
С.Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінің газеті

Самые оперативные
 новости из жизни

 вуза на сайте 
www.vkgu.kz

АРНАЙЫ 
ШЫҒАРЫЛЫМ

СӘУІР- АПРЕЛЬ 2020 



2 ИМИДЖ
ВКГУ2020 ТАЛАПКЕР - 2020

 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қабылдау комиссиясы ақылы оқуға 
құжаттарды қабылдауды жалғастыруда:
- 2020 жылдың қаңтар айында тапсырған ҰБТ сертификаты бар мектеп бітірушілерден;
- колледж түлектерінен ҰБТ сертификатысыз (сұхбаттасу);
- екінші жоғары білім алушы түсушілерден (сұхбаттасу);
Қажетті құжаттар:
- жеке куәлік (көшірмесі)
- диплом және оның қосымшасы (түпнұсқа)
- мектеп түлектері үшін қаңтар айының ҰБТ сертификаты
- 086 нысанындағы медициналық анықтама
- 3х4 көлемдегі фотосурет - 6 дана 
- Колледж түлектері мен екінші жоғары білім алуға түсушілер үшін еңбек кітапшасының көшірмесі (егер 
1 жылдан астам өтілі бар болса)
Құжаттар тапсыру үшін: 
1. www.vkgu.kz сайтында «Талапкерлерді тіркеу» бөліміне тіркеліп Call-орталығының келесі нөмірлеріне 
хабарласу қажет: 87013457689; 87777098388, 87051831997;
2. 30-шы Гвардиялық дивизия көшесі, 34 мекен-жайында орналасқан қабылдау комиссиясына құжаттардың 
түпнұсқасын тапсыру қажет.
Call-орталық: 540-812; 540-144; 87013457689; 87777098388; 87713057757; 87772826092
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 Приемная комиссия ВКГУ им. С.Аманжолова продолжает прием 
документов на платное обучение:
- от выпускников школ с сертификатами за январь 2020 года;
- выпускников колледжей без сертификата ЕНТ (собеседование);
- поступающих на второе высшее образование(собеседование)
Необходимые документы: 
-Удостоверение личности (копия при наличии подлинника)
-Диплом с приложением (подлинник)
-Сертификат ЕНТ (за январь)для выпускников школ
-Медицинская справка формы 086 
-Фото размером 3х4 – 6 шт.
-Копия трудовой книжки для выпускников колледжей и поступающих на второе высшее образование, если 
имеется стаж более 1 года 
Для подачи документа необходимо:
1.Зарегистрироваться на сайте www.vkgu.kz «Регистрация абитуриентов» и сообщить на номера моб. те-
лефонов: 87013457689; 87777098388, 87051831997;
2.Предоставить оригиналы документов в приемную комиссию по адресу: ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34. 
Call-центр: 540-812; 540-144; 87013457689; 87777098388; 87713057757; 87772826092
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№ Код Білім беру 
бағдарламалары

 Дайындау бағыты Кешенді тестілеудің бейінді 
пәндеріҒ ы л ы м и -

педагогикалық
Бейіндік

1. 7М01501 Информатика 2 жыл 1 жыл Информатиканы оқыту әдістемесі, 
бағдарламалау

2. 7М06101 Информатика 2 жыл 1 жыл Алгоритмдік бағдарламалау 
тілдері, жоғары математика

3. 7М06102 Ақпараттық жүйе- 
лер

2 жыл 1 жыл Алгоритмдер және деректер 
құрылымы, деректер базасы

4. 7М01506 География 2 жыл 1 жыл Географияны оқыту әдістемесі, 
география

5. 7М05201 География 2 жыл 1 жыл Қазақстанның физикалық геогра-
фиясы, әлемнің экономикалық, 
әлеуметтік және саяси география-
сы

6. 7М01502 Физика 2 жыл 1 жыл Физиканы оқыту әдістемесі, жал-
пы физика

7. 7М05301 Физика 2 жыл 1 жыл Механика, молекулалық физика
8. 7М05303 Ядролық физи-

