 
қоса орта кәсіптік білім беру құқын да иеленді. Алғашқы  2005-2006 оқу 
жылында 4 мамандық бойынша  70 талапкермен еңбек жолын бастаған 
білім шаңырағы бүгінде қанатын кеңге жайып, «Ақпараттық жүйелер», 
«Математика», «Физика», «Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтары 
бойынша 400-ге жуық оқушы білім нәрімен сусындауда. Оқыту  күндізгі 
бөлімде мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі. Еліміздің қоғамдық 
өмірі мен ғылымына, экономиканың маңызды бағыттарының қарқынды 
даму мәселелерін шешуге бағытталған заманауи, бәсекеге қабілетті 
маман қалыптастыруды мақсат тұтқан колледждің жас та болса, жет-
кен жетістіктері аз емес. Өз ісінің нақ шеберлері, аталған оқу орынды 
абыроймен басқарып келеді. Колледж директоры Төлеуішов Талғат 
Нұғманұлы – жоғары санатты ұстаз. 

средств массовой информации; информационно-аналитическая 
сфера и др.

Кафедра общего языкознания и перевода, состоящая из вы-
сококвалифицированных специалистов, для которых характерен 
творческий подход, любовь и преданность своему делу, обладает 
высоким потенциалом для подготовки данных специалистов в со-
ответствии с мировыми стандартами.

Сделайте Ваш выбор сегодня!

Путеводная нить филологииПутеводная нить филологии

БҚМУ колледжі білімге құштар талапкерлерін күтуде
Сонымен қатар әрбір баланы табиғаттың ғажайып құбылысы 

ретінде бағалайтын, жеке тұлғаның дамуына ықпал етіп, өскелең 
ұрпақтың ақыл-парасатына азық бола білу үшін саналы тәрбие 
беруді өз міндеттері деп санайтын білікті де білгір, ұстаз-тәлімгерлер 
қызмет атқаруда. Олардың құрамы ғылым кандидаттарынан, жоғарғы, 
бірінші және екінші категориялы оқытушылардан, магистр және спорт 
шеберлерінен тұрады.  

Колледждің университеттің құрылымдық бөлімшесі болып са-
налуы, оның ғылыми әлеуетін толық пайдалануға мүмкіндік береді. 
Заманға сай толық жабдықталған оқу және ғылыми зертханалары, 
батыс аймағының оқу орнына арналған ғылыми-әдістемелік орталығы 
болып табылатын 1 млн. астам кітап қорын құрайтын  ғылыми 
кітапхана, оның ішінде электронды зал, компьютерлік кешен, интер-
нет және мультимедиялық кластар, оқу телеарнасы, спорт сарайы, 
баспа орталығы, жатақхана, медициналық бөлімше, студенттік кафе 
мен асханалар арманы айқын, қадамы нық жас ұрпақ үшін барлық 
мүмкіндікті ұсынуда. 

Бүгінгі шәкірт – еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы екенін 
ескерсек, болашақ кәсіби маман, дүниежүзілік мәдениетті танитын, 
төл мәдениетін құрметтейтін, оны таныта, сыйлата алатын, руха-
ни дүниесі бай, интеллектуалдық деңгейі, эстетикалық талғамы 
жоғары, жарқын ой-санамен өмір сүретін, білімді, білікті жастарды 
тәрбиелеуде университеттің Жастар Даму орталығы орасан зор үлес 
қосып келеді. Құрылымдық бөлімшесі ретінде колледждің белсенді 
жастары университет студенттерімен тең түсіп, әр қырынан өздерін 
танытып жүр. Жастар қоғамдық бірлестігі «Жас экономист», «Қазақстан 
жастар Альянсы», «Студенттік өзін-өзі басқару» ұжымы, «Жасыл 
ел», «Студенттік құрылыс» жасағы, «Ақиқат» пікір-талас клубы бұған 
айқын дәлел. 

Колледж - ұлттық, жалпы адамзаттық құндылықтардың, ғылым 
мен практиканың жетістіктерінің негізінде жеке тұлғаның дамуына, 
кәсіби қалыптасуына жағдай жасай отырып, аймақтың әлеуметтік, 
экономикалық және түрлі өндіріс салаларына орта арнаулы кәсіптік 
білімі бар жоғары білікті мамандарды дайындайды.

Құрметті талапкерлер, Сіздердің әрқайсысыңыздың 
БҚМУ колледжінде білім алуға мүмкіндіктеріңіз бар!  

БҚМУ колледжі білімге құштар талапкерлер-
ге өз есігін айқара ашады. Сәт сапар!
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Батыс Қазақстан өңірінде мәдениет және өнер 
факультеті мәдени-ағартушылық және көркем-музыка 
мамандықтарын даярлайтын ірі мәдени өнер орталығы 
болып табылады (Батыс Қазақстан, Ақтөбе Атырау, 
Маңғыстау және т.б.).

Факультет құрамында 4 кафедра, 3 педагогикалық 
және 9 профессионалдық-шығармашылық мамандықтар 
бакалавриатын дайындайды. 

Мәдениет және өнер факультетінің деканы - педа-
гогика ғылымдарының кандидаты, доцент нағымова 
Меңдіғаным Мергенбайқызы. 

 «Вокал және аспаптық өнер» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының канди-

даты Бабенко Ольга Александровна.
Мамандықтар: дәст үрлі музыка өнер і ,  аспаптық 

орындаушылық, вокалдық өнер.
Мемлекеттік кәсіби білім стандартының талабына сай 

мәдениет және өнер саласында мамандарды дайындау, сту-
денттерге халық музыкасының шығармашылығын, Қазақстан 
халқының фольклорын, өнер бағытында ғылыми-зерттеу 
жұмысымен шұғылдануға, музыка мәдениетін оқытуға кафе-
драда  педагогикалық  ұжымының  біліктілігі  жоғары. 

