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Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 
Государственная лицензия 12020617 от 11 декабря 2012 г.
Адрес: 070020, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34, 
                            тел.: 8(7232) 540-144, 540-812 http://www.vkgu.kz

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ. Срок обучения: 2 года

Приглашаем в 2018-2019 учебном году на следующие специальности: 

Код Наименование специальностей Заочная Вечерняя

5В010100 Дошкольное обучение и воспитание - +
5В010200 Педагогика и методика начального образования - +
5В010300 Педагогика и психология - +
5В010400 Начальная военная подготовка - +
5В010500 Дефектология - +
5В010800 Физическая культура и спорт - +
5В010900 Математика - +
5В011000 Физика - +
5В011100 Информатика - +
5В011200 Химия - +
5В011300 Биология - +
5В011400 История +
5В011600 География + -
5В011700 Казахский язык и литература - +
5В011800 Русский язык и литература - +
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский) - +
5В012000 Профессиональное обучение - +
5В012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком 

обучения
- +

5В012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком об-
учения

- +

5В012300 Социальная педагогика и самопознание - +
5В030100 Юриспруденция - +
5В050300 Психология - +
5В050600 Экономика - +
5В050700 Менеджмент - +
5В050800 Учет и аудит - +
5В050900 Финансы - +
5В051000 Государственное и местное управление - +
5В060800 Экология + -
5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды + -

1. Заявление 
2. Диплом и приложеие  о высшем (техническом и професси-
ональном) образовании (оригинал и копия)
3. Удостоверение личности  (оригинал и копия)
4. 4 фото размером 3 x 4
5. Медицинская справка формы 086-У
6. Трудовая книжка
7. Послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный работодателем, заве-
ренный печатью организации (при его наличии);
8. Архивная справка, содержащая сведения о трудовой дея-
тельности работника.
9. Квитанция об оплате за услуги приемной комиссии (1500тг) 
через Казком
10. Оплата за обучения (10%  от стоимости обучения)
11. Бумажный скорошиватель и конверт 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2018
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2012 жылдың 11 желтоқсаннан берілген № 12020617 мемлекеттік лицензия
Мекен жайы: 070020, ШҚО, Өскемен каласы, 30-шы Гвардиялық  дивизия көшесі 34, тел.: 8(7232) 540-144, 540-812 
http://www.vkgu.kz

Екінші жоғарғы білім. Оқу мерзімі: 2 жыл

2018-2019 оқу жылы келесі мамандықтарға шақырамыз:

Код Мамандықтар атауы Сырттай Кешкі

5В010100 Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу - +
5В010200 Бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі - +
5В010300 Педагогика және психология - +
5В010400 Бастапқы әскери дайындық - +
5В010500 Дефектология - +
5В010800 Дене шынықтыру мәдениеті және спорт - +
5В010900 Математика - +
5В011000 Физика - +
5В011100 Информатика - +
5В011200 Химия - +
5В011300 Биология - +
5В011400 Тарих - +
5В011600 География + -
5В011700 Қазақ тілі және әдебиеті - +
5В011800 Орыс тілі және әдебиеті - +
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын) - +
5В012000 Кәсіптік оқыту - +
5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті - +
5В012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті - +
5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану - +
5В030100 Құқықтану - +
5В050300 Психология - +
5В050600 Экономика - +
5В050700 Менеджмент - +
5В050800 Есеп және аудит - +
5В050900 Қаржы - +
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару - +
5В060800 Экология + -
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі + -

1. Өтініш; 
2. Жоғары оқу орнын бітіру туралы (техникалық және кәсіби) 
диплом мен қосымшасы (түпнұсқа мен көшірмесі);
3. Жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа мен көшірмесі);
4.  3х4 пішініндегі 4 фотосурет;
5. 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
6. Еңбек кітапшасы;
7. Жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйымның мөрімен (бар 
болса) расталған қызметтік тізім (жұмысшының жұмысы, 

еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);
8. Жұмыскердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын 
архивтік анықтама;
9. Қабылдау комиссиясының қызметіне төлем түбіртегі 
(1500тг) Казком банкі арқылы;
10. Оқу төлемінің түбіртегі ( оқудың 10%); 
11. Қағаз тезтікпе мен конверт.

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 2018
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ВЫБИРАЕМ СВОЙ ПУТЬ

КУДА ПОЙТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ?
ФАКУЛЬТЕТЫ: ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Факультет был создан  15 марта 
1991 года на базе кафедры политэко-
номии, которая действовала с 1962 
года в УКПИ. Декан - к.э.н., доцент Му-
хамедиева Ардак Габитовна. 

В целях содействия реализации 
творческого и научного потенциала 
молодежи на факультете активно дей-
ствует студенческое научное общество 
(СНО), активно работают 8 научных 
кружков: «Криминалист», «ЗАҢ»,  «Ци-
вилист», «Современный финансист»,   
«Совершенствование государственного 
и местного управления в РК», «Рефор-
мирование бухгалтерского учета в РК», 
«Менеджмент и экономика предпри-

ятия» и др.  
Студенты и преподаватели  участву-

ют в президентской программе «Бола-
шак», программе «Erasmus Mundus», 
выезжая на обучение в США, Велико-
британию, Германию, Южную Корею, 
Грецию, Россию, Польшу и другие 
страны. Студенты специальности «Го-
сударственное и местное управление» 
включены в список «Золотой резерв мо-
лодежи ВКО» Управления по вопросам 
молодежной политики ВКО.  

На факультете имеется библиотека, 
лаборатория регионального экономи-
ческого мониторинга и анализа,  на-
логовая лаборатория, кабинет бухгал-

терского учета, кабинет юридической 
клиники, кабинет «Органов и учрежде-
ний  уголовно-исполнительной системы 
Казахстана», создан Криминалистиче-
ский центр,  функционирует студенче-
ская юридическая клиника, налоговая 
лаборатория  оснащенная компьютер-
ной техникой и установленной  инфор-
мационной программой  СОНО НП. 