ка және атомдық 
энергетика

2 жыл 1 жыл Механика, молекулалық физика

9. 7М01402 Кәсіптік оқыту, 
көркем еңбек және 
графика

 2 жыл 1жыл Кәсіптік оқытудағы заманауи тех-
нологиялар, педагогика

10. 7М05401 Математика 2 жыл 1 жыл Математиканы оқыту әдістемесі, 
математика

11. 7М01503 Математика 2 жыл 1 жыл Дифференциалдық теңдеулер, 
математикалық талдау

12. 7М01505 Биология 2 жыл 1 жыл Биологияны оқыту әдістемесі, био-
логия 

13. 7М05101 Биология 2 жыл 1 жыл Жасушаның биологиясы, ботаника
14. 7М11201 Өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі және 
қоршаған ортаны 
қорғау

2 жыл 1 жыл Өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
техникалық реттеу, еңбекті 
қорғауды басқару жүйесі

15. 7М05202 Экология 2 жыл 1 жыл Экологиялық мониторинг, геоэко-
логия

16. 7М07101 М а т е р и а л т а н у 
және жаңа матери-
алдар технология-
сы

2 жыл 1 жыл Механика, молекулалық физика

17. 7М05302 Химия 2 жыл 1 жыл Химия, химияны оқыту әдістемесі
18. 7М01504 Химия 2 жыл 1 жыл Аналитикалық химия, физикалық 

химия
19. 7М01701 Қазақ тілі мен 

әдебиеті
2 жыл 1 жыл Қазақ тілін оқыту әдістемесі, педа-

гогика

2020-2021 оқу жылына қаБылДау жүзеге асырылатын 
магистратураның Білім Беру БаҒДарламаларының тізБесі
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20. 7М02302 Филология: қазақ 
филологиясы

2 жыл 1 жыл Қазіргі қазақ тілі, қазіргі қазақ тілі

21. 7М01702 Орыс тілі және 
әдебиеті

2 жыл 1 жыл Орыс тілін оқыту әдістемесі, педа-
гогика

22. 7М020400 Мәдениеттану 2 жыл 1 жыл Қазақ мәдениетінің тарихы, 
мәдени антропология

23. 7М020100 Философия 2 жыл 1 жыл Қазақ философиясы, әлеуметтік 
философия

24. 7М01703 Тарих 2 жыл 1 жыл Педагогика, кәсіби бағытталған 
шетел тілі (ағылшын, неміс, фран-
цуз тілдері)

25. 7М01601 Тарих 2 жыл 1 жыл Тарихты оқыту әдістемесі, 
қазақстан тарихы

26. 7М02202 Тарих 2 жыл 1 жыл Қазақстанның ежелгі және 
ортағасырлық тарихы; археология 
негіздері

27. 7М01901 Дефектология 2 жыл 1 жыл Арнайы педагогика, арнайы психо-
логия

28. 7М03101 Психология 2 жыл 1 жыл Жалпы психология, даму психоло-
гиясы

29. 7M01401 Дене шынықтыру 
және спорт

2 жыл 1 жыл Дене тәрбиесінің теориясы мен 
әдістемесі, педагогика

30. 7М01201 Мектепке дейінгі 
оқыту және 
тәрбиелеу

2 жыл 1 жыл Мектепке дейінгі педагогика, тіл 
дамыту әдістемесі

31. 7М01301 Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен 
әдістемесі

2 жыл 1 жыл Бастауыш сыныпта математиканы 
оқыту әдістемесі, педагогика

32. 7М01101 Педагогика және 
психология

2 жыл 1 жыл Педагогика, психология

33. 7М01801 Әлеуметтік педаго-
гика және өзін-өзі 
тану

2 жыл 1 жыл Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі, 
әлеуметтік педагогика

34. 7М04101 Экономика 2 жыл 1 жыл Макроэкономика, экономикалық 
теория

35. 7М04103 Мемлекеттік және 
жергілікті басқару

2 жыл 1 жыл Экономиканы мемлекеттік реттеу, 
мемлекеттік басқару теориясы

36. 7М04105 Менеджмент 2 жыл 1 жыл Менеджмент, бизнесті 
ұйымдастыру

37. 7М04102 Қаржы 2 жыл 1 жыл Макроэкономика, экономикалық 
теория

38. 7М04104 Есеп және аудит 2 жыл 1 жыл Аудит, бухгалтерлік есеп негіздері
39. 7М04201 Құқықтану 2 жыл 1 жыл Мемлекет және құқық теория-