 «Музыкалық білім» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының канди-

даты, доцент Нағымова Меңдіғаным Мергенбайқызы
Мамандық: Музыкалық білім.
Кафедра ағартушылық концерт ісіне белсенді қатысады, 

жалпы білім және саз мектептерінің оқушыларына концерттік 
бағдарламаларымен қатысады, вокалдық класс кешін 
ұйымдастырады,  барлық факультеттің, университеттік 
мерекелік кештерде атсалысып қатысады. Студенттер мен 
оқытушылар республикалық, халықаралық конкурстардың 
лауреаты. Түлектерге музыка пәнінің мұғалімімен қатар, мек-
тепке дейінгі мекемелердің музыка жетекшісі атты қосымша 
квалификация беріледі.

«Көркем – қолданбалы өнер және кәсіптік білім беру» 
кафедрасы

Кафедра меңгерушісі Өтегенов Исатай Өтегенұлы.
Мамандықтар: бейнелеу өнері және сызу, сән өнері, ди-

зайн, кәсіптік білім.

«Театрлік-хореографиялық өнер және кітапханатану» 
кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі өнертану кандидаты Айтқалиева 
Қарлығаш Даирғалиқызы.

 Мамандықтар: мәдени-тынығу жұмысы, кітапхана ісі, 
хореография, режиссура.

Концерттерде, ғылыми-тәжірибелі конференцияларда 
және симпозиумдарда қатысады, облыстық және халықаралық 
деңгейдегі іс-шараларға қатысады. 

Мәдениет және өнер факультетінің шығармашылық 
бөлімшелері

Шеберханалар:
Тігу шеберханасы – меңгерушісі Лұқпанова А.С. 
Музыкалық халық аспаптырын дайындау және ме -

талл өңдеу шеберханасы – меңгерушісі 
Сарманбеков Т.Р.

Фак ультет те ғылыми- і з ден іс және 
шығармашылық жұмыстарын  іске асыру 
үшін оқу-шығармашылық шеберханалар 
жұмыс істейді.

«Сәулетшілік дизайн» оқу шеберхана-
сы. Жетекшісі: педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Ворожейкина Ольга  
Игорьевна.

«Дизайн ки ім і» оқ у шеберханасы. 
Жетекшісі: аға оқытушы Давлетова Баян 
Ғаббасқызы.

«Көркем тоқыма» оқу шеберханасы. 
Жетекшісі: аға оқытушы Катчекова Шынар 
Ердаевна. 

Көркем безенд іру шеберханасы – 
БҚМУ ішкі көріністерін және қасбеттерін 
безендіреді, ақпараттық жарнамаларын 
дайындайды. (Хамзин Т.А., Тлеуханов Н.С., 
Капаков Г.Х.)

Ф а к у л ьт е т т і ң  № 4  ж ә н е  №7 о қ у 
ғимараттарындағы кітапхана мен оқу залдары   музыкалық 
әдебиет пен көркем педагогика және әдістеме, ноталық  
материалдармен толық қамтамасыз етілген. Университетте 
акт залы мен студенттік асхана бар. Компьютерлік сыныптар 
бар. Факультет студенттерінің Спорт сарайында спортпен 
шұғылдануға мүмкіншіліктері бар.

 Мәдениет және өнер факультетінің кадрлық  құрамы 
жоғары білікті ғалымдар мен өнер мамандары, педагогика, 
өнертану, философия, техникалық  ғылым кандидаттарымен, 
магистранттармен, ҚР еңбегі сіңген әртістері және мәдени 
қайраткерлерімен, ҚР Суретшілер Одағының мүшелерімен, 
республикалық және халықаралық конкурстар лауреаттары-
мен және дипломанттармен қамтамасыз етілген. 

Меңдіғаным нағымова,  
мәдениет және өнер факультетінің деканы                                                      

Өнерпаз жастар, мәдениет және 
Өнер факультетіне қош келесіз!
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Ағарту, оқыту, тәрбие саласындағы кез келген ғылыми-зерттеу 
жұмысының  методологиялық (әдіснамалық) негіздемесі болуы шарт.  
Оқу әрекеті мен тәрбие ісінің  алуан жағдаятының  әдіснамалық негізіне 
аталған салалардың педагогикалық, психологиялық және тәрбиелік 
қырларын айқындау енбек. Демек, педагогика-психология ғылымының  
шәкірт баулуға, кәсіби маман даярлауға, тұлға қалыптастыруға 
қатысты зерттеулерге басты тірек болары осыдан да көрінбек.

Университетіміздің бастау кезеңіндегі тірек қалыптағы бірегей 
де байырғы бөлім – педагогика факультеті. Ол өз бастауын 1934 
жылдан алады. Алғашында жеке кафедралар ретінде құрылып, кейінгі 
арнайы факультет ретіндегі бөлім негізін қалыптастыруға орасан үлес 
қосып, көл-көсір еңбек сіңірген ұстаздар туралы айту - өз алдына 
бір дастан. Бүгінде факультет тарихында мәңгіге есімдері жазылып 
қалған ғалым-ұстаз қайраткерлерді мақтанышпен еске аламыз. 
Олар- В.В. Волков, Н.И. Рогачев, А.И.Карпова, И.В. Алеев, П.И. Гусак, 
Д. Элькин, Н.А.Пимнев, В.Г.Ельсуков, Ю.А. Порышкин, А.М. Войлоков, 

А.Х. Темірбеков, Н.В. Ставкин, К.С. Жолдасов, М.Н. Панкина, т.б.  
Бұлардың барлығы да факультеттің, кафедралардың өзіндік  қалпы 
мен жоғары деңгейін  жоймауы  жолында жұмыс жасады. Қазіргі  
педагогика факультеті - ешкімге ұқсамайтын өзіндік дәстүрі  бар 
ұжым. Сол дәстүрді қалыптастыру жолында тер төге еңбек еткен 
ардагер ұстаздар Т.Қ. Құбашев, Қ.И. Исмағұлов, Б.А. Молдағалиев, 
Т.Қ. Қайырғалиев, М.С. Хұсайынов, т.б. ерекше құрмет тұтамыз.