Кроме того,  открыт Центр реализа-
ции международного проекта G-Globalи 
участию в движении за энергию буду-
щего «G-Global-EXPO-2017».

Перечень специальностей, по кото-
рым ведется подготовка на факультете:  
специальности бакалавриата - «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Учёт и аудит», 
«Финансы», «Государственное и мест-
ное управление», «Юриспруденция». 
Магистратура производит набор по 
специальностям: «Экономика», «Фи-
нансы», «Государственное и местное 
управление», «Юриспруденция».

Факультет экономики и права является главным поставщиком кадров эко-
номического и юридического профилей. Структура факультета представле-
на 4 кафедрами: «Экономика и управление», «Финансы и учет», «Уголовное 
право и уголовный процесс», «Гражданское право и гражданский процесс».

Декан факультета — кандидат исторических наук Алия 
Акымкызы Оскембай. 

С 2015 года в результате реорганизации факультета исто-
рии, международных отношений и права и филологического 
факультета был сформирован факультет истории, филологии 
и международных отношений.

Кафедры факультета: кафедра истории Казахстана и со-
циально-гуманитарных наук, кафедра иностранных языков и 
переводческого дела, кафедра казахской,  русской филологии 
и журналистики.

Студенты факультета обучаются за рубежом в рамках 
внешней академической мобильности  в вузах США, Южной 
Кореи, Китая и  Польши. Успешно продолжают обучение вы-
пускники факультета в магистратуре зарубежных государств: 
России, Китая,  Австрии, Турции, Германии.

 В рамках входящей академической мобильности ежегод-
но на факультет приезжают студенты с зарубежных стран и 
городов Казахстана, в настоящее время 2 студента из Южной 
Кореи обучаются в нашем вузе по программе «Русский язык 
как иностранный» (Джионгсанский  Национальный универ-
ситет, Католический университет Тэгу). Успешно реализуется 
внутренняя академическая мобильность  из Государственного 
университета имени Шакарима.

Научная деятельность факультета успешно развивается че-
рез успешное функционирование  НИЦ «Алтайтану»,  Центра 
Российской науки и культуры, Филиала Института истории и 
этнологии имени Ч.Валиханова МОН РК.

 Факультет плодотворно сотрудничает с международными 
фондами, имеет тесные зарубежные научные связи со специ-
ализированными институтами и вузами, в 2015 году студенты 
прослушали лекции профессуры   Швейцарии, Франции, Гер-
мании, Китая, России.

В учебном корпусе № 1 располагаются кабинеты синоло-
гии, международных организаций, методики преподавания 
истории, историко-культурного наследия и другие. В учебном 
корпусе № 9 функционируют кабинеты: имени С.Аманжолова,  
имени З.Ахметова,   учебно-методической аудитория им. 
К.О.Битибаевой. Также для специализированной подготовки 
студентов действуют  лингафонный кабинет, кабинет немец-
кого, китайского, испанского, турецкого, корейского, фран-
цузского  языка. Студенты активно занимаются в теле-радио-
лаборатории, пресс-центре.

Перечень специальностей, по которым ведется подготов-
ка на факультете: бакалавриат -  «История»,  «Политология»,  
«Международные отношения»,  «Русский язык и литература»,  
«Казахский язык и литература», «Иностранный язык: два ино-
странных языка», «Переводческое дело»,  «Журналистика», 
«Казахский язык и литература в школах с неказахским языком 
обучения», «Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения». Магистратура производит набор по спе-
циальностям: «История», «Философия», «Культурология», 
«Филология», «Казахский язык и литература», докторантура: 
«История», «Философия». 

Одним из трех первых факультетов в Усть-
Каменогорском педагогическом институте был факуль-
тет русского языка и литературы. В 1956 г. факультет 
преобразован в историко-филологический, и в течение 
последующих девяти лет готовил специалистов широко-
го профиля: учителей русского языка, литературы и исто-
рии.

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Декан факультета - Досым Ерболату-
лы,  кандидат физико-математических 
наук,  доцент. 

ФЕНиТ имеет кафедры: математики; 
компьютерного моделирования и ин-
формационных технологий; физики и 
технологий; химии; биологии; экологии 
и географии.

Факультет располагается в учебном 
корпусе №7, №4, химический блок рас-
положен на 4 этаже учебного корпуса 
№1 университета. 

Факультет имеет компьютерные 
классы, кабинеты методики препо-
давания спецдисциплин, 12 учебных 
лабораторий, филиал библиотеки, 
столовую, спортзал, тир, а также опыт-
но-промышленную площадку.  

Аудиторный фонд учебного корпу-
са № 4 включает 29 учебных аудито-
рий, в том числе  компьютерный класс,  
лекционный зал с интерактивным обо-
рудованием,  лекционный зал со ста-
ционарной мультимедийной техникой, 
11 лекционных аудиторий и 8 специ-
ализированных кабинетов,  гербарный 
кабинет. Читальный зал  имеет выход 
на образовательный портал вуза и в 
Internet. Аудиторный фонд  учебного 
корпуса №1 включает 9 лекционных ау-
диторий, в том числе  лекционный зал с 
интерактивным оборудованием; 10 хи-

мических,  научно-иссле-
довательские лабораторий 
и  музей природы им. Б.С. 
Бажанова.

 Национальная науч-
ная лаборатория коллек-
тивного пользования по 
ядерным технологиям и 
технологиям возобновля-
емой энергетики при ВКГУ 
оснащена уникальным прибором ЯМР-
500. На кафедру физики и технологий 
приобретен «Кабинет физики», предна-
значенный для изучения общего курса 
физики. На кафедру математического 
моделирования - класс робототехники  
с программным обеспечением EV3 для 
конструирования программируемых 
роботов.  

Кроме того, функционирует учебно-
тестируемый комплекс «Архитектура 
компьютера», где студенты приобрета-
ют навыки сборки компьютеров и тести-
рования работоспособности вычисли-
тельной системы. 

