
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ



Мүмкіндігі жоғары оқу-зертханалық және ғылыми-зерттеу орталықтары. Компьютерлік және мультимедиялық сыныптар, 

робототехника кабинеті. Облыс бойынша жалғыз заманауи құрылғылармен жабдықталған ұжымдық қолданыстағы Ұлттық ғылыми 

зертхана, бірегей биотехнология және фитохимия зертханалары. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ №1 оқу ғимаратының 4 қабатында 

«Шығыс Қазақстан інжу маржандары» атты ғылыми-білім беру кешені ашылды. Кешен құрамына кеппешөп кабинеті, фитохимия 

зертханасы, В.С. Бажанов атындағы табиғат мұражайы, геологиялық мұражай кіреді. 

Білім беру бағдарламаларының рейтингісінде дайындықтың деңгейлері мен бағыттары бакалавриат және магистратура бойынша 5 

білім беру бағдарламалары алғашқы үштікке кірді:

5В060500 – Ядролық физика

5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

6М012000 – Кәсіптік оқыту

6М060200 – Информатика

6М060900 – География

Дайындықтың деңгейлері мен бағыттары бойынша мамандар дайындаудан 2016 жылғы Аккредитациялау және рейтинг Тәуелсіз

агенттігі жүргізген ҚР жоғарғы оқу орындарының тәуелсіз рейтингісі бойынша бакалавриат және магистратура бойынша 6 

мамандық алғашқы үштікке кірді:

5В060500 – Ядролық физика, 5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы, 6М011000 – Физика, 6М060700 –

Биология, 6М060900 – География

ФАКУЛЬТЕТ БҮГІН
Факультет 1952 жылы Өскемен педагогикалық институтымен бір уақытта ашылды.

Қазіргі таңда жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультеті – С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің ірі құрылымдық бөлімшесі болып табылады, факультетте біліктілігі жоғары мамандар, соның 

ішінде 7 ғылым докторы, профессорлар, 40  ғылым кандидаттары, доценттер, 8 PhD докторлары жұмыс атқарады. 

Деканат: тел.: +7/7232/ 22-61-66, №7 оқу ғимараты,  Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі 148 , 303 каб. 



Студенттер бос уақытында

Факультет студенттері №4, 5, 6 
студенттер үйінде тұрады, 

студенттер үйінде оларға барлық
жағдай жасалынған (демалыс

бөлмесі, кір жуатын бөлме, Wi-Fi 
зонасы, әр бөлмеде жуынатын

орын)

Дарындыларды мақтан тұтып, 
қолдаймыз

(Бірінші курс таланттары – 2017 
жеңімпаздары)

Қызықты студенттік өмір, КТК, 
бірінші курс таланттары, студенттік

көктем сайыстары, университет 
үйірмелері мен клубтарының іс-

шаралары

Деканат: тел.: +7/7232/ 22-61-66, №7 оқу ғимараты,  Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі 148 , 303 каб. 



Студенттердің спорттық өмірі

Деканат: тел.: +7/7232/ 22-61-66, №7 оқу ғимараты,  Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі 148 , 303 каб. 



ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ

1. КОМПЬЮТЕРЛІК ҮЛГІЛЕУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

2. ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

3. МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫ

4. БИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

5. ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ КАФЕДРАСЫ 

6. ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ

Деканат: тел.: +7/7232/ 22-61-66, №7 оқу ғимараты,  Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі 148 , 303 каб. 



Компьютерлік үлгілеу және ақпараттық технологиялар кафедрасы

келесі мамандықтар бойынша даярлық жүргізеді

Бакалавриат

5В011100 – «Информатика»;

5В060200 – «Информатика»;

5В070300 – «Ақпараттық 

жүйелер».

Магистратура

6M011100 – «Информатика»;

6M060200 – «Информатика».

