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Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректораты 
Сіздерді жоғары білім алуға шақырады.

ХХІ ғасыр - білім мен ғылымның жаңаша тұрпатта дамыған ғасыры. Ендеше, жас ұрпақты қалыптастырушы жоғары 
оқу орындарына да талапты заманның өзі қойып отыр. Заманауи талапқа сай мамандар дайындауда 80 жылға жуық 
тарихы бар Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті – әлемдік білім беру кеңістігіндегі 
озық тәжірибелерді игеріп, еліміздегі инновациялық жобаларымен табысты дамып және халықаралық байланысын 
алыс-жақын шет елдермен нығайтқан, әр білімгердің өмірлік бағытын анықтайтын әмбебап  ғылыми-оқу орталығы.

Білім ордасының профессор-оқытушылар құрамы білімгерлерді білім, ғылым нәрімен сусындата отырып, олардың 
қоғамдық дүниетанымын қалыптастырып, өз ісіне лайықты тұлға болып шығуына тәрбиелей отырып, елдің ертеңі 
үшін жоғары білікті мамандарды даярлайды. Білім шаңырағында әр білімгердің бойындағы өнерін, қабілет-қарымын, 
талантын шыңдауға бар мүмкіндіктер жасалған.

БҚМУ – сенің ұтымды таңдауың!
Құрметті  талапкерлер!

Құрметті талапкерлер! 
Халықаралық стандарттарға сай сапалы білім алатындарыңызға 

нық сенімдіміз. Сіздерге сәттілік тілейміз!

БҚМУ –бұл уақытпен сыналған сапа, болашаққа бастар табыс кілті!
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Филологиялық  факультет – университетіміздегі үздік факультеттердің бірі. 
Филологиялық факультет тарихы өз бастауын осынау қарашаңырақ құрылған 
жылдан алады. 1932 жылы алғашқы мамандықтардың бірі болып, «Қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандықтары ашылса, ал «Шет тілі: екі шет 
тілі» мамандығы 1962 жылы ашылды. 

Филологиялық факультет

Сексен жылға жуық тарихы бар факуль-
тетте мыңдаған түлектер білім алып, еліміздің 
түкпір-түкпірінде  еңбек етуде. Шетелдерде 
де өз мамандығын мақтаныш тұтып жүрген 
шәкірттеріміз жетерлік. Мысалы, факультеттің   
1973 жылғы түлегі, бұрынғы Білім және ғылым 
министрі Б.С.Әйтімова, қазіргі таңда еліміздің               
БҰҰ-дағы өкілетті өкілі. Факультеттен бірнеше 
ғылым докторлары, профессорлар шықты. 

Атап айтсақ, Қ.Жұмалиев, Х.Сүйіншәлиев, 
М.К.Бисималиева, Б.Әбілқасымов, 
Ә.Н а р ы м б е т о в ,  М .М.Т і л еу ж а н о в , 
А.Мұсаев, О.Б.Бүркітов, А.С.Қыдыршаев, 
Н.Ж.Құрманова, Б.Ж.Құрманова, т.б. 

Қазіргі уақытта факультетте барлығы  
584 студент білім алуда. Оның 416-сы күндізгі 
бөлімде, 168-і сырттай бөлімде. 

Факультеттің профессор-оқытушылар 
құрамының ғылыми әлеуеті жоғары. 
Факультетте 66 оқытушы қызмет жасайды. 
Олар: 3 ғылым докторы, 23 ғылым кандидаты, 
15 ғылым магистрі, 26 оқытушы.

« Қ а з а қ  т і л і  м е н  ә д е б и е т і » 
мамандығы - «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 орын-
дары мен ғылыми мекемелерде кіші ғылыми 
қызметкер, аудармашы қызметтерін атқара 
алады. 

«Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы - «Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша бітірген түлекке «Қазақ 
тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі 
мен әдебиеті бакалавры» 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.

«О р ы с  т і л і  м е н  ә д е б и е т і » 
мамандығы - «Орыс тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша бітірген түлекке «Орыс 
тілі мен әдебиеті бакалавры» 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. 

«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы 
- «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойын-
ша бітірген түлекке «Шет тілі бакалавры» 
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, шетелдік мекеме, ұйымдарда 
аудармашы қызметтерін атқара алады.

«Филология: қазақ тілі» мамандығы - 
«Филология: қазақ тілі» мамандығы бойынша 

оқу бітірушіге «Филология бакалавры» 
академиялық дәрежесі беріледі. 

Бітірушілердің кәсіптік қызмет нысан-
дары орта (сонымен бірге гимназиялар, 
лицейлер) және арнаулы орта (колледждер, 
техникумдар, училищелер) оқу орындары 
болып табылады. Сондай-ақ, ғылыми-
зерттеу мекемелері, газет, журналдардың 
редакциялары, радио мен телевидение және 

баспа орындары. 
«Филология: орыс тілі» мамандығы 

- «Филология: орыс тілі» мамандығы бойын-
ша оқу бітірушіге «Филология бакалавры» 
академиялық дәрежесі беріледі. 

Бітірушілердің кәсіптік қызмет нысан-
дары орта (сонымен бірге гимназиялар, 
лицейлер) және арнаулы орта (колледждер, 
техникумдар, училищелер) оқу орындары 
болып табылады. Сондай-ақ, ғылыми-
зерттеу мекемелері, газет, журналдардың 
редакциялары, радио мен телевидение және 
баспа орындары. 

«Аударма ісі» мамандығы - «Аударма 
ісі» мамандығы бойынша оқу бітірушіге 
«Аударма ісі бакалавры» академиялық 
дәрежесі беріледі. 

Бітірушілердің кәсіптік қызмет нысан-
дары орта (сонымен бірге гимназиялар, 
лицейлер) және арнаулы орта (колледждер, 
техникумдар, училищелер) оқу орындары 
болып табылады. Сондай-ақ, ғылыми-
зерттеу мекемелері, газет, журналдардың 
редакциялары, радио мен телевидение және 
баспа орындары. 

Магистратура:
6М011700 «Қазақ тілі және әдебиеті» 
6М020500 «Филология: қазақ тілі» 
6М011800 «Орыс тілі және әдебиеті»  
6М020500 «Филология: орыс тілі» 
6М011900 «Шет тілі: екі шетел тілі»  
Қазіргі таңда факультет магистранты 

Ж. Мусина «Болашақ» бағдарламасы 
б о йынша Германия Ф е деративт і к 
Республикасында магистратурада оқуда. 
Магистр Ж.Т. Рысбекова, В.С.Зубков 
Германия Федеративтік Республикасында 
докторлық диссертациясын жазуда.

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  жә н е 2 ж ыл 

(магистратура)
Оқу түрі: Мемлекеттік грант және 

ақылы негізде
Қысқартылған оқу түрі: Арнаулы орта 

білім негізінде – 3 жыл 
Жоғары білім негізінде – 2 жыл
Біздің жетістіктер:
- ғылыми әлеуеті жағынан жоғары 

дәрежедегі факультеттердің бірі; 

- оқу жүйесінде стандартқа сай оқу жос-
парлары мен қазіргі кезеңге сай техникалар 
және компьютерлермен жабдықталған;

- студенттік деканат;
- академик Қажым Жұмалиев атындағы 

әдеби бірлестік;
- профессор М.М.Тілеужанов атындағы 

этнография мұражайы.
Атаулы шәкіртақы:
-  Қазақстан Республикасының 

Президенті атындағы шәкіртақы;
-  Ғ.Мүсірепов атындағы шәкіртақы;
-  профессор М.Тілеужанов атындағы 

шәкіртақы;
-  М.Өтемісов атындағы шәкіртақы;
-  «НұрОтан» шәкіртақысы.
Біздің мүмкіндіктер:
-   жо ғары б іл і кт і профессор -

оқытушылар құрамы;
-  заман талабына сай қажетті 

мамандықтар;
-  инновациялық және ақпараттық 

технологиялар;
-  кредиттік және қашықтан оқыту 

жүйесі;
-  қызметке орналасу мүмкіндігі;
-  бакалавр жүйесі;
-  магистратура;
-  «Болашақ» бағдарламасы бойынша 

оқуды жалғастыру.