На базе факультета функциониру-
ют: центр учебно-полевой практики им. 
Г.Вистениуса - Д.Панкратьева; учеб-
но-научный центр практик «Сибины»; 
кабинет «Геологии»; филиал кафедры 
экологии в ДГП «Национальный научно-
исследовательский центр по проблемам 

промышленной безопасности» МЧС РК.
Перечень специальностей, по кото-

рым ведется подготовка на факультете: 
бакалавриат -  «Физика»,  «Ядерная фи-
зика», «Материаловедение и техноло-
гия новых материалов», «Математика», 
«Информатика», «Информационные 
системы», «Профессиональное обуче-
ние»,  «Технология перерабатывающих 
производств», «Аграрная техника и тех-
нология», «Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей среды», 
«Биология»,  «Химия»,  «География»,  
«Экология», «Туризм». Магистратура: 
«Математика», «Физика», «Информа-
тика», «Профессиональное обучение»,  
«Материаловедение и технология но-
вых материалов», «Биология», «Хи-
мия», «География», «Экология», «Ту-
ризм».   

Докторантура PhD: «Физика».

Факультет образован одновременно с открытием Усть-
Каменогорского педагогического университета в 1952 году.

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ

Декан факультета – Куленова Гульнара  Борисовна, канди-
дат медицинских наук.

В состав факультета входят кафедры: педагогического об-
разования и менеджмента; психологии и коррекционной пе-
дагогики; музыкального образования; теории и методики фи-
зической культуры и спорта; начальной военной подготовки.

На кафедре теории и методики физической культуры от-
крыта лаборатория «Исследование проблем спорта и здоро-
вьесберегающих технологий»,  на кафедре музыки - студия-ла-
боратория, которая оснащена современным оборудованием. 
Целью создания лаборатории является подготовка учителя XXI 
века, владеющего современными музыкальными технология-
ми. Преподаватели и студенты специальности «Музыкальное 
образование являются лауреатами международных и респу-
бликанских конкурсов и фестивалей.

 На факультете осуществляет активную деятельность сту-
денческий актив, в состав которого входят профком студен-
тов, комитет по делам молодежи, совет НИРС, команда КВН, 
стройотряд, спортивная команда по волейболу, информаци-
онный центр.

Факультет располагает: компьютерными классами, спор-
тивными залами, бассейном, тактическим полем, строевым 
плацем, стрелковым тиром и специализированными кабине-
тами по всем образовательным программам.

На факультете ведется подготовка бакалавров  по следую-

щим специальностям: «Дошкольное обучение и воспитание», 
«Педагогика и методика начального обучения», «Педагогика 
и психология»,  «Начальная военная подготовка»,  «Дефекто-
логия»,  «Музыкальное образование», «Физическая культура и 
спорт»,  «Социальная педагогика и самопознание»,  «Психоло-
гия»,  «Социальная работа».

Магистратура: «Дошкольное обучение и воспитание», «Пе-
дагогика и методика начального обучения», «Педагогика и 
психология»,  «Дефектология»,  «Музыкальное образование»,  
«Физическая культура и спорт», «Социальная педагогика и са-
мопознание», «Психология».

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И КУЛЬТУРЫ

История факультета начинается с момента создания 
Усть-Каменогорского педагогического института.
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Факультеттің ғылыми 
қызметінің негізгі бағыттары: 
факультеттің ғылыми және 
жаңашылдық қызметі негізгі және 
қолданбалы зерттеулерді дамытуға, 
қоғамның өндірістік қажеттілігін 
қанағаттандыруға бағытталған. 
Білім беру үрдісі мен өндірістік 
саладағы ғылыми зерттеудегі тығыз 
байланыс жоғары сападағы ма-
мандарды дайындауға мүмкіндік 
береді.

Факультет деканы – экономика 
ғылымдарының кандидаты, доцент Му-
хамедиева Ардақ Ғабитқызы.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары төрт 
негізгі тақырып бойынша жұмыс істейді: 

«Қазақстан экономикасы 
бәсекелестігін қаржылық қамтамасыз 
ету (аймақтық аспект)», «Инновациялық 
менеджмент пен маркетингтің өндіріс 
және оқу үрдісі жағдайында теориялық 
және тәжірибелік бейімделуі» .

Факультеттің қабырғасынан эконо-
мика және құқық мәселелеріне арналып 
оннан астам монография, мыңнан астам 
ғылыми мақалалар мен әдістемелік 
нұсқаулықтар жарияланды. Біздің 
ғалымдар мен магистрларымыз әр түрлі 
қазақстандық және шетелдік ғылыми 
конференцияларға қатысады, соны-
мен қатар  G-Global коммуникативті 
алаңының белсенді қатысушылары бо-

лып табылады.
Аталмыш факультетте кітапхана, 

аймақтық экономикалық мони-
торинг және талдау зертханасы,  
салық  зертханасы, бухгалтерлік есеп 
кабинеті, құқықтық  клиника кабинеті, 
«Қазақстанның қылмыстық-атқару 
жүйесінің мекемесі мен ұйымдары» 
кабинеттері бар.

2004 жылы «Криминалисти-
ка», «Жеке қылмыс түрлерін зерттеу 
әдістемесі», «Оқиға орнын зерттеу», 
«Сот сараптамасы» пәндерін жан-жақты 
және терең оқыту мақсатында Крими-
налистика Орталығы ашылған болатын. 
Ал, 2013 жылы ШҚМУ-дың Кримина-
листика Орталығына 1 500 000 теңгеге  
қосымша жабдық сатып алынды.

2008 жылдан бастап әлеуметтік 
қорғалмаған тұрғындарға арнап 

заң тұрғысынан тегін кеңес беретін 
студенттік клиника жұмыс жасайды.

2013 жылы ШҚО Салық 
комитетінің қолдауымен СОНО 
НП ақпараттық бағдарламасы 
орнатылған компьютерлік техникамен 
жабдықталған салық зертханасы жұмыс 
істейді. 2014 жылы хаттамалық ұсыныс 
негізінде халықаралық G-Global және 
«G-Global-EXPO-2017» болашақтың 
қуаты онлайн-видеоконференциясын  
өткізетін Орталық ашылды.