Ұжымның қазіргі таңдағы тынысына келсек, факультет құрамында 
екі  ірі бөлім бар. Олар–педагогика-психология,  дене шынықтыру және 
спорт бөлімдері. Осы бөлімдердегі   профессор-оқытушылар құрамы 
60-тан асады.  Оның   ішінде  8  ғылым   докторы   (А.С.Иманғалиев, 
А.С.Қыдыршаев, Ә.М. Мұханбетжанова, Х.С. Мұханбетқалиев, Б.И. 
Сәрсенбаева, В.Ю.Салов, С.М. Бахишева, Н.Ә. Әділбаева),  10 ғылым 
кандидаты, 21 магистр-оқытушы жұмыс жасайды. Факультетімізде ҚР 
Білім және ғылым министрлігі бойынша «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» мемлекеттік грантының иегерлерінің еңбек етуі көңіл 
қуантады (Ә.М. Мұханбетжанова (2005, 2010 ж.), А.С. Қыдыршаев 
(2007ж.)). Факультетіміздің күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінде  
666 студент оқуда.

Факультетте 4 кафедра жұмыс жасайды. Кафедраларды  белді де 
беделді ғалымдар басқарады. Олар - «Педагогика және психология» 
(кафедра меңгерушісі- т.ғ.д., доцент Н.Ә. Әділбаева), «Дене тәрбиесін 
оқытудың теориясы мен әдістемесі» (п.ғ.к., доцент Р.Н. Испулова), 
«Жалпы педагогика, психология және өзін-өзі тану» (п.ғ.к., доцент 
Г.Ә.Ерғалиева), «Дене тәрбиесі» (аға оқытушы М.Х. Темірғалиева) 
кафедралары. Ғалым-педагогтар басқаратын кафедралар ғылыми 
әлеуетті қалыптастыруда,  жоғары сапалы мамандар даярлауда кең 
көлемді кешенді жұмыстар атқаруда. Университетіміздің одан әрі 
тереңірек құлашын жая дамуына белсенді араласуда. Әрбір кафедра 
ұжымының тыныс-тіршілігі турасында сөз қозғау,  тарата айту - өз  
алдына бір төбе.

Факультетімізде жоғарыда аталғандардан  басқа елімізге, аймаққа, 
туған топырағымызға кеңінен танымал, сандаған сапалы маман бау-
лып өсірген тәжірибелі ғалым-әдіскер әріптестеріміз  көптеп   
саналады (Ж.С. Жардемов, Б.О. Әлмұқанов, В.Л. Мельников,  
В.П. Капленко, А.Н.Жищенко, С.Ш. Бекбаев,  Л.Б.Амельченко,  
В.В.Бобер,   Б.Б.Мұңайдарова,  М.Ғ. Құсайынова,  Н.Қ. Байтілесова,  
Л.В. Демченко,   А.Х. Жұмағалиев, А.С. Ирғалиев, т.б.

Сондай-ақ аға буын  артынан  ілесе өсіп  келе жатқан факультеттің 
ертеңі болар лайықты ізбасар жас ғалым-педагогтар қалыптасуда. 
Бұл ретте Қ.Р. Қажымова, И.С. Әбдірахманов, Ш.Т. Мұханбетова, 
О.Н. Ерниязов, Д.Ш. Жұмағалиева, Г.С.Әбуғалиева, А.М. Молдағалиев,  
Ж.Ғ. Байғалиева, С.А. Бисалиев, Г.Б. Мұсағалиева, С.Н. Рысқалиев,  
Т.С. Хасанғалиев, С.Ж. Бахтиярова, Т.Т. Темешев, Ж.С. Исмағұлова, 
Т.А. Базартаев, А.Т. Шандозтегі, Л.А. Федорченко, Ә.Қ. Қаукеев,                      
М.С. Ахметова, С.Ф. Баюканская,  Б.Қ. Тұяқоваларды атау артық 
емес.

Бүгінгі таңда факультетте «Педагогика және психология», 
«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі», «Дене 
шынықтыру және спорт», «Бастапқы әскери дайындық», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» сияқты мамандықтарға 
даярлап келсе, жаңа оқу жылынан бастап факультетімізде жоғарғы 
аталғандарға қоса «Психология», «Мектепке дейінгі оқыту мен 

тәрбиелеу» мамандықтарын ашу мүмкіндіктері қарастырылуда. 
Сондай-ақ, факультеттегі кафедралар жанынан «Педагогика және 
психология», «Психология», «Дене шынықтыру және спорт» 
мамандықтары бойынша магистратура жұмыс жасайды. Мұны 
тәмамдаушыларға педагогика және психология магистрі, дене 
шынықтыру және спорт магистрі академиялық дәрежелері беріледі.