сы, Ситуациялық кейс (Қазақстан 
Республикасының заңдарын 
және / немесе халықаралық 
құқықты қолдану негізінде нақты 
практикалық жағдайды кешенді 
құқықтық талдау)
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Перечень оБразовательных Программ магистратуры По Которым 
осуществляется наБор на 2020-2021 учеБный гоД

№ Код образовательные 
программы

 направление подготовки Профильные дисциплины ком-
плексного тестированиянаучное и 

педагогическое
Профиль-
ное

1. 7М01501 Информатика 2 года 1 год Методика преподавания информа-
тики, программирование

2. 7М06101 Информатика 2 года 1 год Алгоритмические языки програм-
мирования, высшая математика

3. 7М06102 Информационные 
системы

2 года 1 год Алгоритмы и структуры данных, 
базы данных

4. 7М01506 География 2 года 1 год Методика преподавания геогра-
фии, география

5. 7М05201 География 2 года 1 год Физическая география Казахстана, 
Экономическая, социальная и по-
литическая география мира

6. 7М01502 Физика 2 года 1 год Методика преподавания физики, 
общая физика

7. 7М05301 Физика 2 года 1 год Механика, молекулярная физика
8. 7М05303 Ядерная физика и 

атомная энергетика
2 года 1 год Механика, молекулярная физика

9. 7М01402 Профессиональное 
обучение, художе-
ственный труд и 
графика

 2 года 1 год Современные технологии в про-
фессиональном обучении, педаго-
гика

10. 7М05401 Математика 2 года 1 год Методика преподавания математи-
ки, математика

11. 7М01503 Математика 2 года 1 год Дифференциальные уравнения, 
математический анализ

12. 7М01505 Биология 2 года 1 год Методика преподавания биологии, 
биология 

13. 7М05101 Биология 2 года 1 год Биология клетки, ботаника
14. 7М11201 Безопасность жиз-

недеятельности и 
защита окружаю-
щей среды

2 года 1 год Техническое регулирование про-
мышленной безопасности, систе-
мы управления охраной труда

15. 7М05202 Экология 2 года 1 год Экологический мониторинг, гео-
экология

16. 7М07101 Материаловедение 
и технология но-
вых материалов

2 года 1 год Механика, молекулярная физика

17. 7М05302 Химия 2 года 1 год Химия, методика преподавания хи-
мии

18. 7М01504 Химия 2 года 1 год Аналитическая химия, физическая 
химия

19. 7М01701 Казахский язык и 
литература

2 года 1 год Методика преподавания казахско-
го языка, педагогика
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20. 7М02302 Филология: казах-
ская филология

2 года 1 год Современный казахский язык, со-
временная казахская литература

21. 7М01702 Русский язык и ли-
тература

2 года 1 год Методика преподавания русского 
языка, педагогика

22. 7М020400 Культурология 2 года 1 год История казахской культуры, куль-
турная антропология

23. 7М020100 Философия 2 года 1 год Казахская философия, социальная 
философия

24. 7М01703 Иностранный язык: 
два иностранных 
языка

2 года 1 год Педагогика, профессионально- 
ориентированный иностранный 
язык (английский, немецкий, фран-
цузские языки)

25. 7М01601 История 2 года 1 год Методика преподавания истории, 
история Казахстана

26. 7М02202 История 2 года 1 год Древняя и средневековая история 
Казахстана, основы археологии

27. 7М01901 Дефектология 2 года 1 год Специальная педагогика, специ-
альная психология

28. 7М03101 Психология 2 года 1 год Общая психология, психология 
развития

29. 7M01401 Физическая культу-
ра и спорт

2 года 1 год Теория и методика физической 
культуры, педагогика

30. 7М01201 Дошкольное обуче-
ние и воспитание

2 года 1 год Дошкольная педагогика, методика 
развития речи

31. 7М01301 Педагогика и ме-
тодика начального 
обучения

2 года 1 год Методика преподавания математи-
ки начальных классов, педагогика

32. 7М01101 Педагогика и пси-
хология

2 года 1 год Педагогика, психология

33. 7М01801 Социальная педа-
гогика и самопо-
знание

2 года 1 год Методика преподавания самопо-
знания, социальная педагогика

34. 7М04101 Экономика 2 года 1 год Макроэкономика, экономическая 
теория

35. 7М04103 Государственное и 
местное управле-
ние

2 года 1 год Государственное регулирование 
экономики, теория государствен-
ного управления