Факультет құрамындағы кафедралар 
тізімі: С.Аманжолова атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
экономика және құқық саласындағы 
мамандарды дайындаудағы басты 
жабдықтаушы болып табылады. Фа-
культет құрылымы 4 кафедрадан 
тұрады: «Экономика және басқару», 
«Қаржы және есеп», «Қылмыстық 
құқық және қылмыстық іс-жүргізу», 
«Азаматтық құқық және азаматтық іс-
жүргізу».

Факультетте дайындық жүргізілетін 
мамандықтар тізімі:

Бакалавриат мамандықтары: «Эко-
номика», «Менеджмент», «Есеп және 
аудит», «Қаржы»,  «Мемлекеттік және 
жергілікті басқару», «Құқықтану».

Магистратура келесі мамандықтар 
бойынша оқытылады: «Экономика», 
«Қаржы», «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару», «Құқықтану».

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Өскемен педагогикалық ин-
ститутынында алғашқы болып 
ашылған үш факультеттердің бірі 
орыс тілі және әдебиеті факультеті 
болды. Кейіннен ол тарих, филоло-
гия және халықаралық қатынастар 
факультеті болып өзгертілді. 

Факультет деканы - тарих 
ғылымдарының кандидаты Әлия  
Әкімқызы Өскембай.

Факультет кафедралары: Қазақстан 
тарихы кафедрасы, Шет тілі және аудар-
ма ісі кафедрасы, Қазақ, орыс филоло-
гиясы және журналистика кафедрасы.

Қазіргі уақытта факультетте 711 
студент білім алуда, оның ішінде 68-і 
шет ел студенттері (Қытай, Монғолия, 
Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей). 2015-
2016 оқу жылының бірінші семестрын-
да 22 студент шетелде академиялық 
ұтқырлық бойынша  АҚШ, Оңтүстік 
Корея, Қытай және Польша жоғарғы 
оқу орындарында оқып қайтты. Со-
нымен қатар, факультет түлектері Ре-
сей, Қытай, Австрия, Турция, Германия 
сияқты шетел магистратураларында 
оқуларын жалғастыруда.

Ішкі академиялық ұтқырлық 

бойынша факультетке шетел және  
Қазақстанның өзге қалаларынан сту-
денттер келеді, қазіргі уақытта «Орыс 
тілі – шет тілі ретінде» бағдарламасы 
бойынша  Оңтүстік Кореяның екі 
студенті білім алып жатыр (Джионг-
сан Ұлттық университеті, Тэгу Католик-
тер университеті). Шәкәрім атындағы 
Мемлекеттік университет арқылы ішкі 
академиялық ұтқырлық жүзеге асыры-
луда.

Факультеттің ғылыми қызметінің 
негізгі бағыттары: филологиялық, 
тарихи және әлеуметтік саяси 
ғылымдардың өзекті және  басым 
бағыттары негізінде келесідегідей 
тақырыптар бойынша жүзеге асыры-
лады: Әр түрлі құрылымдық тілдердегі  
лингвистикалық құбылыстардың 
құрылымдық – семантикалық және 
салыстырмалы – типологиялық са-
раптамасы ; мәтінді талдау, түсіндіру 
(лингвистикалық және әдебиеттану 
аспектілер); дайындау бағыттары бой-
ынша  филологиялық білім берудегі 
инновациялық әдістер; әлеуметтік 
модернизациядағы адамзаттың  даму 
мәселелерінің мәні; археология, та-

рих, демография және халықаралық 
қатынастардың өзекті мәселелері.

Факультеттің ғылыми қызметі 
ҒЗО «Алтайтану», Ресей ғылым және 
мәдениет орталығы, Ш.Уәлиханов 
атындағы  ҚР  Білім беру және ғылым 
министрлігінің тарих және этнология 
институтының филиалы арқылы да-
мытылады. Факультет халықаралық 
қорлармен, шетелдің арнайы инсти-
туттары мен жоғары оқу орындарымен 
қарым – қатынас жасайды, 2015 жылы  
студенттер Швейцария, Франция, Гер-
мания, Қытай, Ресей профессорларының 
дәрістерін тыңдады.

Факультетте даярлық өткізілетін 
мамандықтар тізімі: бакалавриат - «Та-
рих», «Халықаралық қатынастар», «Са-
ясаттану»,  «Қазақ тілі және әдебиеті», 
«Орыс тілі мен әдебиеті» , «Шет тілі: 
екі шет тілі»,  «Аударма ісі», «Журна-
листика»,  «Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті». 
Магистратура: «Тарих», «Философия», 
«Мәдениеттану», «Филология», «Қазақ 
тілі және әдебиеті».  Докторантура: «Та-

ТАРИХ, ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ

МАМАНДЫҚТЫ ТАҢДАУ - БОЛАШАҒЫҢДЫ ТАҢДАУ
ФАКУЛЬТЕТТЕРДІҢ БҮГІНГІ ТЫНЫСЫ МЕН ЕРТЕҢІ
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Жаратылыстану ғылымдары 
және технологиялар факультеті 1952 
жылы Өскемен педагогикалық ин-
ститутымен бірге құрылған алғашқы 
факультеттердің бірі. 

Факультет деканы - физика-мате-
матика ғылымдарының кандидаты,  до-
цент Досым Ерболатұлы.

Факультет кафедрасының тізімі: 
математика кафедрасы; компьютерлік 
үлгілеу және ақпараттық технологиялар 
кафедрасы;  физика және технология 
кафедрасы;  химия кафедрасы;  биоло-
гия кафедрасы;  экология және геогра-
фия кафедрасы.

Факультеттің материалдық-
техникалық базасы: факультет №7, №4 
оқу ғимаратында, химия блогы №1 оқу 
ғимаратының 4 қабатында орналасқан. 
№7 оқу ғимаратында 6 компьютерлік 
класс, 3 арнайы пәндерді оқытудың 
әдістемелік кабинеті, 12 оқу зертхана-
сы, кітапхана бөлімшесі, асхана, дене 
шынықтыру залы, тир және жоғары 
білімді мамандарды дайындауға 
мүмкіндік беретін, сонымен қатар на-
нотехнология саласында ғылыми зерт-
теулер жүргізуге, жаңа материалдар 
жасауға, беріктендіру технологияла-
рын құруға мүмкіндік беретін, қажетті 
құралдармен жабдықталған.