Ғұлама Ж.Баласағұни: «Ғалымдар серке секілді: қай жаққа бастаса 
да, тура жолға  бастайды»,- дейді. Сол сияқты факультет ұжымы өз 
ғалымдары тарапынан әзірленіп жазылған ғылыми педагогикалық-
әдістемелік зерттеу еңбектерді мақтан тұтады. Бұл сапқа соңғы ке-
зекте жазылған Ә.М. Мұханбетжанованың «Білімді  интеграциялауда 
жаңа ақпараттық технологияларды қолдану», «Тұлғалық бағдарлы 
педагогика», «Білім беруді ізгілендіру», «Педагогиканы оқыту 
әдістемесі»,  Б.О. Әлмұқанов, В.Л. Мельниковтердің  «Дене тәрбиесінен 
теориялық білім беру негіздері», «Дене тәрбиесі білімінің теориясы 
мен әдістемесі», А.С. Қыдыршаевтың «Шешендіктануды оқытудың  

ғылыми-әдістемелік негіздері», «Шешен-лектор профессиограмма-
сы», «Іскерлік шешендіктану қағидалары», «Кестелі шешендіктану», 
«Педагогикалық шешендіктану», «Риторика» атты монографиялық  
зерттеулерін, оқулық, оқу құралдарын қосуға әбден болады. Ғылыми-
зерттеу жұмысы оқу үрдісімен тығыз байланыста жүзеге асады. 
Профессор-оқытушылардың жыл сайынғы ғылыми-тәжірибелік кон-
ференцияларында көкейкесті жобалар мен ғылыми баяндамалар 
тыңдалады. Солардың бірі - биылғы оқу жылында ұйымдастырылған 
«Қазақстан Республикасы  жоғары оқу орындарындағы академиялық 
ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция (2011 жыл, қараша).

Факультеттің ғалым-ұстаздары ертеңгі кәсіби маманның универси-
тет қабырғасында жеке тұлға ретінде қалыптасуына ерекше мән береді. 
Осыған орай факультетімізде студенттік ғылыми үйірмелер мен спорт 
секциялары көптеп жұмыс істейді. Мәселен, факультетімізде дзюдо 
(ұл, қыз), волейбол (ұл, қыз), самбо, футбол, баскетбол, бокс (ұл, қыз),  
қазақ күресі, қол күресі, шейпинг, саяхат (туризм), үстел теннисінен 
спорт секциялары (барлығы 14), «Болашақ педагог», «Болашақ психо-
лог», «Рефлексия» (психологиялық), домбыра  үйірмелері, «Бастапқы 
әскери дайындық» , «Өзін-өзі тану», «Тезаурус» психологиялық тренинг  
кабинеттері  жұмыс жасайды. 2011 жылдың  қараша айынан бастап 
педагогика факультетінің қос бөлімінің «Тағылым», «Салауатты 
өмір салты» атты төл жаршылары (университеттің «Өркен» газетінің 
қосымшасы ретінде) ай сайын  шыға бастады.

Факультетіміздегі  үздік оқуымен, өнегелі тәрбиесімен, спорттағы 
жетістіктерімен көрініп жүрген студенттерімізді ризашылықпен 
атаймыз. Мәселен, «Дене шынықтыру және спорт», «Бастапқы 
әскери дайындық» мамандықтарында оқитын студенттеріміздің 
3-еуі-халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 13-і –  спорт шебері, 15-і 
– спорт шеберіне үміткер. Факультет ұжымы VII Азия ойындарының 
қола жүлдегерлері (шорт-трек) Ксения Мотова, Инна Симонова, 
Нұрберген Жұмағазиевтерді; Әлем чемпионатының жүлдегерлері 
Бағдат Жарылғасов, Мардан Есекеновтерді (самбо); Қазақстан 
Республикасы чемпионатының жүлдегерлері Айзада Үрістемова 
(каратэ-до); Асылан Есенов (бокс); Ерлан Әбілқайыров (қысқы 
Президенттік көп сайыс); Иван Жовтобрух (садақ ату); Григорий 
Бородкин (пауэрлифтинг); Сұңғат Махамбетов, Нұрбол Серіков, 
Бәну Тынышқалиева, Мирас Болатовтарды (самбо) мақтаныш етеді. 
Сондай-ақ,  университетішілік, факультетішілік қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысып, озық біліми жетістіктерімен көзге түсіп жүрген 
Ботагөз  Бақтығалиева, Гүлшәрбат Қыдырашева, Гүлназ Салимова, 
Айбек Қали, Анна Череватова, Владимир Прокофьев, Көркем 
Кетебекова, Әлия Тұяқбаева, Венера Нұрмұханбетова, Лунара 
Серажова, т.б.  студенттерді атауға болады. Қуанарлығы сол - үлгілі 
де озат, факультет мақтанышы болар студент шәкірттеріміздің тізімін 
соза беруге болатындығы. Әрине, еліміз бойынша үлкен имиджге 
ие болып отырған университетіміздің педагогика факультетінде 
даярланар  мамандықтардың қыр-сыры жөнінде айта беруге болар. 
Біздің мақсатымыз ол емес. Мақсатымыз - факультет өмірін, онда 
дәріс  оқитын мамандарды жер-көкке сыйғызбай мақтау емес, ұжым 
тірлігінен  бірер мәліметтерді тарата отырып, ұстаз-ғалымдарымызбен, 
бірегей студенттерімізбен, игі істерімен мақтану.

Жалпы шын мәніндегі педагог-психолог, дене тәрбиесі саласының  
бірегей майталман маманы болу кез келгеннің пешенесіне 
жазылмаған. Шынтуайтына  келгенде, жеке тұлғаны қалыптастырудың  
педагогикалық, психологиялық иірімдерін терең білетін, күллі  
жұртшылықты салауатты өмір салтына баулыр маман атану өз  
бойыңдағы бұғып жатқан барша қабілет-қарымыңды ашу, өсу, ке-
мелдену деген сөз. Демек, педагог-психолог болу, спортшы маман 
атану - өзіңді-өзің терең тану да.

Қадірлі талапкер! Ағарту саласының білгір педагогы, 
адам атаулының терең тамырлы тылсым құпия қырларын аса  
сезімталдықпен аңғарар жантанушы-психолог, өз-өзін терең 
білетін әлеуметтік педагог, дене тәрбиесі және спорт, 
бастапқы әскери даярлық саласының маманы боламын деп 
шешім қабылдап жатсаңыз, Сіз үшін есігіміз айқара ашық. Келіңіз, 
құшақ жая қарсы аламыз, бар қамқорлығымызды аямаймыз. 
Алдарыңыздан ақ күн тусын!