36. 7М04105 Менеджмент 2 года 1 год Менеджмент, организация бизнеса
37. 7М04102 Финансы 2 года 1 год Макроэкономика, экономическая 

теория
38. 7М04104 Учет и аудит 2 года 1 год Аудит, основы бухгалтерского уче-

та
39. 7М04201 Юриспруденция 2 года 1 год Теория государства и права, си-

туационный кейс (Комплексный 
правовой анализ конкретной прак-
тической ситуации на основе при-
менения законов Республики Ка-
захстан и / или международного 
права)
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№ Код Білім беру бағдарламалары оқу мерзімі
1 8D05302 Химия 3 жыл
2 8D01504 Химия 3 жыл
3 8D01505 Биология 3 жыл
4 8D01502 Физика 3 жыл
5 8D05301 Физика 3 жыл
6 8D01701 Қазақ тілі және әдебиеті 3 жыл
7 8D02202 Тарих 3 жыл
8 8D01501 Информатика 3 жыл
9 8D01506 География 3 жыл
10 8D02201 Философия 3 жыл
11 8D04101 Экономика 3 жыл
12 8D05401 Математика 3 жыл

2020-2021 оқу жылына қабылдау жүзеге асырылатын 
докторантураның білім беру бағдарламаларының тізбесі

Перечень образовательных Программ докторантуры, По которым 
осуществляется набор на 2020-2021 учебный год

№ Код образовательные программы срок обучения
1 8D05302 Химия 3 года
2 8D01504 Химия 3 года
3 8D01505 Биология 3 года
4 8D01502 Физика 3 года
5 8D05301 Физика 3 года
6 8D01701 Казахский язык и литература 3 года
7 8D02202 История 3 года
8 8D01501 Информатика 3 года
9 8D01506 География 3 года
10 8D02201 Философия 3 года
11 8D04101 Экономика 3 года
12 8D05401 Математика 3 года
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10 негізгі Өзгеріс
БірінШі. Басым мамандықтар 
тізбесі енді еңбек нарығындағы 
қажеттіліктер болжамын еске-
ре отырып қалыптастырылады. 
Бұл мамандарды нақты даярлауға 
мүмкіндік береді.
Жыл сайын 500-ге жуық адам 
«Болашақ» бағдарламасы бой-
ынша оқуға аттанады. Соңғы үш 
жылдағы талдау стипендиаттардың 
басым көпшілігінің әлеуметтік 
ғылымдарға, экономикаға, 
басқаруға (42%), сондай-ақ 
гуманитарлық ғылымдарға (23%) 
түскенін көрсетіп отыр.
Медициналық (3%) және жараты-
лыстану (4%) мамандықтарына 
ден қоюшылар қатары мардымсыз.
Бұл жағдай мамандықтар тіз- 
бесінің жалпылама жасалуымен 
тікелей байланысты. Яғни, тізбеде 
қажетті мамандықтардың саны 
жеткілікті болғанымен, алайда, 
олардың ішінде бағыттар бой-
ынша саны регламенттелмеген. 
Нәтижесінде үміткерлер еліміздегі 
кадрлар саны бойынша артығынан 
байқалған мамандықтарға 
бағдарлама арқылы түскен.
Ал енді, мамандарды дайындау 
бағыттары бойынша орындардың 
шекті санын анықтау көп 
стипендиаттарға инженерлік-
техникалық, IT және медициналық 
мамандықтарда оқуға мүмкіндік 
береді. Осы ретте, әлеуметтік 
және гуманитарлық ғылымдарға 

«БОЛАШАҚ» СТИПЕНДИЯСЫНА ҮМІТКЕРЛЕРДІ ІРІКТЕУДІҢ 
ЖАҢА ЕРЕЖЕЛЕРІ

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін 
үміткерлерді іріктеудің жаңа қағидалары қабылданды. олар ең ал-
дымен, ашықтықты арттыруға, барлық үміткерлер үшін теңдей 
мүмкіндіктер ұсынуға, іріктеудің объективтілігін арттыруға және 
бюрократиялық кедергілерді жоюға бағытталған.