Біз Сіздерді мына 
мекен-жайда күтеміз:

Орал қаласы, Достық даңғылы, 162,
№1 оқу ғимараты, 3-қабат, 313-бөлме,

Тел: 8(7112) 51-30-62
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Сегодня педагогический факультет 
ведет подготовку высококвалифици-
рованных кадров по специальностям: 
«Педагогика и методика начального 
обучения», «Педагогика и психоло -
гия», «Физическая культура и спорт» и 
«Начальная военная подготовка», которую 
обеспечивают преподаватели 4 кафедр: 
«Педагогика и психология», «Теория и 
методика преподавания физического 
воспитания», «Общая педагогика и ин-
форматика», «Физическое воспитание».

Миссия кафедры «Теория и методика 
преподавания физического воспитания»- 
подготовка компетентных специалистов, 
способных адаптироваться в условиях 
динамично развивающейся социально- эко-
номической системы, воспитание гармонично 
развитой личности с гражданской позицией и 
лидерскими качествами.

Цель кафедры - осуществление об-
разовательной деятельности по подгтовке 
высококвалифицированных специалистов 

с использованием передовых технологий 
обучения и современной образовательной 
инфраструктуры в соответствии с запросами 
личности, общества и государства.

Задачи кафедры:
- совершенствование системы качества 

предоставляемых образовательных услуг 
в сфере физической культуры и спорта, на-
чальной военной подготовки;

- внедрение новых образовательных 
технологий обучения;

- востребованность выпускников на 
рынке труда, удовлетворение потребностей 
школы в конкурентоспособных специалистах 
в области физической культуры и спорта и 
начальной военной подготовки.

Кафедру теории и методики препода-
вания физической культуры  возглавляет 
кандидат педагогических наук, доцент Роза 
Набиевна Испулова.

Кафедра имеет хорошую учебно-
материальную базу и спортивную базу. Для 
проведения учебного процесса  имеется 
физкультурно-оздоровительный центр (дво-
рец спорта), 2 спортивных залов, 5 малых 
спортивных зала. Оборудованы специали-
зированные кабинеты: кабинет физиологии, 
анатомии и спортивной морфологии, кабинет 
самопознания, кабинет теории и методики 
преподавания физического воспитания, 
кабинет лечебной физической культуры и 
массажа, кабинет начальной военной под-
готовки, стрелковый тир, компьютерные 
классы и др. Арендуются лучшие спортивные 
сооружения города - плавательный бассейн 
«Жайық самалы», спортивные стадионы, от-
вечающие европейским стандартам. Зимние 
и летние лагерные сборы по специальностям  
«Физическая культура и спорт» и «Начальная 
военная подготовка»  проходят на специ-
ально оборудованной базе, там же проходят 
учебную практику. Важное значение для обу-
чения студентов имеет методический кабинет 
с основным фондом учебной литературы 
около 2000 экземпляров, как на государствен-
ном, так и на русском языках.

Студенты активно участвуют в научно-
исследовательской работе. Отдельные ра-
боты направлялись на республиканские кон-
курсы на лучшую научно-исследовательскую 
работу. Работы Валеевой И. и Буштер К. 
занимали 3 и 2 места (научный  руководи-
тель – доцент  Испулова Р.Н.).   На республи-
канских Олимпиадах по теории и методике 
физической культуры (2009 год -2 место, 2010 
г. -3 место), начальной военной подготовке 
(3 место-2009г, 3 место-2010г.) студенты за-
нимают призовые места. Среди студентов 
специальности «ФК и С» много призеров 
крупных соревнований международного и 
республиканского уровней: Жарылгасов 

Б.- борьба, Есенов А. -бокс, Бородкин 
Г.- пауэрлифтинг, Губашева А., Курдюков 
А.И - волейбол.; Сигуленкова Е.-шорт-трек, 
Ковалев И.-стрельба из лука и многие 
другие. Студенты Мотова К., Симонова И., 
Жумагазиев Н. являются призерами 7 Зимних 
Азиатских игр.

Преподаватели кафедры активно уча-
ствуют в соревнованиях, среди них заслужен-
ный тренер Республики Казахстан, мастер 
спорта К.И. Исмагулов - призер чемпионатов 
мира 2009,2010 годов по самбо среди вете-
ранов; кандидат биологических наук, доцент 
Мельников В.Л. - многократный чемпион по 
Президенскому многоборью Республики 
Казахстан; магистр физической культуры и 
спорта Бисалиев С.А.- мастер спорта РК по 
самбо, призер республиканских и междуна-
родных соревнований.

По специальности «Начальная воен-
ная подготовка» занятия по тактической, 
огневой, инженерной подготовке проводят 
опытные военные специалисты - полков-
ник в отставке, доктор исторических наук, 

академик Академии истории и социальных 
наук  РК  Х.С.Муханбеткалиев, подполков-
ник запаса В.В. Бобер, капитан запаса А.М. 
Молдагалиев. 

Выпускнику специальности 5В010300 – 
«Педагогика и психология» присваивается 

академическая степень  бакалавра педаго-
гики и психологии.

Специальность «Педагогика и пси-
хология» имеет свою богатую историю раз-
вития. Сегодня наши выпускники работают в 
свыше 10 различных сферах образования и 
науки (СОШ, образовательные мини-центры, 
центры адаптации и реабилитации, центры 
внешкольной работы и дополнительного 
образования), правоохранительной системе 
(ДВД, ДКНБ, военные части, пограничные 
службы) и частных организациях (банки, 
психологические центры, частные образо-
вательные учреждения). 

При кафедре «Педагогика и психоло-
гия» работает Региональный Ресурсный 
центр при НАО им.Алтынсарина, где маги-
странтами и студентами проводятся  раз-
личные исследования по актуальным темам 
в области педагогики и психологии. Это школа 
молодых ученых!

На отделении «Педагогика и психология» 
функционирует кабинет психокоррекции, 
психологического консультирования и тре-
нинга  «Тезаурус», где со студентами про-
водятся различные практические занятия, 
упражнения, тренинги. Кабинет оборудован 

всеми необходимыми средствами. Имеются 
специализированные методики.

В профессорско-преподавательский 
состав кафедры  «Педагогика и психология» 
входят: 

2 доктора педагогических наук, профессо-
ра (Муханбетжанова А.М., Бахишева С.М.), 

7 кандидатов наук и доцентов, 
3 старших преподавателя, 
11 магистров педагогики и психологии 
Основной целью учебно-методической 

работы кафедры является качественное и 
высокопрофессиональное образование бу-
дущих специалистов. Кафедра «Педагогика 
и психология» является ведущей школой 
по методической работе и педагогическому 
мастерству для преподавателей.

Сферой профессиональной деятельнос-
ти выпускников специальности «Педагогика 
и методика начального обучения» являет-
ся система образования.

 Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников «Педагогика и методика 

начального обучения» являются: общеоб-
разовательные школы, малокомплектные 
школы, гимназии, лицеи.

Профессорско-преподавательский сос-
тав кафедры  принимает ежегодное участие 
в международных, республиканских научно-

практических конференциях с докладами и 
научными публикациями на актуальные темы 
по методологии педагогики, новой образо-
вательной парадигме, психологии личности, 
социальной работе и мн.др.

С учетом современных требований кре-
дитной технологии и необходимости форми-
рования компетентных специалистов в пре-
подавании педагогических и психологических 
дисциплин преподавателями используются 
современные интерактивные педагогические 
технологии. Студенты с интересом участвуют 
в интерактивных занятиях.

На отделении педагогики и психологии 
каждый студент имеет возможность для 
всестороннего развития своих способностей, 
для самореализации в творческой и исследо-
вательской деятельности.

Добро пожаловать в ряды 
наших студентов...!!!