Ал, университеттің №4 оқу 
ғимаратының дәрісхана қорына 29 
дәрісхана кіреді, олардың ішінде ком-
пьютер сыныбы, интерактивті құралмен 
жабдықталған дәрісхана, мульти-
медия техникасымен жабдықталған 

дәрісхана, 11 дәріс дәрісханасы және 
8 арнайы кабинет бар. 16 орындық 
оқу залы бар, онда университет пор-
талы мен  ғаламторға кіруге болады. 
№1 оқу ғимаратының 4 қабатының 
дәрісханалық қорына 9 дәріс дәрісхана,  
интерактивті құралмен жабдықталған 
дәріс дәрісханасы, 10 химия зертхана-
лары, 2 ғылыми-зерттеу зертханалала-
ры және В.С. Бажанов атындағы табиғат 
мұражайы кіреді.

Университеттің бас ғимаратында 
рентгенофазалық талдау жүргізуге 
және металдармен қорытпаларды 
пластикалық күйде алуға мүмкіндік 
беретін физика және технология-
лар кафедрасының 3 оқу-ғылыми 
зертханасы орналасқан. Қазақстан 
Республикасының Білім және Ғылым 
министрлігінің 2008 жылғы 11 
тамыздағы № 472 бұйрығына сәйкес С. 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің жанынан 
конкурс жүзінде Ядролық технология-
лар және қайта жаңартылған энергети-
ка технологиялары ғылыми ұжымдық 
пайдаланатын зертханасы ашылды. 
2009 жылдың 8 қазанында ерекше 
ЯМР-500 құрылғысымен жабдықталған 
қоғамдық қолданысқа арналған 
зертхананың ашылуы өтті. 

Сонымен қатар, физика әдістемесін 
беру және жалпы физика курсын 
оқытуға арналған «Физика кабинеті» 
физика және технологиялар кафедра-
сына берілген.

Математикалық үлгілеу және 
компьютерлік технологиялар 

кафедрасының қолдануына бағдарлама 
арқылы басқарылатын роботтар-
ды жинақтайтын EV3 программалық 
жасақтамамен қамтылған робототехни-
ка класы берілген. 

Зертханалық сабақтар кезінде 
студенттерде компьютерлердің 
құрылғыларын жинақтап, жұмыс істеу 
қабілеттілігін тексеру дағдыларын 
қалыптастыруға бейімделген «Компью-
тер архитектурасы» оқу-тестілеуші ке-
шен жұмыс істейді.

Факультетте келесі  бөлімдер қызмет 
атқаруда: Г. Вистениус – Д. Панкратьев 
атындағы  далалық - оқыту  тәжірибе  
орталығы; Кеппешөп кабинеті; «Сібе» 
оқу-ғылыми іс-тәжірибелер орталығы; 
«Геология» кабинеті; ҚР ТЖМ «Өндірістік  
қауіпсіздік  мәселелері бойынша  ұлттық 
ғылыми-зерттеу  орталығы» қосымша 
мемлекеттік  мекемесі базасында эколо-
гия кафедрасының  филиалы.

Факультетте даярланатын 
мамандықтар тізімі: бакалавриат- 
«Физика», «Ядролық физика», «Ма-
териалтану және жаңа материалдар 
технологиясы», «Математика», «Ин-
форматика», «Ақпараттық жүйелер», 
«Кәсіптік оқыту»,  «Қайта өңдеу 
өндірісінің технологиясы», «Аграрлық 
техника мен технология», «Қоршаған 
ортаны қорғау және оның тіршілік 
қауіпсіздігі», «Биология», «Химия», 
«География», «Экология»,  «Туризм». 
Магистратура: «Математика»,  «Физи-
ка»,  «Информатика»,  «Кәсіптік оқыту», 
«Материалтану және жаңа материал-
дарды өңдеу», «Биология», «Химия»,  

Факультеттің тарихы Өскеменнің педагогикалық 
институтының құрылуымен қатар басталды. Осыдан 
тура 60 жыл бұрын бастауыш сынып оқушыларының 
мұғалімдерін дайындайтын факультет құрылды. 

Факультет деканы - Куленова Гульнара  Борисовна, меди-
цина ғылымдарының кандидаты.

2004 жылы 27 желтоқсанда  С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ғылыми кеңес шешімімен  дене мәдениеті теория-
сы мен әдістемесі кафедрасында «Спорт мәселелерін зерт-
теу және үнемдеу технологиялары» зертханасы ашылды. 
Сол жылы музыка кафедрасында жаңа технологиямен 
қамтамасыз етілген студия-зертхана ашылды. Аталмыш зерт-
хананы ашудың  мақсаты жаңа музыкалық технологияны 
меңгерген XXI ғасыр мұғалімдерін дайындау. «Музыкалық 
білім» мамандықтарының студенттері мен оқытушылары 
халықаралық, республикалық байқаулардың және 
фестивальдардың лауреаттары.

Факультеттің  белсенді студенттерінің құрамы  КТК коман-
дасы, СҒЗЖ ұйымы, жастар жұмысының комитеті, құрылыс от-
рядтары, волейболдан спорттық команда, ақпарат орталығы, 
студенттердің профкомында жұмыс жүргізеді.

Факультеттің құрамына 5 кафедра кіреді:  педагогикалық 
білім және  менеджмент; психология және  коррекциялық пе-
дагогика; музыкалық білім; Дене мәдениеті және спорт теори-
ясы мен әдістемесі; бастапқы әскери дайындық. 

Факультет компьютерлік сынып, дене шынықтыру зал-
дары, хауыз, тактикалық алаң, ату тирімен  және  басқа да 
жабдықтармен қаматамасыз етілген.