«Болашақ» – бұл мыңдаған жастар үшін сапалы білім алып, еліміздің 
дамуына үлес қосуға мүмкіндік берген тамаша бағдарлама. Дегенмен, 
бағдарлама талаптарын жетілдіру қажеттілігі туындағаны анық. Көптеген 
ұсыныс айтылып, олардың басым бөлігі ескерілді.
Бұдан былай халықаралық стипендияны шетелдік жетекші жоғары оқу 
орындарынан шартсыз шақыруы бар үміткерлер ғана иелене алады. Тек 
ауылдық елді мекендердің үміткерлері үшін ерекшелік қарастырылған, 
олар алдын ала тілдік дайындықтан өте алады.
Басым мамандықтар тізбесі жасалды. Енді барлығына рет-ретімен 
тоқталайық.

стипендия саны шектеулі бола-
ды, бұл оқуға түсушілер арасында 
үлкен бәсекелестік тудырады және 
орындарды негізінен әлеуметтік-
гуманитарлық бағыттардың 
өкілдері иеленетін тәжірибені 
алып тастайды.
Бұл мемлекеттік тапсырысты 
жоғары оқу орындарына орна-
ластыру кезіндегі сияқты, 150 
білім беру бағдарламаларына 
53 мың грантты орналасты-

рып қана қоймаймыз, егер 
олай жасасақ гранттардың 
негізгі саны заң, экономикалық 
мамандықтарға бөлінген болар 
еді. Біз керісінше бағыттар бойын-
ша нақты қажеттіліктерге сәйкес 
анықтаймыз. Сол себепті де құқық 
мамандығына барлығы 100 грант 
бөлінеді. Бұл жерде де сол прин-
цип.

еКінШі. Үміткер алдымен 
даярлаудың басым бағыты бойын-
ша танымал шетелдік жоғары оқу 
орнына түсуге және одан шартсыз 

шақыру алуға тиіс. Бұл үміткердің 
сол ЖОО-ның талаптарына сай бо-
луын қамтамасыз ету үшін қажет.

үШінШі. ЖОО-ның өзіне де та-
лаптар күшейтіледі. Енді Болашақ 
тізіміне кіру үшін ЖОО-лар U.S. 
News Best Global University Ranking 
елдік рейтингтеріне сәйкес 
кемінде 65 баллға (Global Score) 
ие болуы және ЭЫДҰ-ның топ-50 
және ARWU, THE, QS, US News 
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News Best Global University Ranking 
елдік рейтингтеріне сәйкес 
кемінде 65 баллға (Global Score) 
ие болуы және ЭЫДҰ-ның топ-50 
және ARWU, THE, QS, US News 
рейтингтерінің топ-50 қатарында 
болуы тиіс. Нәтижесінде, 2020 
жылы тізімге 121 ЖОО енді, ал 2019 
жылы олардың саны 537 болған 
еді. Сонымен қатар, 2019 жылы 
тек 100 ЖОО (20%) халықаралық 
рейтингтерте орналасқан еді. Енді 
болашақтықтар халықаралық рей- 
тингтер үздігіндегі шетелдік 
жоғары оқу орындарына ғана 
жіберіледі, бұл оларға заманауи 
зертханалық базаға қол жеткізуге 
және мықты оқытушылардан білім 
алуға мүмкіндік береді.

тӨртінШі. Тағылымдамадан 
өту тәсілі өзгерді. Енді 
тағылымдамадан өту үшін тек 
жоғары оқу орындарына ғана емес, 
сонымен қатар жетекші ғылыми 
орталықтар мен зертханаларға 
да баруға болады. Ғалымдар 
үшін шетелдік әріптестермен 
зерттеулер жүргізуге арналған 
стипендиялардың жекелеген саны 
қарастырылған.

БесінШі. GPA талабы шетелдік 
ЖОО-дан шартсыз шақырулары 
бар үміткерлер үшін тоқтатылады. 
Егер үміткер GPA бойынша 
шетелдік жоғары оқу орнының 
талаптарына сәйкес келсе, оны 
іріктеу барысында растаудың 
қажеті жоқ.