090000, г.Уральск, ул.Студенческая, 4, 
корпус №7, 212 кабинет, тел. 50 -53- 46

Роза ИСПУлОвА,
заведующая кафедрой ТиМПФК                          

едагогический факультет



Ґ
№

 7
 (
86

5)
 м

ау
сы

м
 2

01
1 

ж
ы
л

4

Ж а һ а н д а н у  ұ л т т ы қ  э к о н о м и к а н ы ң  б ә с е к е г е 
қабілеттілігіне өте жоғары талаптар ұсынады. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев бәсекеге қабілеттіліктің кейбір факторлары 
мен критерийлерін үнемі атап көрсетуде, соның қатарында 
еліміздегі білім беру деңгейін атап көрсетті. Ұлт тек 
тауарлары мен 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 деклара-
циясы негізінде білім беру саласында 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 ерекше ықыласпен бақылау.

БҚМУ-дың құрамында Қазақстанда әзірленген білім 
беруді жаңарту концепциясы жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім саласына принципті жаңа тәсілдер 
ұсынатын, ғылыми және өндірістік сала үшін арнайы икемді 
бағдарламалар бойынша бакалавр–магистр–докторларды 
даярлау енгізілген, жоғары білім беру жүйесіндегі жаңа 
енгізілімнің бірі - білім берудің кредиттік жүйесіне толықтай 
көшкен 2 институт пен 4 факультет бар. Соның бірі - 
Экономика және басқару институты. 

Экономика және басқару институты - мемлекет пен 
қоғам сұранысына сәйкесті экономика, есеп және қаржы 
саласында заманауи білім берудің инфрақұрылымы мен 
озық технологияларды оқу үрдісінде қолдана отырып, 
жоғары білікті мамандарды дайындау бойынша білім беру 
қызметін жүзеге асырады. Қызметінің негізгі мақсаты- 
университеттің 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-зерттеу, тәрбие жұмысын жүзеге асыру. Институт 
құрамында «Қаржы», «Есеп және аудит», «Мемлекеттік 
және жергілікті басқару», «Экономика», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Туризм», «Ақпараттық жүйе» мамандықтары 
бойынша бакалаврларды, «Менеджмент», «Экономика», 
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары 

бойынша магистрларды және «Экономика» мамандығы 
бойынша PhD доктарларын дайындайтын 3 кафедра қызмет 
етеді.   Институт заман талабына сай жоғары материалдық- 
техникалық базамен жабдықталған: оқу ғимараты, 43 
аудитория, 6 компьютерлік сыныптар, 2 интерактивтік 
тақтасы бар арнайы аудиториялар, студенттерге арналған 
тамақтану орны, кітапхана (оқу залы).  

Қазіргі уақытта экономика және басқару институтында 
49 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 2 ғылым докторы, 
23 экономика ғылымдарының кандидаты, 5 магистр. Жалпы 
алғанда, инстит у ттың ғылыми әлеует і  46,9%-ды 
қ ұ рай ды.  С о нымен қ атар,  инс тит у т  қ ұ рамын д а 
«Экономикалық теория және бизнес» кафедрасының база-
сында құрылған Экономиканың аймақтық мәселелері 

орталығы жұмыс істейді. Орталық негізінен институттың үш 
кафедрасы бойынша оқытушылардың ғылыми жұмыстарын 
біріктіреді. Орталықтың жетекшілік етуімен 25 оқытушы, 
соның ішінде 2 ғылым докторы, 23 ғылым кандидаты ғылыми 
жұмыстармен айналысады.  

Экономика және басқару институты жоғары білікті, 
білімді болашақ маман кадрларды дайындап қана 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, 
салауатты өмір салтын насихаттауға тәрбиелеу) дайындау-
да 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 институты 

директорының орынбасары

Экономика және басқару институтының 
студенттері салауатты өмір 

салтын насихаттауда

Ұлыстың Ұлы күні  - Наурыз мерекесінде

Экономика және басқару 
институты
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Батыс Қазақстан өңірінде Мәдениет және өнер ин-
ституты мәдени-ағартушылық және көркем-музыка 
мамандықтарын даярлайтын ірі мәдени өнер орталығы 
болып табылады (Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, 
Маңғыстау және т.б.)

Институт құрамындағы 4 кафедра  - 3 педагогикалық 
және 9 профессионалдық-шығармашылық мамандықтар 
бакалавриатын дайындайды. 

2009 жылы 6N0421 Дизайн, 6N0908 Мәдени-демалыс 
жұмысы, 6N0106  – Музыкалық білім мамандықтары бой-
ынша магистратура ашылды.

Мәдениет және өнер институтының  директоры -  пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Нағымова 
Меңдіғаным Мергенбайқызы, директор орынбасары  - 
техника ғылымдарының кандидаты, доцент – Өтегенов 
Исатай Өтегенұлы.

«Вокал және аспаптық өнер» кафедрасы:
- кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының 

кандидаты Бабенко Ольга Александровна.
Дәстүрлі музыка өнері, аспаптық орындаушылық, 

вокалдық өнер мамандықтары бойынша саз  колледжі мен 
музыка мектебі оқытушыларын, республикалық филармо-
ния және театрының әртістерін дайындайды.

«Музыкалық білім» кафедрасы:
- кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кан-

дидаты, доцент Нағымова Меңдіғаным Мергенбайқызы.
Музыка пәні мұғалімдерін дайындайды.

Кафедра ағартушылық концерт ісіне белсенді қатысады, 
жалпы білім және саз мектептерінің оқушыларына 
концерттік бағдарламаларымен қатысады, вокалдық 
класс кешін ұйымдастырады, барлық институттың, 
университет т ің мерекел і к  кештер іне атс алысып 
қатысады. Институттың студенттері мен оқытушылары - 
республикалық, халықаралық конкурстардың лауреаты. 
Түлектерге музыка пәнінің мұғалімімен қатар, мектепке 
дейінгі мекемелердің музыка жетекшісі атты қосымша 
квалификация беріледі.

«Көркем-қолданбалы өнер және кәсіби білім» 
кафедрасы: 

- кафедра меңгерушісі философия ғылымдарының 
кандидаты, доцент Сейтимов Айбар Ғалымұлы. 

мамандықтар:
Бейнелеу өнері және сызу, сәндік өнері (мамандандыру: 

ағаш және металл өңдеу, теріні, киізді және матаны өңдеу, 
тоқыма), дизайн (мамандандыру: архитектуралық  дизайн, 

өнеркәсіп  дизайны, графикалық  дизайн), 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 конференциялар-

да және симпозиумдарға, облыстық және халықаралық 
деңгейдегі іс-шараларға қатысады. 

Институтта ғылыми-ізденіс және шығармашылық 
жұмыстарын  іске асыру үшін музыкалық халық аспапты-
рын дайындау және металл өндеу, сәулетішілік дизайн, 

дизайн киімі, көркем тоқыма, көркем безендіру оқу-
шығармалылық шеберханалары жұмыс істейді.

Институтта  оқытушылар мен студенттерден құралған 
халық аспаптар оркестрі, «Ата-мұра» ансамблі, Хор, 
ВАА «Nomad», «Арна» хореографиялық ансамблі, «Қыз 
Жібек» хореографиялық қыздар ансамблі, балалар 
студиясы, қуыршақ театры, «Свеча» дебаттық клуб, 
керамика үйірмесі, «Серпін» студенттік театры қызмет 
етеді. «Музыка пәні мұғалімі» атты ғылыми үйірмесі, 
«Хореография» мамандығы бойынша «Эврика» үйірмесі 
жұмыс жасайды. 

Институттың оқу ғимараттары үш ғимаратта орналасқан: 
№4, №7 және «Хореография» кафедрасы Ж.Молдағалиев 
көшесі, №19.  № 4 және №7 оқу ғимараттары  кітапханамен, 
оқу залдарымен жабдықталған, мамандарға арналған 
музыкалық әдебиет пен көркем педагогика және әдістемелік, 
ноталық материалдар, газет-журналдар бар.

Институт студенттерінің дене тәрбиесімен Спорт  са-
райында және  университеттің спорт залы мен би залында 
спортпен шұғылдануына мүмкіндіктері бар.