Абат ҚыдыршАеВ,
                                            педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының 
академигі,  педагогика факультетінің деканы



Ґ
№

 14 (871) ж
ел

т
оқ

сан
, ар

н
ай

ы
 б

асы
л
ы
м
 2011 ж

ы
л

11

Жаһандану ұлттық экономиканың 
бәсекеге қабілеттілігіне өте жоғары та-
лаптар ұсынады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
бәсекеге қабілеттіліктің кейбір фак-
торлары мен критерийлерін үнемі атап 
көрсетуде, соның қатарында еліміздегі 
білім беру деңгейін атап көрсетті. Ұлт 
тек тауарларымен, қызметтерімен 
ғана бәсекелеспейді, олар қоғамдық 
құндылықтар жүйесі және білім беру 
жүйесімен бәсекелеседі. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ - тек 
батыс өңіріндегі ғана емес, сондай-
ақ республикадағы ең ірі беделді оқу 
ордаларының бірі. Сонымен қатар, Болон 
декларация негізінде білім беру сала-
сында қоғамға сапалы қызмет көрсетуші 
ғылыми және білім беру орталығы. 
Болон декларациясының мақсаты – 
жоғары білім берудің еуропалық аймағын 
бекіту, сол сияқты жоғары білім берудің 
еуропалық жүйесін әлемдік көлемде 
жандандыру, сондай-ақ әлемдегі жоғары 
білім берудің еуропалық жүйесінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруды ерек-
ше ықыласпен  бақылау.

БҚМУ-дың құрамында Қазақстанда 

Экономика 
және басқару факультеті

Экономика және басқару факультетінің студенттері 
салауатты өмір салтын насихаттауда

қолдана отырып, жоғары білікті маман-
дарды дайындау бойынша білім беру 
қызметін жүзеге асырады. Қызметінің 
не г і з г і  мақс аты -  универс итет т ің 
тұрақты дамуы және білім берудің 

жоғары сапасын қамтамасыз етуге 
қабілетті ғылым, білім және өндірістің 
интеграциялануы негізінде жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
сферасында оқу-әдістемелік, ғылыми 

талабына сай жоғары материалдық- 
техникалық базамен жабдықталған: 
оқу ғимараты, компьютерлік сыныптар, 
интерактивтік тақтамен жабдықталған 
арнайы аудиториялар, студенттерге 

«М.Өтемісовтың өмірі мен шығармашылығы» 
тақырыбына арналған дөңгелек үстел

бағдарламалар бойынша бакалавр–
магистр–докторларды даярлау енгізілген, 
жоғары білім беру жүйесіндегі жаңа 
енгізілімнің бірі - білім берудің кредиттік 
жүйесіне толықтай көшкен 6 факультет 
бар. Соның бірі - экономика және басқару 
факультеті. 

Экономика және басқару факультеті - 
мемлекет пен қоғам сұранысына сәйкесті 
экономика, есеп және қаржы саласында 
заманауи білім берудің инфрақұрылымы 
мен озық технологияларды оқу үрдісінде 

–зерттеу, тәрбие жұмысын жүзеге асы-
ру. Факультет құрамында «Қаржы», 
«Есеп және аудит», «Мемлекеттік және 
жерг іл ік т і басқару», «Экономика», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Туризм» 
мамандықтары бойынша бакалавр-
ларды, «Менеджмент», «Экономика», 
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 
мамандықтары бойынша магистрларды 
және «Экономика» мамандығы бойынш а 
P h D  д о к т а р л а р ы н  д а й ы н д а й т ы н 
3 кафедра қызмет етеді.  Факультет заман 

арналған тамақтану орны, кітапхана 
(оқу залы).  

Қазірг і уақытта экономика және 
басқару факультетінде 40 оқытушы 
жұмыс істейді, оның ішінде 1-уі ғылым 
докторы, 19-ы экономика ғылымдарының 
кандидаты, 4-уі магистр. Сонымен қатар, 
факультет құрамында «Экономикалық 
теория және бизнес» кафедрасының 
базасында құрылған экономиканың 
аймақтық мәселелерінің орталығы жұмыс 
істейді. Орталық негізінен факультеттің 
үш кафедрасы бойынша оқытушылардың 
ғылыми жұмыстарын біріктіреді. 

Экономика және басқару факультеті 
жоғары білікті, білімді болашақ ма-
м а н  к а д р л а р д ы  д а й ы н д а п  қ а н а 
қоймай, сондай-ақ, жалпы азаматтық 
құндылықтарды меңгерген, бәсекеге 
қабілетті, дені сау, рухы биік ұлтжанды 
ұрпақты (мемлекеттік рәміздерді, туған 
тілді, ұлттық салт-дәстүрді, еліміздің 
Ата Заңын құрметтеу, адамгершілікке, 
қайырымдылыққа, мәдениеттілікке, 
имандылыққа, табиғатты қорғауға, туған-
туыстық қасиеттерді қадірлеуге, салауат-
ты өмір салтын насихаттауға тәрбиелеу) 
дайындауда қоғамға зор үлес қосуда. 

Бүгінгі таңда кіріктіру (интеграция) 
және жаһандану процесі жүріп жатқан 
қоғамда қол жеткізген жетістіктеріміздің ең 
үздігін сақтай отырып, жаңа көкжиектерді 
ашу арқылы еліміздің білім беру жүйесін 
дамытуға белсенді түрде қатыса отырып, 
заман талабына сай бәсекеге қабілетті 
білімді кадрларды даярлау - біздің ортақ 
мүддеміз, басты мақсатымыз.   