Факультетте келесі мамандықтар бойынша бакалаврлар 
дайындалады:  «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие», «Ба-
стауышта оқыту педагогика және әдістемесі», «Педагогика 
және психология»,  «Бастапқы әскери дайындық», «Дефекто-
логия», «Музыкалық  білім», «Дене шынықтыру және спорт», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану», «Психология», 
«Әлеуметтік жұмыс». Магистратура: Мектепке дейінгі оқыту 
және тәрбие», «Бастауышта оқыту педагогика және әдістемесі», 
«Педагогика и психология», «Дефектология», «Музыкалық  
білім», «Дене шынықтыру және спорт», «Әлеуметтік педагоги-
ка және өзін-өзі тану», «Психология»..

ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ФАКУЛЬТЕТІ

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТІ
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2018-2019 оқу жылы С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
келесі шығармашылық мамандықтарға құжаттар қабылдайды:

- 5В010400 «Алғашқы әскери дайындық»
- 5В050108 «Дене шынықтыру мәдениеті және спорт»
- 5В010600 «Музыкалық білім»
- 5В050400 «Журналистика»

Шығармашылық емтихан-
дар туралы ақпарат

Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
мамандықтарға түсетін жалпы 
орта (орта жалпы) білім беру 
ұйымдарының бітірушілері не-
месе техникалық және кәсіптік 
(бастауыш немесе орта кәсіптік), 
орта білімнен кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыра-
тын білім беру ұйымдарының 
бітірушілері үшін Қазақстан та-
рихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) 
бойынша балдар ескеріледі.

Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
мамандықтарға жеделдетілген 
оқу мерзімімен қысқартылған 
білім беру бағдарламалары бой-
ынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін бейіндік пән бой-
ынша балдар ескеріледі.

Оқуға түсушілерден шығармашылық емтихан тапсыру 
үшін өтініштер қабылдау өздері таңдаған жоғары оқу орын-
дары орналасқан орны бойынша 20 маусым мен 7 шілде 
аралығында жүзеге асырылады.

Шығармашылық емтихан 8-13-ші шілде аралығында 
өткізіледі.

Жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік 
(бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білімі 
туралы құжаттары бар, шығармашылық дайындықты талап 
ететін мамандықтарға түсуші талапкерлер екі шығармашылық 
емтихан тапсырады

5В010600 «МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ»

Шығармашылық емтихан екі кезеңнен тұрады: 
- Бірінші шығармашылық емтихан - «Орындау шеберлігі»
- Екінші шығармашылық емтихан - «Жалпы музыкалық 

қабілетін көрсету»

Кәсіби қызмет түрлері:
- Жалпы білім беру мекемелері (мектеп, лицеи, гимназия 

және тағы басқа.);  ;  
- Педагогикалық колледж, балалар музыкалық мектептері, 

өнер мектебі, студия және барлық мекемелерге арналған жал-
пы музыкалық үйірме, мектепке дейінгі мекеме.

5В010800 «ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МӘДЕНИЕТІ 
ЖӘНЕ СПОРТ»

Шығармашылық емтихан екі кезеңнен тұрады: 
- Бірінші шығармашылық емтихан - «Мамандануы бойын-

ша норматив»
- Екінші шығармашылық 

емтихан - «Жалпы дене 
дайындығы бойынша норма-
тив»

Кәсіби қызмет түрлері:
-дене шынықтыру 

мұғалімі, таңдаған спорт түрі 
бойынша жаттықтырушы; 

- туризмнің спорт және 
белсенді түрлерінің менед-
жер нұсқаушысы;

- фитнес бойынша менед-
жер – әдіскер;

- сауықтыру жұмыстары 
маманы;

- спорттық психолог;
- дене шынықтыру және 

спорт түрлерінің ғылыми 
- әдістемелік тұрғыдан 

қамтамасыз ету маманы.
 

5В010400 «АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ»

Шығармашылық емтихан екі кезеңнен тұрады: 
- Бірінші шығармашылық емтихан - «Спорт түрлері бойын-

ша норматив»
- Екінші шығармашылық емтихан - «Спорттық ойындар»

Кәсіби қызмет түрлері:
- оқу орны (арнаулы-орта және техникалық-орта)
- әскери бөлімде және Қорғаныс Министерлігінің, 

ұйымдарында, Ішкі Істер министрлігінде, ҚР Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінде әскери келісім-шарт қызметі.

5В050400 «ЖУРНАЛИСТИКА» 

Шығармашылық емтихан екі кезеңнен тұрады: 
- Бірінші шығармашылық емтихан - «Шығарма»
- Екінші шығармашылық емтихан - «Кәсіби жарамдылықты 

анықтауға арналған әңгімелесу»

Кәсіби қызмет түрлері:
- отандық және шетелдің баспа және электронды БАҚ; 
- отандық және шетелдік ақпарат агенттіктері, мемлекеттік 

және тәуелсіз органдардағы жаңалықтар қызметі; 
- отандық және шетелдік баспалар мен баспахана 

кешендері; 
- отандық және шетелдік мемлекеттік, коммерциялық және 

қоғамдық ұйымдардың баспасөз қызметтері; 
- Қазақстандағы және шетелдердегі бұқарамен байланыс 

қызметтері мен оның құрылымдары; 
- жарнама агенттіктері; 
- желілік ақпараттық құрылымдар.
Жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі құжаттары бар оқуға түсушілер 
үшін шығармашылық емтихандар 40 балдық жүйе бойынша 
бағаланады.

Шығармашылық емтихан бойынша 5-тен төмен (жал-
пы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі құжаттары бар адамдар) немесе 5-тен төмен 
балл алған (жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім 
бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсуші адам-
дар) немесе емтиханға келмеген адамдарға осы мамандыққа 
түсу үшін КТ-ге және мемлекеттік білім тапсырысын (білім беру 
грантын) беру конкурсына қатысуға рұқсат етілмейді.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР
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В 2018-2019 учебном году ВКГУ имени С. Аманжолова 
принимает документы на следующие творческие специально-
сти:

- 5В010400 «Начальная военная подготовка»
- 5В050108 «Физическая культура и спорт»
- 5В010600 «Музыкальное образование»
- 5В050400 «Журналистика»
Информация о творческих экзаменах
Для выпускников организаций общего среднего (среднего 

общего) образования или выпускников организаций образо-
вания, реализующих образовательные программы техниче-
ского и профессионального (начального и среднего профес-
сионального), послесреднего образования, поступающих на 
творческие специальности, учитываются баллы по истории 
Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

Для лиц, поступающих на творческие специальности по 
родственным специальностям по сокращенным образователь-
ным программам с ускоренным сроком обучения, учитывают-
ся баллы по профилирующей дисциплине.