АРТА рейтингісінде 6М060200 білім беру 

бағдарламасы 3-орынға ие (2017 ж.)
«Компьютерлік мехатроника»;

«Математика және информатика»

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Шифрі Мамандықтар 

атауы

1 - бейіндік

пән

2 - бейіндік пән

5В011100 Информатика Математика Физика

5В060200 Информатика Математика Физика

5В070300 Ақпараттық 

жүйелер

Математика Физика

БЕЙІНДІК ЖӘНЕ ҰБТ МЕН КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУ ПӘНДЕРІ КӨРСЕТІЛГЕН 

МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru
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5В011100 – Информатика

аталған білім беру бағдарламасының түлегіне «білім беру бакалавры» 
дәрежесі беріледі:

1) «Мектептегі информатика, математика және физика негіздерін оқыту»; 

2) «Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» оқыту 
траекторияларымен.

5В060200 – Информатика

аталған білім беру бағдарламасының түлегіне «жаратылыстану
бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі:

1) «Компьютерлік үлгілеу»;  2) «Қолданбалы бағдарламалау»  оқыту 
траекторияларымен.

5В070300 – Ақпараттық жүйелер

аталған білім беру бағдарламасының түлегіне «техника және 
технология бакалавры» дәрежесі беріледі:

1) «Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қорына әкімшілік ету»;

2) «Өнеркәсіптің технологиялық үрдістерін автоматтандыру» оқыту 
траекторияларымен.

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Кадрлық құрам

Кафедра оқытушылары:

Ғылым кандидаттары – Кубентаева С.Н., Кадырова А.С., Жантасова Ж.З., Сыздыкпаева А.Р.

PhD докторлары –Нугуманова А.Б., Тлебалдинова А.С.

Ғылым магистрлері- Бельдеубаева Ж.Т., Карменова М.А., Уалханова А.Т., Тукушова А.Е., Шошақ М., Кабдрахманова З.Г., 
Әлімхан М., Кумашев Р.Т.

Біліктілікті арттыру

1. Докторантура түлектерінің  3 қорғау жұмысы жоспарланып отыр (Бельдеубаева Ж.Т. (2018 ж.), Адиканова С.(2018 ж), 

Токанова С.(2019 ж.), РhD докторантурада кафедра оқытушысы оқуын жалғастыруда (Уалханова А.Т., 2017-2020 жж.)

2. БАИ курстары

1) БАҰО «Өрлеу» АҚ филиалының (Алматы қ.) «Заманауи педагогикалық технологиялар» бағдарламасы  бойынша (240 сағ.):  

(2013-2017 жж. аралығында барлық ПОҚ)

2) ПШО ААҚ «НЗМ» негізіндегі ЖОО студенттерінің қосымша кәсіби даярлығының бапкерлерінің деңгейлік курсы (232 сағ.) 

(Астана қ.): 3 ПОҚ(2015-2018 жж.)

3) ІТ саласындағы ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы:  7  ПОҚ (2015-2017 жж.)

4) Академик Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті базасындағы «Ағылшын тілін қарқынды меңгеру 

курстары» (Қарағанды қ.): 8 ПОҚ (2016 ж.)

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Қосарлы (Дуалдық) оқыту

Дуалды оқытуды жүзеге асыру кафедраның келесі

филиалдарында іске асырылуда: «Оқу-өндірістік 

комбинаты» КММ, «Жас техниктер станциясы» КМҚК

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Кафедра филиалдарындағы сабақтар

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru

«Оқу-өндірістік комбинаты» КММ «Жас техниктер станциясы» КМҚК



«Казцинк» ЖШС

Машинақұру өндірісі
«Арматур зауыты» АҚ

«Қазақтелеком» АҚ 

Өскемен қаласы әкімшілігі

«ҮМЗ» ААҚ

Кафедра мамандықтары түлектерінің еңбек нарығы

Курчатов қаласының ҚР 

Ұлттық ядролық орталығы

«Оқу-өндірістік комбинат» КММ және т.б.
ШҚО және қала мектептері

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

3 ғылыми үйірме әрекет етеді: «Робототехника» , «Қолданбалы информатика»,

«Инновациялық технологиялардың әдістемелік негіздері»

Студенттер әрқашан келесі сайыстарға 
қатысады:
Мамандықтар бойынша пәндік олимпиадаларға;

 «Зиат» ҒӘО - 1-2 орын;

«Жасталап» - 8 жоба;

«Ғылым граниті» - 3 жоба;

Білім беру және ғылыми бағыттағы сайыстарға;

Ғылыми-зерттеу жобаларына;

Әр деңгейдегі конференцияларға.