Альфия БАҚТИяроВА,
экономика және басқару факультеті 

деканының орынбасары

әзірленген білім беруді жаңарту кон-
цепциясы жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім саласына жаңа 
тәс ілдер ұсынатын, ғылыми және 
өндірістік сала үшін арнайы икемді 
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ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  
ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ 
ДӘЛДІГІ ҮШІН  АВТОР  ЖАУАПТЫ. 
ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ 

ПІКІРЛЕРІ   РЕДАКЦИЯ  
КӨЗҚАРАСЫН  БІЛДІРМЕЙДІ.

МеншіК ИеСі: 
М.Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті.

Газет айына бір рет шығады.
ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі 

Ақпарат және мұрағат комитетінің 
келісімімен мерзімді баспасөз басылым-
дарын және (немесе) ақпарат агенттіктерін 
26.01.2011ж. есепке алу туралы №11390-Г 
куәлігі берілген.

Индексі 090000
Таралымы 1000 

редАКТор: 
ШЫНТЕМІРОВА 
Гүлсая Каримоллақызы

Тілшілер: 
АСЫЛХАНОВА Елдана
СРАЛИЕВА Мейрамгүл
ӘМІРАШЕВ Нұркен

КорреКТор: 
БЕККУЖИЕВА Светлана

БеТ ҚҰрУшы & дИЗАйн: 
АБДУЛЛИНА Асель

ФоТоСУреТ:  
Оқу теледидары және 
графикалық жобалау зертханасы

Газет БАҚ және баспа орталығында 
беттеліп, басылды.

Сарайшық көшесі, 34, тел.: 50-76-52 
Біздің сайт: www. wksu.kz
e-mail: IC_SMI@wksu.kz 

Университетімізде 
математика пәнінен өткен 
республикалық 
олимпиада жүлдегерлері 

Тәуелсіздік мерекесінде 

Бастапқы әскери дайындық 
мамандығының 

сарбаздары жаттығу үстінде

Студенттік құрылыс 
жасағының сарбаздары 

Мерекелік кеште 
«Серпін» жастар 
театрының тамаша 
көңіл-күй сыйлау сәті

Студент жастар еліміздің Конституциясы күні қалалық шеруде



Ґ
№

 1
4 

(8
71

) 
ж

ел
т
оқ

са
н
, 
ар

н
ай

ы
 б

ас
ы
л
ы
м
 2

01
1 

ж
ы
л

14

АБИТУРИЕНТ - 2
012

Специальности Западно-Казахстанского государственного 
университета  им. М.Утемисова на 2012 год

Государственная лицензия АБ №0137424
Специальности бакалавриата
Шифр/Специальность – предмет по выбору

направление подготовки «Образование»
5В010200   Педагогика и методика начального 
                    обучения - биология 
Специализация: 1) Малокомплектные школы и 
                                 предшкольная подготовка 
5В010300   Педагогика и психология - биология
Специализация: 1) Социальная педагогика 
                              2) Клиническая психология
5В010400   Начальная военная подготовка – 
                                                    2 творческих экзамена
Специализация: 1) Начальная военная и физическая подготовка
5В010800   Физическая культура и спорт - 
                                                     2 творческих экзамена
Специализация: 1) Учитель физической культуры 
                              2) Тренер по избранному виду спорта 
5В010900   Математика - физика 
Специализация: 1) Математика и информатика  
                              2) Математика и физика 
5В011000   Физика - физика 
Специализация: 1) Физика и информатика  
                              2) Физика и английский язык
5В011100    Информатика  - физика
Специализация: 1) Информатика и английский язык 
                              2) Информатика
5В011200    Химия  - химия
Специализация: 1) Химия и биология
5В011300    Биология - биология 
Специализация: 1) Биология и химия  2) Биология 
5В011600    География - география 
Специализация: 1) География и туризм
5В011400    История – всемирная история
5В011500    Основы права и экономики - всемирная история
5В011700    Казахский язык и литература – 
                                                        казахская литература
Специализация: 1) Казахский язык и литература и русский язык 
2) Казахский язык и литература и английский язык 
5В011800    Русский язык и литература – русская литература 
Специализация: 1) Английский язык  2) Журналистика
5В011900   Иностранный язык: два иностранных языка – 
                                                                             иностранный язык
Специализация: 1) Учитель английского и немецкого языков 
2) Учитель английского и французского языков
5В012100    Казахский язык и литература в школах с неказахским 
                     языком обучения – казахская литература 
5В012200    Русский язык и литература в школах с нерусским 
                      языком обучения – русская литература 
5В010600    Музыкальное образование – 2 творческих экзамена 
Специализация: 1) Учитель музыки и музыкальный руководитель 
                                    детских дошкольных учреждений
5В010700    Изобразительное искусство и черчение – 
                                                                          2 творческих экзамена 
Специализация:  1) Графика 2) Живопись  
                                3) Малые формы скульптуры
5В012000    Профессиональное обучение - физика 
Специализация: 1) Промышленное производство 
(деревообрабатывающее и мебельное производство) 
2) Обслуживающее производство (конструирование и 
моделирование швейных изделий)  
3) Декоративно – прикладное и художественное производство
5В012300    Социальная педагогика и самопознание - биология 

направление подготовки «Гуманитарные науки»
5В020200    Международные отношения – иностранный язык 
Специализация:1) Переводчик-референт
5В020300    История – всемирная история 
5В020500    Филология  - литература
Специализация: 1) Филология: казахский язык  
                               2) Филология: русский язык 
5В020700     Переводческое дело – иностранный язык 
Специализация: 1) Переводчик-референт 2) Переводчик-менеджер 
                                    по связи с общественностью

направление подготовки «Право»
5В030100    Юриспруденция – всемирная история
Специализация: 1) Уголовное право  2) Гражданское право

направление подготовки «Искусство»
5В040200    Инструментальное исполнительство – 
                                                                         2 творческих экзамена 
Специализация: 1) Фортепиано 2) Духовые и ударные инструменты 
                              3) Струнные инструменты