Мәдениет және өнер институтының кадрлық құрамы 
жоғары білікті ғалымдар мен өнер мамандары, педагогика, 
өнертану, философия, техникалық ғылым кандидатта-
рымен, магистрлармен, ҚР Еңбек сіңірген әртістерімен 
және  мәдени қайраткерлерімен, ҚР Суретшілер одағының 
мүшелерімен, республикалық және халықаралық кон-
курстар лауреаттарымен және дипломанттарымен 
қамтамасыз етілген. 

Меңдіғаным НАғыМОвА,
Мәдениет және өнер институты директорының м.а.                                

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР 
ИНСТИТУТЫ 
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Мемлекеттік лицензия АБ №0137424

Шифр/Мамандық/ - таңдау бойынша пәні

«Білім» бағытында дайындау
5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
  әдістемесі - биология
5В010300 Педагогика және психология  - биология
5В010400 Бастапқы әскери дайындық – 
                   2 шығармашылық емтихан
5В010800 Дене шынықтыру және спорт – 
                  2 шығармашылық емтихан
5В010900 Математика - физика
5В011000 Физика - физика
5В011100 Информатика - физика
5В011200 Химия  - химия
5В011300 Биология - биология
5В011600 География  - география
5В011400 Тарих – дүниежүзі тарихы
5В011500 Құқық және экономика негіздері – дүниежүзі тарихы 
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті – қазақ әдебиеті
5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті  - орыс әдебиеті
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі – шет тілі
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
5В010700 Бейнелеу өнері және сызу – 
                   2 шығармашылық емтихан
5В012000 Кәсіптік оқыту – физика

«Гуманитарлық ғылымдар» бағытында дайындау
5В020200 Халықаралық қатынастар – шет тілі 
5В020300 Тарих  - дүниежүзі тарихы
5В020500 Филология: қазақ тілі/орыс тілі -  әдебиет
5В020700 Аударма ісі – шет тілі

«Құқық» бағытында дайындау
5В030100 Құқықтану – дүниежүзі тарихы 

«Өнер» бағытында дайындау
5В040200 Аспаптық орындаушылық  - 
                   2 шығармашылық емтихан
5В040300 Вокалдық өнер – 2 шығармашылық емтихан
5В040400 Дәстүрлі музыка өнері – 2 шығармашылық емтихан
5В040600 Режиссура*  - 2 шығармашылық емтихан
5В040900 Хореография – 2 шығармашылық емтихан
5В041700 Сән өнері – 2 шығармашылық емтихан
5В042100 Дизайн*  - 2 шығармашылық емтихан

«Әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес» бағытында дайындау

5В050100 Әлеуметтану  - дүниежүзі тарихы
5В050500 Аймақтану  - шет тілі
5В050600 Экономика  - география
5В050700 Менеджмент - география
5В050800 Есеп және аудит - география
5В050900 Қаржы - география
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару - география
5В051100 Маркетинг - география

«Жаратылыстану ғылымдары» 
бағытында дайындау

5В060200 Информатика - физика
5В060600 Химия  - химия
5В060800 Экология - биология
5В060900 География - география

«Техникалық ғылымдар және 
технологиялар» бағытында дайындау

5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық 
                   технологиясы  - химия

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
2011 жылындағы мамандықтары 

5В072100 Органикалық заттардың химиялық 
                   технологиясы - химия
5В070300 Ақпараттық жүйелер - физика

«Қызмет көрсету» бағытында дайындау
5В090200 Туризм - география 
5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы – 2 шығармашылық емтихан 
5В091000 Кітапхана ісі  - әдебиет

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

МАГиСТрАТурА
6M010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6M010300 Педагогика және психология
6M010600 Музыкалық білім
6M010800 Дене шынықтыру және спорт
6M010900 Математика
6M011000 Физика
6М011200 Химия
6M011300 Биология
6M011400 Тарих
6M011600 География
6M011700 Қазақ тілі және әдебиеті
6M011800 Орыс тілі және әдебиеті
6M011900 Шетел тілі: екі шетел тілі
6M020300 Тарих
6M020500 Филология
6M042100 Дизайн
6M050300 Психология
6M050600 Экономика
6М050700 Менеджмент
6М051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару
6M060100 Математика
6M060700 Биология
6M060800 Экология
6M090600 Мәдени-тынығу жұмысы

ДОКТОрАнТурА
6D010300 Педагогика және психология
6D020300 Тарих
6D050600 Экономика
6D060700 Биология

Оқу мерзімі: 
Бейіндік магистратура – 1 және 1,5 жыл  
Ғылыми-педагогикалық магистратура – 2 жыл 
Докторантура – 3 жыл

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті колледжі

Мемлекеттік лицензия: АБ №0026241 от 07.10.2005 ж.

№ Шифрі
Мамандық атауы

Оқу мерзімі
Бейіндік пәннің 

атауы9 сын. нег. 11 сын. 
нег.

қ/б о/б қ/б о/б

1.
1305000 Ақпараттық 
жүйелер (қолдану 
аймақтары бойынша)

2,10

20

2,10

20

1,10

-

1,10

20

Математика
Қазақ (орыс) тілі

2. 0106000 Бейнелеу 
өнері және сызу

3,10

-

3,10

-

2,10

-

2,10

-

Шығармашылық 
емтихандар:

Сурет1. 
Сызу2. 

3.
0412000 Кескіндеме, 
мүсін және графика 
(түрлері бойынша)

3,10

-

3,10

-

2,10

-

2,10

-

Шығармашылық 
емтихандар:

Сурет1. 
Сызу2. 

4.
0413000 Сәндік-
қолданбалы өнер 
(профиль бойынша)

3,10

-

3,10

-

2,10

-

2,10

-

Шығармашылық 
емтихандар:

Сурет1. 
Сызу2. 
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Государственная лицензия АБ №0137424

Шифр/Специальность/ - предмет по выбору

направление подготовки «Образование»
5В010200 Педагогика и методика начального 
  обучения - биология 
5В010300 Педагогика и психология  - биология
5В010400 Начальная военная подготовка – 
  2 творческих экзамена
5В010800 Физическая культура и спорт - 2 творческих экзамена
5В010900 Математика - физика
5В011000 Физика - физика
5В011100 Информатика - физика
5В011200 Химия - химия
5В011300 Биология  - биология
5В011600 География  - география
5В011400 История  - всемирная история
5В011500 Основы права и экономики  - всемирная история
5В011700 Казахский язык и литература – казахская литература
5В011800 Русский язык и литература  - русская литература
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка  - 
  иностранный язык
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
5В010700 Изобразительное искусство и черчение  - 
                   2 творческих экзамена
5В012000 Профессиональное обучение -  физика

направление подготовки «Гуманитарные науки»
5В020200 Международные отношения – иностранный язык 
5В020300 История  - всемирная история
5В020500 Филология казахский язык/русский язык  - литература
5В020700 Переводческое дело – иностранный язык

направление подготовки «Право»
5В030100 Юриспруденция  - всемирная история

направление подготовки «искусство»
5В040200 Инструментальное исполнительство 
                  (по видам инструментов) – 2 творческих экзамена  
5В040300 Вокальное искусство (по видам вокального 
                   искусства) – 2 творческих экзамена
5В040400 Традиционное музыкальное искусство - 
                   2 творческих экзамена
5В040600 Режиссура - 2 творческих экзамена
5В040900 Хореография - 2 творческих экзамена
5В041700 Декоративное искусство - 2 творческих экзамена
5В042100 Дизайн - 2 творческих экзамена

направление подготовки 
«Социальные науки, экономика и бизнес»

5В050100 Социология – всемирная история
5В050500 Регионоведение  - иностранный язык
5В050600 Экономика - география
5В050700 Менеджмент - география
5В050800 Учет и аудит  - география
5В050900 Финансы - география
5В051000 Государственное и местное управление  - география 
5В051100 Маркетинг - география

направление подготовки «Естественные науки»
5В060200 Информатика - физика 
5В060600 Химия - химия
5В060800 Экология  - биология
5В060900 География – география

направление подготовки 
«Технические науки и технологии»

5В072000 Химическая технология неорганических 
                   веществ - химия 

5В072100 Химическая технология  органических 
                   веществ - химия
5В070300 Информационные системы - физика

направление подготовки «услуги»
5В090200 Туризм  - география
5В090600 Культурно-досуговая работа -  2 творческих экзамена
5В091000 Библиотечное дело - литература

Очное обучение – 4 года, *5 лет (бакалавр);
Заочное обучение – 5 лет;
ускоренное обучение: на базе технического 
и профессионального, послесреднего 
образования – 3 года (бакалавр);
на базе высшего образования – 2 года (бакалавр).