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Білім беру бағдарламалары бойынша кафедраның іс-шаралары

Информатика бойынша

мектеп оқушыларының 

облыстық олимпиадасы

Робототехника 

бойынша сайыстар

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Робототехника көрмелері

Шет ел және Қазақстандағы академиялық ұтқырлық бойынша білім алу

Дәрістерді оқу үшін шетелдік ғалымдар 

тартылды: 

Войчик В. (Вроцлав университеті, Польша 

елі);

К.Моралди (Италия елі);

Sang-Mae Lee профессоры Пусанск ұлттық 

университетінен (Оңтүстік Корея).
Академиялық  ұтқырлық 

аясында студенттерді оқыту:

Польша елі:

- Амренова Д., Калымов А. 

5В070300-Ақпараттық жүйелер

- Кенесова А., 5В060200-Информатика 

Қытай елі:

- Тұрсақ Ершат, 5В011100-

Информатика;

- Өсербай Е. 5В070300-Ақпараттық 

жүйелер, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Білім беру бағдарламалары бойынша кафедраның арнайы кабинеттері

Информатиканы оқыту 

әдістемесі кабинеті

Робототехника 

кабинеті
«Компьютердің 

архитектурасы» 

кабинеті

Контакты кафедры КМиИТ: тел.: 22-51-84, уч. корпус №7,  ул. Ворошилова 148 , каб. 221, E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Білім беру бағдарламаларының түлектері

Риаханов Шыңғыс Нұртасұлы-

«Назарбаев Зияткерлік мектептерін құру

дирекциясы» жеке мекемесінің директоры.

2000 жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік

университетін «Қолданбалы математика

және информатика» мамандығы бойынша

оқуын аяқтап, 2008 жылы «Болашақ»

бағдарламасы бойынша Мичиган

Университетінің Ақпараттар мектебін

(АҚШ) бітірген. «Ерен еңбегі үшін”

мемлекеттік марапаты медалімен, «Даңқты

құрылысшы» кәсіби даңқ белгісімен

марапатталған.

Набиева Гулназ Социалевна - техникалық

ғылымдар кандидаты, ғылыми-

аналитикалық жобалардың Халықаралық

сайысының қола жүлдегері, «Блоктік-

симметриялық үлгілер мен әдістер –

дискреттік бағдарламалау есептерінің жаңа

есептер класы» жобасы бойынша «Физика-

математикалық ғылымдардың теориясы мен

практикасы» сайысының жүлдегері (Лондон,

3-13 мамыр 2012 ж.)

Мұқашева Роза Үрімканқызы-

техникалық ғылымдар

кандидаты, Д.Серікбаев атындағы

ШҚМТУ-нің математикалық

және компьютерлік үлгілеу

кафедрасының доценті

Денисова Наталья Федоровна-

физика-математика

ғылымдарының кандидаты,

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-

нің АТ департаментінің

директоры, ақпараттандыру

бойынша проректоры

КҮжАТ кафедрасымен байланыс: тел.: 22-51-84, №7 оқу ғ.,  Ворошилов к. 148 , 221-каб., E-mail: mmkt_vkgu_7@mail.ru



Бакалавриат

5В011000 - «Физика»

5В071000 - «Материалтану

және  жаңа материалдар

технологиясы

Магистратура

6М071000 – «Материалтану
және жаңа материалдар
технологиясы»

6М011000 – «Физика»

6D060400 – «Физика»

Физика және технологиялар кафедрасы

Байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,   Ворошилов көшесі 148, 404 каб. kaf_fiziki@vkgu.kz

5В060500 - «Ядролық  физика»

5В012000 – «Кәсіптік оқыту»

5В072800 – «Өңдеу 

өндірістерінің технологиясы»

6М060400 – «Физика»

PhD докторантура 

6М012000 – «Кәсіптік оқыту»



Мамандандырылуы: 

• Физика және математика.