алтынШы. Үміткер 6 
турдың орнына 3 турдан 
(кешенді тестілеу, ТСК және 
Республикалық комиссия) өтеді. 
Құжаттарды қабылдаудан ба-
стап тағайындалғанға дейінгі 
барлық нәтижесін үміткер авто- 
маттандырылған жүйедегі жеке 
кабинетінде қадағалай алады.

жетінШі. Енді Халықаралық 
бағдарламалар орталығында шет 
тілі білімінен тест тапсырудың 
қажеті жоқ. Шетелдік жоғары 
оқу орнына түсу кезінде үміткер 
IETLS, TOEFL және т.б. вери-

фикацияланатын сертифика-
тын ұсынады. Мемлекеттік тілді 
меңгергендігін Қазтест серти-
фикаты растайды. Нәтижесінде, 
бюджет қаражатын үнемдеуге (ша-
мамен жыл сайын 7 млн. тг) және 
тестті кез келген ыңғайлы уақытта 
тапсыруға мүмкіндік береді.

сегізінШі. Тәуелсіз сарапта- 
малық комиссия жұмысының 
жаңа регламенті енгізіледі, ко-
миссия мүшелерінің саны 3-тен 
5-ке дейін артады. Үміткерлерді 
іріктеудің жаңа өлшемшарттары 
енгізіледі. Бұл стипендиаттар-
ды неғұрлым сапалы іріктеуге 
мүмкіндік береді және Комис-
сия мүшелерінің объективті 
емес шешім шығаруына жол 
берілмейді. Үміткерлермен әңгі- 
мелесу президенттік кадрлық 
резервке іріктеу үлгісі бойын-
ша автоматтандырылған жүйе 
арқылы жүргізіледі.

тоҒызынШы. Алдын ала 
тілдік дайындық ауылдық елді 
мекеннен шыққан үміткерлерге 
ғана арналған. Бұл әр аймақтағы 
үміткерлердің мүмкіндіктерін 
теңестіру үшін қажет. Соны-
мен қатар, олар үшін тілдік 
дайындық тек Қазақстанда ғана 
өткізіледі. Бұл оқуға жұмсалатын 
шығындарды азайтуға және ака- 
демиялық оқуға түсе алмауға бай-
ланысты тәуекелдерді азайтуға 
мүмкіндік береді. Бұл ретте, шет 
тілін меңгеру деңгейіне қойылатын 

талаптар артады.
Кезінде тілді меңгеру деңгейіне 
қойылатын талапты төмендету 
стипендиядан айырылған бола- 
шақтықтар санының артуына 
алып келді.
Мәселен, егер 2005 жылы 7 адам 
стипендиядан айырылса, 2014 
жылы – 58 адам айырылған. Бұл 
көрсеткіштер академиялық оқуға 
орналастырылмаған стипендиат-
тар санының жыл сайын артуын 
айқын көрсетеді. Бұл ретте, тіл 
деңгейінің төмен болуына байла-
нысты академиялық оқуға әлі күнге 
дейін 30 адам орналастырылмаған.

онынШы. Барлық квоталық 
санаттар жойылды (мемлекеттік 
қызметшілер, инженерлік-техни- 
калық, ғылыми-педагогикалық, 
БАҚ, мәдениет және өнер қызмет- 
керлері). Соңғы үш жыл-
да квота арқылы түскендер 
стипендиаттардың жалпы саны- 
ның 32%-ын құрады. Яғни, 
конкурсқа квотадан тыс тапсыр- 
ғандар басым болды. Енді бар- 
лық үміткерлер конкурста тең 
мүмкіндіктерге ие болады. Бұдан 
былай барлық бизнес-процестерді 
оңайлату, автоматтандыру және 
оның айқындылығын қамтамасыз 
ету жөніндегі жұмыс әрі қарай 
жалғасатын болады.

Ережелер осында орналасты- 
рылған: http://zan.gov.kz/client/#!/
doc/142679/kaz 

 қр Білім және ғылым вице-
министрі мирас Дәуленов 

қр БҒм
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Знаете ли вы, что...
5 июля 2020 года вКгу им.с.аманжолова исполняется 68 лет. ре-

дакция газеты «имидж вКгу» собрала для вас известные факты, ко-
торые были бы интересны студентам.