5В040300   Вокальное искусство – 2 творческих экзамена
Специализация: 1) Камерное пение
5В040400   Традиционное музыкальное искусство – 
                                                                2 творческих экзамена
Специализация: 1) Народные инструменты  2) Народное пение
5В040600   Режиссура* – 2 творческих экзамена
Специализация:1) Режиссер драматического театра 
5В040900   Хореография – 2 творческих экзамена
Специализация: 1) Педагог хореографии 
5В041700    Декоративное искусство – 2 творческих экзамена
Специализация: 1) Художественное ткачество 
2) Художественные изделия из металла и других материалов 
5В042100    Дизайн*  – 2 творческих экзамена
Специализация: 1) Архитектурный дизайн 2) Графический дизайн, 
дизайн рекламы 3) Промышленный дизайн  3) Дизайн в сфере 
информационных технологий 

направление подготовки 
«Социальные науки, экономика и бизнес»

5В050100    Социология – всемирная история  
Специализация: 1) Преподавание общественных и 
                                   социальных дисциплин
5В050500   Регионоведение – иностранный язык 
Специализация: 1) Переводчик-референт
5В050600   Экономика - география
Специализация: 1) Экономика в нефтегазовой  промышленности  
2) Экономика в социальной сфере и отраслях
5В050700    Менеджмент  - география
Специализация: 1) Менеджмент промышленных предприятий 
2) Менеджмент в социальной сфере 
5В050800     Учет и аудит - география
Специализация: 1) Учет  и аудит финансовых и бюджетных 
организаций 2) Учет и аудит в реальном секторе экономики 
3) Оценка
5В050900    Финансы - география
Специализация: 1) Налоги и налогообложение 2) Банковское дело 
3) Финансовый менеджмент
5В051000    Государственное и местное управление  - география
Специализация: 1) Государственное регулирование в сфере  
экономики 2) Государственное регулирование социальной сферы
5В051100    Маркетинг  - география
Специализация: 1) Маркетинг в банковской сфере  
                               2) Маркетинг предприятий

направление подготовки «естественные науки»
5В060200   Информатика - физика 
Специализация: 1) Компьютерный дизайн и графика 
2) Прикладное и системное программирование
5В060600   Химия - химия
Специализация: 1) Английский язык
5В060800   Экология - биология 
Специализация: 1) Биоэкология  2) Промышленная экология
5В060900   География - география
Специализация: 1) Преподавание географии на английском языке 

направление подготовки «Технические науки и технологии»
5В070300    Информационные системы - физика 
5В070400   Вычислительная техника и программное 
                     обеспечение - физика 
5В072000  Химические технологии неорганических веществ - химия
Специализация: 1) Английский язык
5В072100  Химические технологии органических веществ - химия
Специализация: 1) Английский язык

направление подготовки «Услуги»
5В090200  Туризм  - география
5В090600  Культурно-досуговая работа – 2 творческих экзамена
Специализация: 1) Педагогика и организация культурно-досуговой 
работы в школах и внешкольных учреждениях 
5В091000  Библиотечное дело - литература
Специализация: 1) Компьютерные технологии в библиотечно-
информационных системах 2) Документоведение и 
информационное обеспечение управления

Очное обучение - 4 года, *5 лет (бакалавр);
Заочное обучение - 5 лет (бакалавр);
Сокращенная форма обучения (очное и заочное отделение):
на базе технического и профессионального, послесреднего 
образования – 3 года (бакалавр);
на базе высшего образования  - 2 года (бакалавр).

Наш адрес: г. Уральск, пр. Достык, 162, 
тел.: 8 (7112) 50-44-20, сайт: www. wksu.kz, 

е-mail: abiturient@ wksu.kz, zapkazgu@rambler.ru
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М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
2012 жылына арналған мамандықтары 

Мемлекеттік лицензия АБ №0137424
Бакалавриат мамандығы 
Шифр/Мамандық - таңдау бойынша пәні

 «Білім» бағытында дайындау
5В010200    Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
                      әдістемесі - биология 
Мамандануы: 1) Шағынкомплектілі мектептер және 
                             мектепалды даярлық
5В010300    Педагогика және психология - биология 
Мамандануы: 1)Әлеуметтік педагогика  
                           2) Клиникалық психология
5В010400    Бастапқы әскери дайындық  - 
                                                               2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Бастапқы әскери және 
                              дене шынықтыру дайындығы
5В010800    Дене шынықтыру және спорт  - 
                                                               2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Дене шынықтыру мұғалімі  
2) Таңдап алынған спорт түрлері  бойынша жаттықтырушы 
5В010900     Математика - физика 
Мамандануы: 1) Математика және информатика 
                          2) Математика және физика 
5В011000    Физика  - физика
Мамандануы: 1) Физика және информатика 
                          2) Физика және ағылшын тілі
5В011100     Информатика  - физика
Мамандануы: 1) Информатика және ағылшын тілі 
                          2) Информатика 
5В011200     Химия  - химия
Мамандануы: 1) Химия және биология
5В011300     Биология - биология 
Мамандануы: 1) Биология және химия 2) Биология 
5В011600     География - география
Мамандануы: 1) География және туризм
5В011400     Тарих  - дүниежүзі тарихы
5В011500     Құқық және экономика негіздері - дүниежүзі тарихы
5В011700     Қазақ тілі мен әдебиеті – қазақ әдебиеті
Мамандануы: 1) Қазақ тілі мен әдебиеті және орыс тілі 
                          2) Қазақ тілі мен әдебиеті және ағылшын тілі
5В011800    Орыс тілі мен әдебиеті - орыс әдебиеті
Мамандануы: 1) Ағылшын тілі  2) Журналистика
5В011900    Шетел тілі: екі шетел тілі – шет тілі
Мамандануы: 1) Ағылшын және неміс тілдерінің мұғалімі 
                          2) Ағылшын және француз тілдерінің мұғалімі
5В012100  Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
                   әдебиеті  - қазақ әдебиеті
5В012200   Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен 
                     әдебиеті – орыс әдебиеті
5В010600   Музыкалық білім – 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Музыка пәнінің мұғалімі және мектепке дейінгі 
                              мекеменің музыкалық жетекшісі
5В010700  Бейнелеу өнері және сызу – 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы:  1) Графика 2) Живопись  3) Кіші көлеміндегі мүсін 
5В012000    Кәсіптік оқыту -  физика
Мамандануы: 1) Кәсіптік өндіріс (ағаш және жиһаз жасау өндірісі) 
2) Қызмет көрсету өндірісі (тігін бұйымдарын құрастыру және 
модельдеу)  
3) Сәндік-қолданбалы өнер және шығармашылық өндіріс
5В012300   Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану - биология