• Физика және информатика.

5В011000 - «Физика»

(педагогикалық  бағыт)

5В071000 - «Материалтану және

жаңа материалдар

технологиясы» (техникалық

бағыт)
Мамандандырылуы:

• Материалдардың технологиясы

мен модификациясы.

• Ядролық технологиялар және 

материалтану.

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



5В060500 - «Ядролық физика»

Бұл мамандықты бітірген түлектер :
• Университетте, институттарда, ҚР ұлттық ядролық орталығында, 

Казатомпром және басқа да ғылыми орталықтарда ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын; 

• Кәсіпорындарда, зауыттарда және ұйымдарда өндірістік-басқару, 

технологиялық процесстерді жүзеге асырады.

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



5В012000 - «Кәсіптік 

оқыту»

Мамандандырылуы:

• Астықты сақтау және өңдеу 

технологиясы.

• Технологиялық машиналар және 

жабдықтар

• Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер 

технологиясы

Мамандандырылуы:

• Еңбек технологиясы және 

кәсіпкерлік.

• Ауылшаруашылығы өндірісі

• Электротехника және 

радиоэлектроника

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



МАГИСТРАТУРА

• 6М060400 – «Физика»

• 6М011000 – «Физика»

• 6М071000 – «Материалтану

және жаңа материалдар

технологиясы»

• 6М012000 – Кәсіптік оқыту

ДОКТОРАНТУРА
• 6D060400 – «Физика»

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



Кылышканов М.К. – ф-м.ғ.д., 

2017ж. «ЖОО үздік оқытушысы» 

атағының иегері

Смолина Г.С. – кафедра доценті
Ерболатулы Д.– ф.-м.ғ.к.,  

кафедра доценті,  ЖҒжТФ  

деканы

Квеглис Л.И.–

ф.м.ғ.д., кафедра 

профессоры 

Бектасова Г.С. – ф.ғ.к, 

доцент, кафедра меңгерушісі 

қызметін атқарған

Павлов А.М. –

ф.-м.ғ.к., 

профессор 

Ахметжанов Б.К.– ф.-м.ғ.к., кафедра 

доценті, кафедра меңгерушісі, факультет 

деканы қызметтерін атқарған

Абылкалыкова Р.Б.– ф.м.ғ.к., 

кафедра профессоры

Калитова А.А.– ф.м.ғ.к., 

кафедра меңгерушісі

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



Физика және технологиялар кафедрасының түлектері

Бакланов В.В.– ҚР Ұлттық 

ядролық орталығының 

атом энергиясы

институтының 

директорының 

орынбасары , ф.м.ғ.к. 

Сагымбаев Е.Е. –

АО «Азия Авто» 

президенті

ф.м.ғ.к. 

Буйткенов Д.Б.,  

ұлттық ғылыми 

зертхананың 

инженері, 

«Nurintech-2017» 

республикалық 

конкурсының 

жеңімпазы

Жилкашинова А.М., ф.-м.ғ.к.

СНС С.Аманжолов ат.ШҚМУ , 

«Шапағат-2015» өнертапқыштар 

республикалық конкурсының 

жеңімпазы, «Қазақстанның 100 

жаңа  есімі» жобасының 

жеңімпазы

Рахимов С. К., Қазақстан 

Республикасы индустрия және  

сауда Министрлігінің  жергілікті

қамту және техникалық 

саясатты дамыту

департаментінің директорының 

орынбасары

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



ІС-ТӘЖІРИБЕ БАЗАЛАРЫ
• Қала және облыстың мектептері мен лицейлері.