МАГиСТрАТурА
6M010200 Педагогика и методика начального обучения
6M010300 Педагогика и психология
6M010600 Музыкальное образование
6M010800 Физическая культура и спорт
6M010900 Математика
6M011000 Физика
6М011200 Химия
6M011300 Биология
6M011400 История
6M011600 География
6M011700 Казахский язык и литература
6M011800 Русский язык и литература
6M011900 Иностранный язык: два иностранных языка
6M020300 История
6M020500 Филология
6M042100 Дизайн
6M050300 Психология
6M050600 Экономика
6M050700 Менеджмент
6M051000 Государственное и местное управление
6M060100 Математика
6M060700 Биология
6M060800 Экология
6M090600 Культурно–досуговая работа

ДОКТОрАнТурА
6D010300 Педагогика и психология
6D020300 История
6D050600 Экономика
6D060700 Биология

Срок обучения: 
Профильная магистратура – 1 и 1,5 года;
Научно-педагогическая магистратура – 2 года.
Докторантура – 3 года.

Колледж Западно-Казахстанского 
государственного университета им. М. утемисова 

Государственная лицензия: АБ №0026241 от 07.10.2005 г.

№
Шифр

Наименование 
специальности

Срок обучения
Профилирующий 

предмет
На базе 

9 кл.
На базе 
11 кл.

к/о р/о к/о р/о
1.

1305000 Информационные 
системы (по областям 
применения

2,10

20

2,10

20

1,10

-

1,10

20

Математика
Казахский (русский) 
язык

2.
0106000 Изобразительное 
искусство и черчение

3,10

-

3,10

-

2,10

-

2,10

-

Творческие 
экзамены:

рисунок1. 
черчение2. 

3.
0412000 Живопись, 
скульптура и графика (по 
видам)

3,10

-

3,10

-

2,10

-

2,10

-

Творческие 
экзамены:

рисунок1. 
черчение2. 

4. 0413000 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы (по 
профилю)

3,10

-

3,10

-

2,10

-

2,10

-

Творческие 
экзамены:

рисунок1. 
черчение2. 

Специальности Западно-Казахстанского государственного 
университета  им. М.Утемисова на 2011 год
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АқпАрАт
2011 жылдың 20 маусымынан бастап қабылдау 

комиссиясы өз жұмысын бастайды.
Жұмыс уақыты: 

9:00-ден 17:00-ге дейін.

2011 жылдың 20 маусы-
мынан бастап 9 шілдеге 
дейін кешенді тестілеуге 
қ ұ жаттар қабылданады. 

Кешенді тестілеуге қатысу 
үшін талапкердің өзі қабылдау 
комиссиясына төмендегідей 
құжаттарды тапсырады:

- Өтініш (техникалық хатшы 
береді);

-  К ә с і п т і к  б а с т а у ы ш 
(техникалық және кәсіптік) немесе 
кәсіптік орта оқу орнын бітіргені 
туралы аттестат немесе диплом                                   
(түпнұсқа);

- Тестілеу жүйесіне қатысу 
үшін төленетін қаржыны төлегені 
туралы түбіртек (Халық банкі 
және Қазпошта АҚ филиалдары 
арқылы);

бойынша кешенд і  тест ілеу 
өткізіледі. Рұқсатнамада тест 
тапсыру уақытының нақты күні 
көрсетілетін болады.

2011 жылдың 23 шілдеден 
31 шілдеге дейін мемлекеттік 
гранттарды тағайындау бой-
ынша конкурс өтеді.

Ко н к у р с қ а  қ а т ы с у  ү ш і н 
та лапкерд ің  ө з і  төмен дег і 
құжаттарын қабылдау комис-
сиясына тапсыруы тиіс:

- Өтініш;
- Білімін растайтын құжат 

(түпнұсқа);
- ҰБТ, КТ сертификаты (кешенді 

тестілеу);
- Фото – 3х4 – 4 дана;

- Фото 3х4 – 4 дана;
- Медициналық анықтама        

(086 – У нысаны);
- Жеке куәлік көшірмесі. 

2011 жылдың 20 маусы-
мын ан бас т ап 1  ш іл д ег е 
д е й і н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
мамандық тар ға қ ұ жат тар 
қабылданады. Шығармашылық 
мамандықтар бойынша емтихан 
тапсыру 2-7 шілде аралығында 
ө т е д і .  (« С а б а қ  к е с т е с і н » 
қараңыз). 

Құжаттар тапсырылғаннан 
кейін техникалық хатшы та -
лапкерге рұқсатнама қағазын 
береді. Рұқсатнама емтихан 
тапсырған тілде толтырылады. 
Рұқсатнамада жазылған барлық 
өзі туралы мәліметті тексеруі тиіс. 
Кешенді тестілеуді тапсыруға 
келген талапкер жеке куәлігін 
(паспорт) және емтиханға кіру 
рұқсатнамасын көрсетуі тиіс.

Шығармашылық емтихан 
тапсырып болған соң, кешенді 
тестілеуден өту үшін өтініш 
жазу керек. Өтініш тапсыру 
мерзімі 2011 жылдың 7-9 шілде 
күндері. Өтініштер уақытылы 
тапсырылмаған жағдайда талап-
кер кешенді тестілеуге қатысуға 
жіберілмейді. 

2011 жылдың 17-23 шілде 
аралығында барлық мамандықтар 

- Медициналық анықтама        
(086-У нысаны);

- Жеке куәлік көшірмесі (па-
спорт). (16 жасқа толмағандар 
мектептен берілетін арнайы ФК-
ОО құжатын көрсетеді).

Мемлекеттік білім гранты 
конкурсына қатысу үшін өтініште 
мамандық пен ЖОО атын көрсету 
керек. 

1-10 тамыз  аралығында 
тех ник а лық және кә с іпт і к , 
орта біл імнен кейінг і  біл імі 
бар талапкерлерді жоғары оқу 
орындарына ақылы нег ізде 
қ ы с қ а р т ы л ғ а н  б і л і м  б е р у 
ба ғдарлама лары бойынша 
ұқсас мамандықтарға әңгімелесу 
негізінде қабылдау өткізіледі.

1 5  т а м ы з  –  к о н к у р с 
қорытындысы бойынша білім 
грантын растайтын куәліктер 
т а б ы с  е т і л е д і .  ( К о н к у р с 
қ о р ы т ы н д ы с ы  « Е г е м е н 
Қазақстан», «Казахстанская прав-
да» газеттерінде жарық көреді).

10-25 тамыз аралығында 
ЖОО-ға қабылдау. Қабылдау 
к о м и с с и я с ы н а  т ө м е н д е г і 
құжаттарды тапсыру қажет. 

- ЖОО ректоры атына өтініш 
(техникалық хатшы береді);

- Білімін растайтын құжат 
(түпнұсқа);

- Фото 3х4 – 6 дана;
- Медициналық анықтама        

(086 – У нысаны);
- ҰБТ, КТ сертификаты (кешенді 

тестілеу);
- Білім грантын алғандығы ту-

ралы куәлік (ЖОО – М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті);

-  Жеке к уәл ік  көшірмес і 
(паспорт).

10-25 тамыз аралығында 
ақылы бөлімге қабылдау бас-
талады. Қабылдау комиссиясы-
на төмендегі құжаттарды тапсы-
ру қажет. 

- ЖОО ректоры атына өтініш 
(техникалық хатшы береді);

- Білімін растайтын құжат 
(түпнұсқа);

- Фото 3х4 – 6 дана;
- Медициналық анықтама       

(086 – У нысаны);
- ҰБТ, КТ сертификаты (кешенді 

тестілеу);
-  Жеке к уәл ік  көшірмес і 

(паспорт);
-  ЖОО - мен кел і с імшарт 

(техникалық хатшы береді).