Прием заявлений поступающих для сдачи творческого эк-
замена осуществляется по месту нахождения выбранных ими 
высших учебных заведений с 20 июня по 7 июля.

Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля.
Лица, поступающие на специальности, требующие твор-

ческой подготовки, имеющие документы о среднем (среднем 
общем) или техническом и профессиональном (начальном и 
среднем профессиональном), послесреднем образовании, 
сдают два творческих экзамена.

5В010600 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Творческий экзамен проводится в два этапа: 
- Первый творческий экзамен «Исполнительское искус-

ство»
- Второй творческий экзамен «Демонстрация общих музы-

кальных способностей»

Объекты профессиональной деятельности:
- общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гим-

назии и др.); 
- педагогические колледжи, детские музыкальные школы, 

школы искусств, студии и музыкальные кружки общеобразо-
вательных учреждений всех типов, дошкольные учреждения.

5В010800 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Творческий экзамен проводится в два этапа: 
- Первый творческий экзамен «Нормативы по специализа-

ции»
- Второй творческий экзамен «Нормативы по общей физи-

ческой подготовке»

Объекты профессиональной деятельности:
- проведение воспитательной, образовательной, спортив-

ной, оргмассовой и оздоровительной работы в качестве пре-
подавателя физической культуры и физического воспитания;

- организация и проведение работы в группах по видам 

спорта в дошкольных и школьных учебных заведениях, спор-
тивных школах в качестве тренера по виду спорта;

- обеспечение тренировочного процесса научно-обо-
снованными средствами и методами тренировки и реабили-
тации;

- проведение и судейство соревнований по физической 
культуре и спорту, спортивных праздников в учебных заведе-
ниях, клубах, учреждениях.

 
5В010400 «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»

Творческий экзамен проводится в два этапа: 
- Первый творческий экзамен «Нормативы по видам спор-

та»
-Второй творческий экзамен «Спортивные игры»

Объекты профессиональной деятельности:
- учебные заведения среднего (средне-специального и 

средне-технического) образования;
- воинская служба по контракту в воинских частях и орга-

низациях Министерства Обороны, Министерства внутренних 
дел, Комитета национальной безопасности.

5В050400 «ЖУРНАЛИСТИКА» 
Творческий экзамен проводится в два этапа: 
- Первый творческий экзамен «Сочинение»
-  Второй творческий экзамен «Собеседование на выявле-

ние профессиональной пригодности»

Объекты профессиональной деятельности:
- отечественные и зарубежные электронные и печатные 

СМИ;
- информационные агентства и службыновостей при госу-

дарственных и независимых органах;
- издательства и полиграфические комплексы
- пресс-службы отечественных и зарубежных государ-

ственных, коммерческих и общественных организаций,
- структуры и подразделения по связям с общественностью 

в Казахстане иза рубежом,
- рекламные агентства,
- сетевые информационные структуры
Творческие экзамены для поступающих, имеющих доку-

менты об общем среднем (среднем общем) или техническом 
и профессиональном, послесреднем образовании, оценива-
ются по 40-балльной системе.

Лица, получившие по творческому экзамену менее 5 бал-
лов (лица, имеющие документы об общем среднем (среднем 
общем) или техническом и профессиональном, послесред-
нем образовании) или менее 5 баллов (лица, поступающие 
на родственные специальности по сокращенным образова-
тельным программам с ускоренным сроком обучения), или не 
явившиеся на него, к КТ для поступления и участия в конкурсе 
на присуждение образовательного заказа (образовательного 
гранта) по данной специальности не допускаются.

ТВОРЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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10  ФАКТОВ О ВКГУ

Вуз имеет  широкий спектр 
образовательных программ: 

бакалавриата - 45, магистрату-
ры – 30, докторантуры PhD – 3, 
по направлениям: образование, 

гуманитарные науки, право, 
социальные науки, экономика 
и бизнес, естественные науки, 
технические науки и техноло-

гии, услуги.

В университете проведена 
специализированная аккре-

дитация образовательных 
программ бакалавриата и 

магистратуры.

ВКГУ состоит из 4 факуль-
тетов и 18 кафедр.

1 2 3

ВКГУ ИМ.С. АМАНЖОЛОВА - ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ВУЗ В РЕГИОНЕ



1111ИМИДЖ
ВКГУ 2018АБИТУРИЕНТ - 2018

ВКГУ – единственный вуз в 
регионе,  имеющий  нацио-
нальную научную лаборато-

рию коллективного 
пользования.

В вузе развитая инфра-
структура (в числе прочего 

имеются общежития - Дома 
студентов, база отдыха «Си-
бины», спортзалы, бассейн) 
и материально-техническая 

база.

ВКГУ открыт для 
сотрудничества с зарубежны-

ми и отечественными цен-
трами, научными школами 
и вузами.лекции ведущих 

ученых мира.  

ВКГУ в национальном 
рейтинге занимает 6 место

Студенты, магистран-
ты  и преподаватели вуза по 
программе академической 

мобильности и обмена имеют 
возможность обучаться и 

стажироваться в лучших зару-
бежных вузах, а также слу-

шать в ВКГУ лекции ведущих 
ученых мира. 

Развитие в ВКО цветной 
металлургии, машинострое-

ния и металлообработки, лес-
ной и деревообрабатываю-

щей промышленности, легкой 
и пищевой промышленности, 

туризма также делает вос-
требованными  выпускников 

вуза.

Регион нуждается  в 
специалистах ВКГУ, в реги-
оне более 750 учреждений 
среднего, средне-техниче-
ского образования, а также 

большое количество развитых 
и стабильно развивающихся 

предприятий.