• ҚР ҰЯО( Алматы қ.)ядролық физика институты.

• ҚР ҰЯО(Курчатов қ.) атом энергиясы институты

• Космостық зерттеулер және технологиялар Ұлттық орталығының  Фесенков ат. 

Астрофизикалық институты (Алматы қ.).

• «ҮМЗ» ААҚ 

• Ядролық зерттеулер біріккен институты (Дубна қ., Ресей)

• СФУ (Красноярск қ., Ресей)

• Вроцлав политехникалық Университеті (Вроцлав қ., Польша) 

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



Кембридж университеті, Омск мемлекеттік техникалық университеті, Қазақ ұлттық

техникалық университеті, Мәскеу мемлекеттік университеті, «Ұлттық ядролық

орталық» (Алматы қ., Курчатов қ.), «ҮМЗ» ААҚ, «Востокмашзавод» АҚ, «ТехноАналит»

ЖШС, И. Ползунов ат. АлМТУ Барнаул қ., ЮТИ ТПУ Юрга қ., Сібір Федералдық

университеті Красноярск қ., Өскемен қ. Ресурс орталығы

Физика және технологиялар кафедрасының түлектерінің 

еңбек нарығы 

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz



ҒЗИ және УНИВЕРСИТЕТТЕРМЕН  ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Әл-Фараби ат.ҚазҰУ (Алматы қ.)

ҚР ҰЯО

(Курчатов қ.)

Атом энергиясы институты

ҚР ҰЯО (Курчатов қ.) 

Космостық 

зерттеулер ұлттық 

орталығының В.Г. 

Фесенков ат. 

Астрофизикалық 

институты    

(Алматы қ.)

І.Жансүгіров ат. 

Жетісу

Мемлекеттік

Университеті

(Талдықорған 

қ.)

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz

http://www.atgp.ru/UserFiles/image/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/Kurchatov.jpg
http://elementmag.kz/wp-content/uploads/2011/04/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
http://www.cncp.ru/cis/rus/partnership/images/reactor_1.jpg
http://www.time.kz/uploads/posts/thumbs/1218205481_trava.jpg


И.И. Ползунов АТ. АлтМТУ

(Барнаул қ., Ресей)

Ядролық зерттеулердің 

біріккен институты

(Дубна қ., Ресей)

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

Сібір федералдық 

университеті

(Красноярск қ., Ресей)

Томск 

политехникалық 

университетінің 

жанындағы

Юргин технологиялық 

институты

( Юрга қ., Ресей)
Польша және Оңтүстік  

Корея Университеттері

физика және технологиялар кафедрасының байланыс тел.: 22-46-80, №7 оқу ғимараты,  Ворошилов көш. 148, 

404каб, kaf_fiziki@vkgu.kz

http://draiko111.narod.ru/content/pictures/altgtu.jpeg
http://shkolazhizni.ru/img/content/i55/55720_or.jpg
http://www.zhurkov.com/images/tomsk/100_2255.jpg


Биология кафедрасы

Бакалавриат

5В011300 – «Биология»;

5В060700 – «Биология»;

Магистратура

6M011300 – «Биология»;

6M060700 – «Биология».