Сіздің ЖОО-ның Студенті 
болғаныңызды растайтын оқу 
орны ректордың бұйрығы бо-
лып табылады. Сондықтан, Сіз 
қабылдау комиссиясынан ЖОО-
на қабылданғаныңыз туралы 
бұйрықтың шыққаны туралы 
білуіңіз қажет.

Қабылдау комиссиясы 
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С 20 июня по 9 июля прием 
документов на участие в ком-
плексном тестировании.

Для участия в комплексном 
тестировании абитуриент сдает 
в приемную комиссию лично сле-
дующие документы:

- Заявление (выдает техниче-
ский секретарь);

- Аттестат или диплом об 
окончании начального профес-
сионального (технического и про-
фессионального) или среднего 
профессионального (послес-
реднего) учебного заведения 
(подлинник);

- Квитанцию об оплате за 
проведение тестирования (че-
рез филиалы АО Казпочта или 
Народного банка);

- Фото 3х4 – 4 шт.;
- Медицинская справка (фор-

ма 086 - У);
- Копия документа, удостове-

ряющего личность. 

С 20 июня по 1 июля 2011 
года прием документов на 
экзамены по творческим спе-
циальностям. Экзамены по 
творческим специальностям со-
стоятся с 2 по 7 июля (смотрите 
«Расписание»).

После сдачи документов 
технический секретарь выдает 
пропуск абитуриенту. Пропуск 
оформляется на языке сдачи 
экзамена. Необходимо прове-
рить в пропуске все данные. 
Абитуриент, пришедший на ком-
плексное тестирование, должен 
предъявить удостоверение лич-
ности (паспорт) и пропуск на 
экзамен.

После сдачи творческих эк-
заменов необходимо заполнить 
заявление на сдачу комплексного 
тестирования. Срок с 7 по 9 июля 

2011. В случае несвоевременной 
сдачи заявления абитуриент не 
допускается для участия в ком-
плексном тестировании.  

С 17 июля по 23 июля 2011 
года будет проходить ком-
плексное тестирование на все 
специальности. В пропуске 
будет указана точная дата сдачи 
теста. 

С 23 по 31 июля – конкурс по 
присуждению образовательных 
грантов.

Для участия в конкурсе Вам 
необходимо лично сдать в при-
емную комиссию следующие 
документы:

- Заявление;
- Документы об образовании 

(подлинники);
- Сертификат ЕНТ, КТ (ком-

плексного тестирования);
- Фото – 3х4 – 4 шт.;
- Медицинскую справку (фор-

ма 086 - У);
- Копию удостоверения лич-

ности (паспорта).
(не достигший 16 лет предъяв-

ляет справку со школы ФК - ОО).
В заявлении для участия в 

конкурсе на получение образо-
вательного гранта необходимо 
указать специальности и ВУЗ. 

С 1 по 10 августа состоится 
собеседование для абитуриен-
тов, имеющих техническое и про-
фессиональное, послесреднее 
образование на родственные 
специальности на обучение в 
сокращенные сроки на платной 
основе. 

15 августа – выдача свиде-
тельств на образовательный 

грант по итогам конкурса. (Итоги 
конкурса будут опубликованы 
в газетах: «Егемен Қазақстан», 
«Казахстанская правда»). 

С 10 по 25 августа – зачисле-
ние в вуз. В приемную комиссию 
необходимо представить:

- Заявление на имя ректо-
ра ВУЗа (выдает технический 
секретарь);

- Документы об образовании 
(подлинники);

- Фото – 3х4 – 6 шт.;
- Медицинскую справку (фор-

ма 086 - У);
- Сертификат ЕНТ, КТ (ком-

плексного тестирования);

- Свидетельство о присужде-
нии образовательного гранта; 
(ВУЗ - ЗКГУ им.М.Утемисова);

- Копию удостоверения лич-
ности (паспорта).

С 10 по 25 августа будет про-
ходить зачисление на платное 
отделение. В приемную комис-
сию необходимо представить:

- Заявление на имя ректо-
ра ВУЗа (выдает технический 
секретарь);

- Документы об образовании 
(подлинники);

- Фото – 3х4 – 6 шт.;
- Медицинскую справку (фор-

ма 086 - У);
- Сертификат ЕНТ, КТ (ком-

плексного тестирования);
- Копию удостоверения лич-

ности (паспорта).
- Договор с Вузом (выдает 

технический секретарь).

Свидетельство того, что Вы 
стали студентом ВУЗа, является 
приказ ректора учебного заве-
дения, поэтому узнайте в прием-
ной комиссии - есть ли приказ о 
Вашем зачислении в ВУЗ.

Приемная комиссия 

С 20 июня 2011 года приемная комиссия начинает 
свою работу.

Время работы
 с 9:00 до 17:00 часов.
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М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне 
қарасты 4 факультеттің бірі - жаратылыстану-математикалық 
факультеті.

Миссиясы: қоғам мен мемлекеттің сұранысына сәйкес әрекет 
ете алатын мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру, жаратылыстану 
ғылымдары бойынша қалыптасқан интеллектуалдық, ақпараттық және 
материалдық ресурстарды пайдалану. 

Мақсаты: студенттерге жоғары сапалы кәсіби білім беру, тәрбиелеу 
және дамуын жүзеге асыру.

Жаратылыстану-математикалық факультетінде физика, матема-
тика және информатика кафедрасы, В.И Иванов атындағы биология 
және экология кафедрасы, география, химия кафедралары жұмыс 
жасайды.

ЖАрАтылыстАну-
мАтемАтикАлық 
фАкультеті

«География» кафедрасы:
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 және басқа да әлем мемлекеттерінің мектептерінде, ғылыми 
және мемлекеттік кәсіпорындарда еңбек жолдарын жалғастыруда, 
ғылым кандидаты және доктор атағын алды.

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

Білім беру бағытында оқитын студенттер «география және туризм» 
мамандануы бойынша дайындалады.

География кафедрасы магистратура бойынша да дайындау жасай-
ды, түлектерге география мамандығы бойынша магистр академиялық 
дәрежесі беріледі. Біздің магистратура түлектері өз білімдерін Ресей 
Федерациясының алдыңғы қатарлы университеттерінде және ғылыми-
зерттеу институттарында жалғастыруда, ал олармен география кафе-
драсы тығыз іскерлік байланыс жасауда.

«в.И. Иванов атындағы биология және экология» 
кафедрасы:

Биология және экология кафедрасы 2009-2010 оқу жылында 
профессор В.В.Иванов атындағы ботаника және биология, экология 
және оқыту теориясы кафедрасының бірігуінен құрылды. Кафедра 
«Биология» - «5В011300 - Биология» (бакалавриат), «6М060700 - 
Биология» (магистратура), «6D060700 – Биология» (PhD, докторантура) 
мамандықтары бойынша  үш деңгейлік дайындықты жүзеге асырады. 

Кафедра «5В011300 - Биология» (бакалавр), «5В060800 - Экология» 
мамандықтары бойынша бакалаврларды және  «6М060700 - Биология», 
«6М060800 - Экология» мамандықтары бойынша магистранттарды 
және «6D060700 – Биология» мамандығы бойынша докторанттарды 
дайындайды. 

Кафедра қызметкерлері республикалық, халықаралық ғылыми 
конференцияларға қатысады. 

Кафедрада оқытушылар мен магистранттардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелері мен реферативті баяндамалары баяндала-
тын ғылыми-әдістемелік семинар жүйелі түрде жұмыс жасайды.

Жыл сайын кафедраның іргесін қалаушы профессор В.В. Ивановты 
еске алуға арналған «Иванов оқулары» жүйелі түрде өткізіліп 
тұрады.

Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарына зор мән беріледі, 
мектеп түлектеріне арналған ашық есік күндері, «Ұстаз – ұлы тұлға!», 
«БҚМУ студенттерінің құқықтары мен міндетттері» атты әңгіме-
сағаттары  ұйымдастырылады. 