«Гуманитарлық ғылымдар» бағытында дайындау
5В020200   Халықаралық қатынастар – шет тілі 
Мамандануы:1) Аудармашы-референт
5В020300   Тарих – дүниежүзі тарихы
5В020500   Филология - әдебиет 
Мамандануы: 1) Филология: қазақ тілі  2) Филология: орыс тілі 
5В020700   Аударма ісі – шет тілі
Мамандануы: 1) Аудармашы-референт 
2) Қоғаммен байланыс жөніндегі аудармашы-менеджер 

«Құқық» бағытында дайындау
5В030100   Құқықтану  - дүниежүзі тарихы
Мамандануы: 1) Қылмыстық құқық  2) Азаматтық құқық    

«Өнер» бағытында дайындау
5В040200 Аспаптық орындаушылық - 2 шығармашылық 

емтихан
Мамандануы: 1) Фортепиано  2) Үрмелі және соқпалы аспаптар  
                          3) Ішекті аспаптар 
5В040300   Вокалдық өнер - 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Камералық ән
5В040400   Дәстүрлі музыка өнері - 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы:1) Халық аспаптары 2) Халық әні

5В040600   Режиссура* - 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы:1) Драмалық театр режиссері 
5В040900   Хореография - 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Хореография педагогы
5В041700    Сән өнері - 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Көркем тоқыма 
 2) Металл және материалдардан көркем бұйым жасау 
5В042100 Дизайн* -  2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Сәулет дизайны 2) Графикалық дизайн, 
жарнама дизайны 3) Өндірістік дизайн  
3) Ақпараттық технология саласындағы дизайны 

«әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және  бизнес» бағытында дайындау

5В050100    Әлеуметтану – дүниежүзі тарихы 
Мамандануы: 1) Қоғамдық және әлеуметтік пәндерді оқыту
5В050500    Аймақтану - шет тілі 
Мамандануы:1) Аудармашы-референт
5В050600    Экономика - география
Мамандануы: 1) Мұнайгаз өндірісінің экономикасы 2) Әлеуметтік 
                              сфераның және саласының экономикасы 
5В050700    Менеджмент - география 
Мамандануы: 1) Өндірістік кәсіпорын менеджменті  
                          2) Әлеуметтік саладағы менеджмент
5В050800   Есеп және аудит - география
Мамандануы: 1) Қаржы және бюджет ұйымдарындағы есеп және 
аудит 2) Экономиканың нақты секторындағы есеп және аудит  
3) Бағалау
5В050900   Қаржы - география
Мамандануы: 1) Салық және салық салу  2) Банк ісі  
                          3) Қаржылық менеджмент
5В051000   Мемлекеттік және жергілікті басқару - география
Мамандануы: 1) Экономика салаларындағы мемлекеттік басқару 
2) Әлеуметтік салалардағы мемлекеттік басқару  
5В051100    Маркетинг - география
Мамандануы: 1) Банк саласындағы маркетинг 
                          2) Кәсіпорын маркетингі

«Жаратылыстану ғылымдары» бағытында дайындау
5В060200   Информатика - физика
Мамандануы: 1) Компьютерлік дизайн және графика 2) Қолданбалы 

және жүйелік программалау
5В060600   Химия - химия
Мамандануы: 1) Ағылшын тілі
5В060800   Экология - биология 
Мамандануы: 1) Биоэкология 2) Өнеркәсіптік экология
5В060900   География - география
Мамандануы: 1) Ағылшын тілінде географияны оқыту 

«Техникалық ғылымдар және 
технологиялар» бағытында дайындау

5В070300    Ақпараттық жүйелер - физика 
5В070400    Есептеу техникасы және бағдарламалық 
                      қамтамасыз ету - физика
5В072000    Бейорганикалық заттардың химиялық 
                      технологиясы - химия
Мамандануы: 1) Ағылшын тілі
5В072100     Органикалық заттардың химиялық 
                      технологиясы - химия
Мамандануы: 1) Ағылшын тілі

«Қызмет көрсету» бағытында дайындау
5В090200    Туризм  - география
5В090600    Мәдени-тынығу жұмысы -  
                                                 2 шығармашылық емтихан
Мамандануы: 1) Мектеп және мектептен тыс мекемелердегі 
мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы
5В091000    Кітапхана ісі - әдебиет
Мамандануы:1) Құжаттану және басқаруды ақпараттық қамту 
2) Кітапханалық-ақпараттық жүйедегі компьютерлік технология

  
Күндізгі оқу түрі - 4 жыл, *5 жыл (бакалавр);
Сырттай оқу түрі - 5 жыл (бакалавр);
Қысқартылған оқу түрі (күндізгі және сырттай 
оқу бөлімдері): техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім негізінде - 3 жыл (бакалавр);
жоғары білім негізінде - 2 жыл (бакалавр).

Мекен-жайымыз: Орал қ., Достық даңғылы 162,  
тел.: 8 (7112) 50-44-20, сайт: www. wksu.kz, 

е-mail: abiturient@ wksu.kz, zapkazgu@rambler.ru