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Шифр Мамандық

атауы

1 – Бейіндік пән 2 - Бейіндік пән

5В011300 Биология Биология Химия

5В060700 Биология Биология Химия

ҰБТ ЖӘНЕ КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУДІҢ БЕЙІНДІК ПӘНДЕРІ КӨРСЕТІЛГЕН 

МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Кафедраның жетекші оқытушылары

МЫРЗАҒАЛИЕВА АНАР БАЗАРҚЫЗЫ

Биология ғылымдарының докторы, профессор, 

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор

КИТАПБАЕВА АЛМАШ 

АНАШБАЙҚЫЗЫ

Биология ғылымдарының кандидаты, 

доцент

Биология кафедрасының меңгерушісі

ИГИСИНОВА ЖАМАЛ 

ТҰРСЫНҒОЖАҚЫЗЫ

Биология ғылымдарының кандидаты, 

доцент

ШАРИПХАНОВА АНАРГУЛЬ 

САЙЛАУБЕКҚЫЗЫ

Биология ғылымдарының кандидаты, 

доцент

КОМЕКОВА ГУЛЬСАРА КАБИЕВНА

Биология магистрі

ПРОКОПОВ КОНСТАНТИН 

ПАВЛОВИЧ

Биология ғылымдарының кандидаты, 

профессор

КАРМЕНОВА БАҒДАТ КАЗРЕТОВНА

Биология магистрі

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Қосарлы (дуалдық) оқыту
Биология кафедрасының серіктес кәсіпорны –

Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу

институты (Алтай филиалы)

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



ЖШС «Қазақ балық

шаруашылығы ғылыми-

зерттеу институты» 

Назарбаев зияткерлік мектебі

Шығыс Қазақстан ауыл

шаруашылық ғылыми-

зерттеу институты

Батыс-Алтай мемлекеттік

табиғи қорығы

Кафедра мамандықтары түлектерінің еңбек нарығы 

КММ « Қашықтықтан және бейіндік

оқыту ресурстық орталық-мектебі»Қала және ШҚО мектептері

Марқакөл мемлекеттік табиғи 

қорығы 

ШЖҚ негізіндегі

РМК «Алтай 

Ботаникалық бағы»

Катон-Қарагай

ұлттық паркі

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Биолог студенттердің 

жетістіктері 

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Студенттердің академиялық

ұтқырлығы

Шет елден келген ғалымдар: 
 профессор Иржи Хлахула (Тамаш Бати университеті, Чехия). 

 профессор Тьери Берже  (Universitu of Bordeaux, Франция)

 профессорлар Piotr Szkudlarz, Zbigniew Celka (Познань,

Польша) 

- Рамазанов А. 5В011300-Биология 

Польша;

- Хасенова А., 2 курс, 5В011300-

Биология, Польша;

- Қайрат Б., 3 курс, 5В060700-

Биология, Чехия; 

- 2 курс, 5В060700-Биология, Чехия.

профессор Choiman Dulamsuren

(Германия)

Бенджамин Ньюман (Великобритания )

Биология кафедрасының 
ғылыми үйірмелері: «Орхидея», 

«Биотехнология – ғылымға
жол…», «Бедвочер»

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Материалдық-техникалық база

«Цитология, гистология 

және генетика» кабинеті

«Биология және өсімдіктер

биотехнологиясы» кабинеті
«Ботаника және өсімдіктер

систематикасы» кабинеті

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Фитопатогенді микроағзалар зертханасы

Кафедрамен байланыс: тел.: 8 (7232) 78-25-98, №4 оқу ғимараты,  Революционная, 2А көшесі, E-mail: Kaf_Biologii@vkgu.kz.



Математика кафедрасы

Бакалавриат

5В010900 – «Математика»;

5В060100 – «Математика»;

Магистратура

6M010900 – «Математика»;

6M060100 – «Математика».

(Бірлескен білім беру бағдарламасы, 

АлтайМУ, Барнаул қ., Ресей.).

Байланысу: тел.: 78-38-53, 75-15-16, №7 оқу корпусы, Ворошилов к. 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫНЫҢ  
МАМАНДЫҚТАРЫ

5В010900 – «МАТЕМАТИКА»

Кәсіби қызмет саласы:
Балалар мен оқушы жастарға жалпы білім беретін ұйымдарда білім беру және дамыту, ғылым

саласы және ұйымдастыру.