Биология және экология кафедрасы Қазақстан Республикасының, 
жақын және алыс шет елдердің ғылыми-зерттеу институттарымен, 
жоғары оқу орындарымен (Самара мемлекеттік университеті, Тольятти 
экология институты, Орынбор Дала институты, Орынбор мемлекеттік 
университеті, Санкт-Петербург қаласындағы Комаров атындағы 
Ботаника институты, Р ОН топырақтанудың физика-химиялық және 
биологиялық мәселелер институты, ҚР ҰҒА және РФ ҒА Жәнібек 
стационары,  Б және ҒМ Ботаника және фитоинтродукция институты, 
Зоология институты, Алматы қаласының АМУ ботаника кафедрасы, 
Санкт-Петербург Ғалымдар Одағы және Евразия Ғалымдар Одағы,  
Наввар университеті, Памплона, Испания) тығыз байланыста жұмыс 
жасайды. 

«Физика, математика және информатика» кафедрасы:
Кафедра 2009 жылы маусым айында оқу кеңесінің шешімімен  

физика және математика кафедрасы мен информатика кафедрасының 
қосылуы негізінде құрылды. Кафедра 5В010900 «Математика», 5В011000 
«Физика», 5В011100 «Информатика», 5В60200 «Информатика», 
6М011000 «Физика», 6М010901«Математика», 6М060100 «Математика» 
мамандықтары бойынша түлектер дайындайды және жаратылыстану-
ғылыми бағытындағы мамандықтарда математика және физика 
пәндерін жүргізеді. Оқытудың типтік бағдарламасы негізінде күндізгі 
және қашықтан оқыту бөлімі бойынша жүргізіледі.

Қазіргі педагогикалық ғылым бірнеше жаңа білім беру технология-
ларын ұсынады. Инновациялық мектептерде жұмыс жасай отырып, 

кафедраның оқытушылары осы мектептердегі оқу-тәрбие үрдісіне 
қазіргі ақпараттық технологияны енгізуге өз үлестерін тигізуде. 

«Химия» кафедрасы:
1934 жылдан басталатын БҚМУ-нің химия кафедрасының өзіндік 

бай тарихы бар. Кафедраның негізін салушы біздің жерлесіміз хи-
мик, академик – И.Н. Әзербаев. Қазіргі таңда химия кафедрасының 
меңгерушісі химия ғылымдарының докторы, профессор - Мендалиева 
Дина Кенжебекқызы. Кафедраның кадрлық әлеуетін 1 ғылым докторы 
және 9 ғылым кандадаты құрайды.

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

5В011200 «Химия», 5В060600 «Химия», 5В072100 «Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы», 5В07200 «Бейорганикалық  
заттардың химиялық технологиясы».

Химия бакалавры – химия оқытушысы, аға зертханашы, зертхана-
шы, 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 технологиясы - түлектер тех-
нолог, 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  зертханаларында, 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. 

Химия кафедрасы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Е.А.Букетов 
атындағы ҚарМУ, А.Б.Бектұров атындағы ҰҒА химия институтымен, 
Д.В.Сокольский атындағы электрохимия және катализ институтымен, 
М.Г.Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университетімен  
шығармашылық байланыста.

Химик студенттер ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді атқара 
жүріп, түрлі  конкурс, конференцияларға қатысады.

Кафедра оқытушылары қала және облыс мектептерімен тығыз 
байланыста отырып, оларға оқушылардың ғылыми жобасын жүргізуге 
ғылыми-практикалық көмек беріп, олимпиадалар, кеңестер өткізеді.

Химия бакалавры түлектері өздерінің оқуларын ҚР алдыңғы 
қатарлы оқу орындарында және шет елдерде жалғастыра алады. 

Сонымен қатар факультет құрамында биогеохимия зертхана-
сы, экология және табиғатты пайдалану орталығы, зоологиялық 
және гоелогиялық мұражайлар, информатикадан оқу зертханасы, 
Агробиостанция (оқу далалық сарамандарды өту орталығы) жұмыс 
жасайды.

Университетте факультеттің №1, №5 және №8 оқу ғимараттарында 
дәріс, зертханалық жұмыстарды жүргізуге толық мүмкіндік жасалған, 
оқу аудиториялары жаңа үлгідегі компьютерлермен, мобильді класспен 
жабдықталған.

Факультет студенттері ғылыми үйірмелерге, қоғамдық-тәрбиелік, 
спорттық іс-шараларын жүйелі өткізуге атсалысады. 2010-2011 
оқу жылында студенттердің көпшілігі оқудағы үздік көрсеткіштері, 
оқу ісін қоғамдық жұмыстармен шебер үйлестіре алуы арқасында 
жаратылыстану-математикалық факультеті өз студенттерін атаулы 
шәкіртақыға ұсынуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде БҚМУ-не тиесілі 
25 шәкіртақының  7-ін жаратылыстану-математикалық факультетінің 
студенттері еншіледі. 

Жаратылыстану-математикалық факультеті облыс мектептеріне 
қажетті жоғары сапалы мұғалімдерді, кәсіби мамандарды даярлап 
келеді.

Факультеттің мекен-жайы:
 Достық даңғылы, 121, 12 каб.

Телефон: 50-35-49
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Тарих факультеті ХХ ғасырдың 30-жылдардағы мектеп 
санының көбеюіне байланысты тарих пәні мұғалімдеріне 
сұраныстың артуына орай 1938 жылы 1 қыркүйегінде ашылды. 
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 маги-
странттарды дайындау жүзеге асырылады.

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

Бакалавриат «Халықаралық қатынастар» мамандығы 
бойынша түлектерге «халықаралық  қатынастар бакалав-
ры» дәрежесі беріледі. 

Халықаралық қатынастар саласындағы бакалавр 
түлектері ҚР-дың Сыртқы істер министрлігінде, сыртқы саяси 
қатынастар саласында және әртүрлі мемлекеттік басқарма ор-
гандары мен мекемелерінде, әлемдік саясатта, халықаралық 
ұйымдарда, трансұлттық бірлестіктерде референт, сараптау-
шы, 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 бакалав-
ры». Мамандық түлектерінің атқаратын қызметі: референт, 
аймақтық саясат пен экономика саласындағы кеңесші, сыртқы 
саясат шолушысы, жергілікті билік органдарында, мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарда маманданған шет тіліне сәйкес 
аудармашы (аудармашы-референт), орта оқу орындарында 
оқытушы.

«Халықаралық қатынастар» және «Аймақтану» 
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 дипло-
матия, дипломатиялық хаттама және этикет, ағылшын, неміс 
және француз тілдері және т.б. 

«Халықаралық қатынастар» және «Аймақтану» 
мамандықтарының алғашқы түлектері 2007-2008 оқу жылын-
да бітіріп шықты. Бұл түлектер қазіргі таңда түрлі мемлекеттік 
мекемелерде 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 сту-
денттер үшін халықаралық ынтымақтастық аясында Польша 
және РФ-ның ЖОО-мен студенттер 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 ор-
гандарында, 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 функциялары: 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, адвокату-
ра және тағы басқа органдарда қызмет ете алады.

Тарих (педагогикалық). Білім беру саласында:  
(педагогикалық) жалпы білім беретін және арнаулы мектеп-
тер, лицейлер, гимназиялар, колледждер,орта кәсіптік орын-
дарында мұғалім және жоғары оқу орындарында оқытушы 
болып қызмет атқарады.

Тәрбиелік: 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 даму-
ын 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 салала-
рында қызмет істей алады. Мектептерде, лицейлерде, гимна-
зияларда, колледждерде Отан тарихын, Дүниежүзілік тарихты 
және гуманитарлық цикл пәндерді оқыту, оқушылар арасын-
да тәрбие жұмысын жүргізу, кафедралардағы әдістемелік 
жұмыс, әртүрлі мекемелердегі кеңесшілік-референттік жұмыс, 
мәдени-ағартушылық және ғылыми-зерттеу жұмысы, білім 
және басқа салалы мекемелерде әкімшілік-меңгерушілік 
міндеттерін атқара алады. Тарих мамандығының бакалав-
ры 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. 