4

5 6

7

8 9

10
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  ВУЗ

НАШ  УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО…
В о с т о ч н о - К а з а х с т а н с к и й 

государственный университет 
имени Сарсена Аманжолова - это 
признанный центр образования, науки 
и культуры, один из лидеров высшего 
образования в Республики Казахстан, 
что подтверждается высокими 
рейтингами университета, наградами 
международных организаций. 

История университета начинается в 1952 
году с УКПИ. Университет за годы работы 
подготовил более 50000 выпускников по 
разным направлениям профессиональной 
под-готовки. Качественное образование, 
соответствующее международным 
стандартам - это не единственное, что 
получают выпускники ВКГУ. Университет 
занимает ключевые позиции в  
государственных структурах, в бизнесе, 
средствах массовой коммуникации, 
организациях образования, сохраняя и 
приумножая традиции Alma-mater.

ВКГУ как активный участник Болонского 
процесса интегрируется в международное 
образовательное пространство по двум 
направлениям: развитие академической 
мобильности и привлечение для чтения 
лекции зарубежных ученых. 

Сегодня университетом подготовлен 
ряд международных образовательных 
программ. 

Ежегодно десятки студентов,  
магистрантов и преподавателей уни-
верситета в рамках академических обменов 
с ВУЗами партнерами обу-чаются в Польше, 
в Чехии, в Китае, в Южной Корее, в США и 
в других странах мира. 

В рамках программы МОН РК 
ежегодно более 20 зарубежных лекторов 
ведущих университетов мира проводят 
мастер-классы, интерактивные занятия со 
студентами университета. 

Университет осуществляет образо-
вательную деятельность в бакалавриате и 
магистратуре по следующим направлениям: 
образование, гума-нитарные науки, право, 
социальные науки и экономика и бизнес, 
естественные науки, технические науки и 
технологии и услуги.

Научно-исследовательская рабо-та 
ВКГУ осуществлялся на базе Национальной 
научной лаборатории коллективного 
пользования, учебно-научно-
исследовательского центра «Экология», 
научно-исследова-тельского центра 
«Алтайтану», научно-образовательного 
центра «Назарбаевтану», центра 
подтверж-дения квалификаций, научно-
образовательного центра «Зияткер», 
музеев ВКГУ, научной библиотеки с фондом 
редких книг и кафедр университета.  

Обучаясь в ВКГУ, студенты получают 
не только теоритическое обучение, но 
и предпринимательские навыки. Для 

студентов и магистрантов университета 
совместно с Палатой предпринимате-лей 
ВКО проводится курс «Project management». 
Слушатели курса могут обучиться теории и 
практике управления бизнесом, разработке 
проектов от идеи до ее реализации. 

Университетом реализуется со-
циальный проект «Серпин-2050», в рамках 
государственной программы «Мәңгілік 
жастары индустрияға», по которому в ВУЗе 
обучается студенты из южных и западного 
регионов нашей страны. 

В университете обучаются более 200 
студентов из стран дальнего и ближнего 
зарубежья (Монголия, КНР, РФ, Узбекистан 
и т.д.). 

Ключевым направлением меж-
дународного сотрудничества яв-
ляется реализация совместных 
образовательных программ, направ-
ленных на предоставление обу-чающимся 
возможности стажировок в зарубежных 
вузах и получение двух дипломов. 
Университет имеет соглашения по 
программе двудипломного образования 
с университетами Южной Кореи 
(Джионгсангский Национальный Уни-
верситет), Российской Федерации 
(Алтайский государственный универ-
ситет имени И.Ползунова, Алтайский 
государственный университет, 
Новосибирский государственный педа-
гогический университет др.).

Среди студентов университета 
традиционно проводятся конкурсы и 
фестивали, такие как «Мисс ВКГУ», 
«Студенческая весна», «Таланты 
первокурсников», «Танцевальный батл», 
«Counter-strike», чемпионат университета 
по киберспорту и др. 

В ВКГУ одним из значимых 
культурных центров работают Комитет 
по делам молодежи, студенческий театр, 
университетский КВН, дебатный клуб 
«Дiмар», шахматный  и танцевальный 
клубы. 

Издательство университета «Бе-
рел» выпускает научные журналы 
«Региональный вестник Востока», «Мир 
Большого Алтая» и газету «Имидж ВКГУ».

Имеется официальный сайт уни-
верситета и социальная студенческая сеть. 

Студенты ВКГУ имеют возможность 
участвовать в международных об-
щественных объединениях и в 
волонтерском движении ВУЗа, города и 
области. 

Университет располагает 8-совре-
менными учеными корпусами, 
спортивным комплексом со спе-
циализированными залами, открытыми 
спортивными площадками, бассейном, 
тиром, лабораторией плавания «Чайка», 
у ч е б н о - н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н о й 
базой «Сибины», центром учебно-
полевой практики им. Г.Вистениуса-Д.
Панкратьева, имеет достаточную базу 
учебных, научно-исследовательских и 
научно-образовательных лабораторий, 
научно-образовательных центров, 
специализированных кабинетов 
по образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры.

Студенты проживают в 4-х Домах 
студентов, в современных комнатах на 2-3 
человека.

Центр маркетинга и 
довузовской подготовки 

Ежемесячная газета «ИМИДЖ ВКГУ» Контакты:

Собственник:
Восточно-Казахстанский 
государственный университет 
им. С. Аманжолова
№565 Г выдано Министерством 
информации и общественного согласия 
РК 10 февраля 1999 г.

Редактор:
Ольга СИЗОВА
Корреспондент
Айдана АУМАДИЕВА,      
Ержан АБИШЕВ
Дизайн, верстка:
Куралай БОЛАТОВА

г. Усть-Каменогорск,
ул. 30-й Гвардейской 
дивизии, 34, корпус №1 , 
E-mail: imagevkgu@mail.ru
тел. 8 (7232) 540-161.

Мнение авторов может 
не совпадать с  мнением 
редакции. 
При использовании 
материалов ссылка на 
газету обязательна.

Редакция

Газета отпечатана в издательстве «Берел» ВКГУ имени С.Аманжолова