*В 1991 году Усть-
Каменогорский педагогический 
институт был преобразован в Вос-
точно-Казахстанский государ-
ственный университет и стал тре-
тьим университетом в Казахстане 
– ровесником суверенного государ-
ства. 

*В 1995 году Первым Президен-
том РК Н.А. Назарбаевым в струк-
туре ВКГУ был открыт Казахско-
Американский бизнес-колледж, а 
Президенту присвоено звание «По-
четный профессор ВКГУ», а в 1997 
году Н.А. Назарбаев принял уча-
стие в торжественной церемонии 
открытия гуманитарного колледжа 
ВКГУ. 

*В октябре 2003 года Постанов-
лением Правительства Республики 
Казахстан присвоено имя Сарсена 
Аманжолова – ученого, лингвиста-
тюрколога.

* 27 декабря в вузе была тради-
ция День дарения – в этот день, по-

священный дню рождения Сарсена 
Аманжолова, в музее вуза могут 
составить на память музее свою 
любимую вещи или работу, а также 
посетить выставки музея, посмо-
треть ролик об Аманжолове.

* 23 января 2007 года, в год 
55-летия ВКГУ, состоялась тор-
жественная церемония открытия 
памятника Сарсену Аманжолову. 
Памятник появился перед учебным 
корпусом №1 Восточно-Казахстан-
ского государственного универси-
тета.

* Подпись ректора, дольше всех 
руководившего вузом – Юмаша Ка-
римовича Увалиева стоит на 17 ты-
сячах дипломах, полученных поч-
ти за четверть века выпускниками 
УКПИ. 

*В 80-е годы в УКПИ училось 
рекордное количество студентов - 
более 5 тысяч. 

*Университет является актив-
ным членом Евразийской Ассо-

циации университетов, а также в 
сентябре 2009 года решением Кол-
легии Обсерватории университет 
он включен в число 600 мировых 
университетских лидеров, объеди-
нившихся вокруг Великой Хартии 
университетов для реализации 
принципов Болонского соглаше-
ния.

* Университетом заключено 115 
международных договоров. Сре-
ди партнеров ВКГУ имеются вузы 
как ближнего, так и дальнего зару-
бежья: Россия, Кыргызстан, Бела-
русь, Турция, Германия, Польша, 
Чехия, Франция, Швейцария, Ки-
тай, ОАЭ, Южная Корея, Монго-
лия, США.

*На сегодня в вузе функцио-
нирует 21 спортивная секция: по 
футболу, волейболу, армрестлингу, 
бадминтону, зимнему и летнему 
президентскому многоборью, лег-
кой атлетике, спортивному ориен-
тированию, баскетболу, гирям и 
другие.

Дмитрий Бекарюков, 
студент 4 курса, 

специальность «журналистика»
специально для «имидж вКгу»
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*В 70-х годах в УКПИ побы-
вал Владимир Высоцкий! Исто-
рическая встреча с легендарным 
поэтом, композитором, артистом, 
певцом состоялась в актовом зале 
УКПИ на 3 этаже, под завязку за-
битым студенческой публикой. 

- Высоцкий вышел на сцену в 
черной водолазке черных выгла-
женных прямых брюках, черных, 
до блеска натертых туфлях, строй-
ный, весь подобранный, как вытя-
нутая струна…- вспоминает про-
фессор ВКГУ Фарзана Рафиковна 
Ахметжанова. 

«Мне сократили программу. Не 
получится спеть, все, что хотел. Но 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

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:
алтынай БаКытжан

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

петь я все равно буду!»- сказал он 
пред выступлением. 

* В 1960 году под учеными-ар-
хеологами из Ленинграда и сту-
дентами УКПИ в Чиликтинской 
долине ВКО была найдена золотая 
фигурка «летящего оленя», ставше-
го ныне символом международных 
археологических выставок. И се-
годня археологические исследова-
ния ученых и студентов ВКГУ по-
лучили новый виток развития. 

*Еще примечательный факт 
истории: в 1964 году доцентом 
Ф.Г.Головановым создана лучшая 
в СССР система обучения детей 
письму шариковой ручкой. 