Тарих және құқық факультеті
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МеНШіК ИеСі: 
М.Ґтемісов 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 500 
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учеба в ЗКГу – это:
диплом государственного образца; 
высокий профессионализм препо-

давателей и выпускников, интересные и 
перспективные специальности;

инновационные и информацион-
ные технологии и кредитная система 
обучения;

с о д е й с т в и е  т р уд о у с т р о й с т в у 
выпускников;

возможность роста от бакалавра и 
магистра до доктора наук;

обмен студентами по международным 
программам;

возможность продолжения обучения 
по программе «Болашак».

ЗКГу – это:
крупнейший в городе компьютерный 

комплекс, объединенный в глобальную 
сеть с бесплатным доступом в Интернет;

богатейшая научная библиотека (бо-
лее 1 млн. ед. хр.);

2 института,  4 факультета, 8 учебных 
корпусов;

испытательная лаборатория экологии 
и биогеохимии, специализированные учеб-
ные кабинеты;

учебное телевидение и лаборатории;
лучший в городе Дворец спорта;
общежитие;
студенческое кафе;
студенческая юридическая клиника;
5 филиалов музея университета: музей 

боевой славы, археологии и этнографии, 
экологии, исторический, декоративно-
прикладного искусства;

агробиостанция;
студенческая поликлиника;
балетные студии;
швейная и ювелирная мастерская;
туристическая база на озере Шалкар. 

Достижения ЗКГу:
Международный сертификат качества 

ИСО 9001:2000 (2004 г.);
Золотая медаль SPI (Международная 

ассоциация содействия промышленности, 
май 2005 г., Париж);

БҚМу-дағы оқу:
мемлекеттік үлгідегі диплом; 
жоғары білікті оқытушылар, түлектер 

және қызықты әрі болашағы жарқын, 
сұранысқа ие мамандықтар;

инновациялық және ақпараттық техно-
логиялар мен кредиттік оқыту жүйесі;

түлектерді жұмысқа орналастыруға 
жәрдемдесу;

бакалавр және магистратурадан 
ғылым докторына дейін өсу мүмкіндігі;

халықаралық оқу бағдарламалары 
бойынша студенттер білімін жетілдіру;

с т у д е н т т е р д і ң  « Б о л а ш а қ » 
бағдарламасы бойынша оқуын жалғастыру 
мүмкіндігі.

БҚМу – бұл:
Қ а л а д а ғ ы гл о ба л ь ды ж ү й е г е 

біріктірілген және интернетке қосылған 
компьютер кешені;

1 млн.-нан астам кітап сақтау қоры бар 
ғылыми кітапхана;

2 институт,  4 факультет, 8 оқу 
ғимараты;

Экология және биогеохимия сынақ 
зертханалары, арнайы жабдықталған оқу 
бөлмелері;

О қ у  т е л е а р н а л а р ы  м е н 
зертханалары;

Спорт сарайы;
Студенттік жатақхана;

Студенттік кафе;
Студенттік заң клиникасы;
Университет мұражайының бес филиа-

лы: даңқты жауынгерлер мұражайы, архео-
логия және этнография, экология, тарихи, 
сәндік-қолданбалы өнер мұражайы; 

Агробиостанция;
Студенттік емхана;
Балет залы;
Тігін және зергерлік шеберханасы;
Шалқар өзеніндегі туристік база. 

БҚМу жетістіктері:
ИСО 9001:2000 халықаралық сапа сер-

тификаты (2004 ж.);
Халықаралық өндіріс ынтымақтастығы 

ассоциациясының  «SPI» Алтын медалі 
(Париж, мамыр 2005 ж.);

« Ж о ғ а р ы  б і л і к т і  к а д р л а р д ы 
дайындағыны үшін» дипломы (Астана, 
2005 ж.);

Магна Хартия келісім-шарты (Болонья, 
Италия, 2006 ж.);

« И н т е г р а ц и я л ы қ  б і л і м  б е р у 
бағдарламасын жасап енгізгені үшін»       
дипломы (Астана, 2006 ж.);  

«Біріккен Еуропа» атты халықаралық 
марапаты (Оксфорд, Англия, наурыз 
2006 ж.);

«Еуропалық сапа» атты халықаралық 
марапаты (Оксфорд, Англия, қараша 
2006 ж.);

«Жоғары оқу орындарындағы үздік ба-
сылым үшін» дипломы (Астана, 2007 ж.);

Ресейлік «Рейтор» тәуелсіз агенттігінің 
қорытындысы бойынша әлемге таны-
мал 500 университеттің ең үздіктер 
қатарына енген Қазақстанның 7 жоғары 
оқу орындарының бірі (2009 ж.);

А й м а ғ ы м ы з д а б і р і н ш і  б о л ы п 
институционалдық аккредитациядан өтіп, 
жоғары бағаға ие болды (2010 ж.); 

Австрия, Германия, АҚШ, Италия, 
Испания, Түркия, Ресей және ТМД-ның 
басқа елдерінің ЖОО-мен нәтижелі 
ынтымақтастық байланыс;

Қазақстанның «Золотая паутина - 2010» 
интернет-жобалар байқауы жеңімпазының 
дипломы (2011 ж.);

Б Қ М у- д ы ң  а т а у л ы  ш ә к і р т -
ақылары:

БҚМУ-да оқып жүріп, Cіз атаулы 
шәкіртақы иегері атана аласыз:

ҚР Президентінің 17 шәкіртақысы;
Республикалық 3 шәкіртақы:

Әл-Фараби атындағы; 
Ғ.Мүсірепов атындағы; 
М.Төлебаев атындағы. 

Университеттік 5 шәкіртақы:
А.С.Пушкин атындағы; 
М.Тілеужанов атындағы; 
В.Иванов атындағы; 
М.Өтемісов атындағы;
А.Тайманов атындағы; 

Халық Банкінің шәкіртақысы;
«КПО б.в.» шәкіртақысы.

Мекен-жайымыз: 
Орал қ., достық даңғылы, 162                            

тел.: 8 (7112) 50 44 20,  
е-mail: abiturient@wksu.кz,    

сайт: www.wksu.kz

Диплом «За подготовку высококвали-
фицированных кадров» (Астана, 2005 г.);

Договор МАГНА ХАРТИЯ, сентябрь 
2006 г. (Болонья, Италия);

Диплом «За разработку и внедрение 
интегрированных образовательных про-
грамм» (Астана, 2006 г.);

М е ж д у н а р о д н а я  н а г р а д а 
«Объединенная Европа» (Оксфорд, Англия, 
март 2006 г.);

М е ж д у н а р о д н а я  н а г р а д а 
«Европейское качество» (Оксфорд, 
Англия, ноябрь 2006 г.);

Диплом «За лучшее вузовское изда-
ние» (Астана 2007 г.);

По итогам независимого россий-
ского агентства «Рейтор» среди 7 вузов 
Казахстана вошел в число 500 известных 
мировых университетов (2009 г.);

Первым в регионе прошел институцио-
нальную аккредитацию и получил высокую 
оценку (2010 г.);

Плодотворное сотрудничество с вузами 
Австрии, Германии, США, Италии, Испании, 
Турции, России и других стран СНГ;

Диплом победителя конкурса интернет-
проектов «Золотая паутина 2010» 
Казахстана (2011 г.).    

именные стипендии ЗКГу:
Обучаясь в ЗКГУ, Вы можете стать об-

ладателем именных стипендий:
17 стипендий Президента РК;
3 Республиканских стипендии:

стипендия Аль-Фараби;
стипендия Г.Мусрепова;
стипендия М.Тулебаева;

5 университетских стипендий:
стипендия А.С.Пушкина;
стипендия М.Тлеужанова; 
стипендия В.Иванова;
стипендия М.Утемисова;
стипендия А.Тайманова;

стипендии Народного банка;
стипендии «КПО б.в.».

Наш адрес: г. Уральск, пр. достык, 
162, тел.: 8 (7112) 50-44-20, 
 е-mail: abiturient@wksu.kz, 

сайт:www.wksu.kz