Кәсіби қызмет саласы:
• Жобалау-басқару ұйымдарында математик, математик-экономист, математик-инженер, математик-

бағдарламалаушы;

• Ғылыми-зерттеу институттарында кіші ғылыми қызметкер; 

• Орта арнаулы оқу орындарында математика пәнінің оқытушысы; 

• Мемлекеттік және жеке ұйымдардың қаржылық - талдамалық, болжамдық бөлімдерінің қызметкері.

5В060100 – «МАТЕМАТИКА»

Байланысу: тел.: 78-38-53, 75-15-16, №7 оқу корпусы, Ворошилов к. 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



Алтай Мелекеттік Университеті

(Барнаул қ., Ресей) 

Дәрістер оқу және шеберлік-сағаттар жүргізу үшін математика 

кафедрасы шетелдік ғалымдарды жиі шақырып отырады

Байланысу: тел.: 78-38-53, 75-15-16, №7 оқу корпусы, Ворошилов к. 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



Математика кафедрасындағы іс-шаралар
Математикадан

оқушылар арасындағы

Облыстық олимпиада 

школьников по 

математике

Тәрбие жұмыстары

бойынша іс-шаралар

Байланысу: тел.: 78-38-53, 75-15-16, №7 оқу корпусы, Ворошилов к. 148, E-mail: kаf_matem@vkgu.kz



Экология және география кафедрасы

Кафедраның алдыңғы 

қатарлы оқытушылары:

г.ғ.д., профессор Егорина А.В.

г.ғ.к., профессор Бейсембаева Р.С.

м.ғ.к., доцент Бейсембаева С.К.

б.ғ.к., доцент Дакиева К.Ж.

б.ғ.к., доцент Цыганов А.П.

т.ғ.д., аға оқытушы Седелев В.А.

т.ғ.к., доцент Сейткан А.С.

т.ғ.к., доцент Идришева Ж.К.

т.ғ.к., доцент Машекенова А.Х.

Кафедрамен байланыс: 8(7232)78-20-48, №4 оқу ғимараты,  Революционная көшесі, 2к, №8 кабинет, E-mail: 

zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ  КАФЕДРАСЫНЫҢ МАМАНДЫҚТАРЫ

5В060900 – «ГЕОГРАФИЯ»

5В011600 – «ГЕОГРАФИЯ»

Бакалавриат

Магистратура

Білім беру траекториялары:

- география және биология;

- география  және жаратылыстану.

6М060900 – «ГЕОГРАФИЯ»

Білім беру траекториялары:

- геоинформатика;

- ландшафты жобалау және

дизайн;

- су ресурстары және суды пайдалану.

5В060800 – «ЭКОЛОГИЯ»

Білім беру траекториялары:

- экология инспекциясы және

ҚО сапасын бақылау;

- өнеркәсіптік экология және ҚО қорғау.

6М060800 – «ЭКОЛОГИЯ»

5В073100 – «ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 

ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ 

ҚАУІПСІЗДІГІ»

Білім беру траекториялары:

- ТЖ кезіндегі қорғаныс;

- еңбекті қорғау.

Кафедрамен байланыс : 8(7232)78-20-48, №4 оқу ғимараты, Революционная көшесі, 2к, №8 кабинет, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



ҰБТ-ның БЕЙІНДІ ПӘНІ КӨРСЕТІЛГЕН ЖӘНЕ КОМПЛЕКСТІ  
ТЕСТІЛЕУ  МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Шифр Мамандық атауы 1 – Бейінді пән 2 – Бейінді пән

5В011600 География География Биология

5В060800 Экология Биология География

5В060800 География География Математика

5В073100 Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі

Физика Математика

Кафедрамен байланыс : 8(7232)78-20-48, №4 оқу ғимараты, Революционная көшесі, 2к, №8 кабинет, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



Қосарлы (дуалдық) білім беру
Экология және география кафедрасы
мамандықтары үшін серіктес
кәсіпорындар: 5В060800-Экология –
«Экобиоцентр» ОО, 5В073100-Қоршаған
ортаны қорғау және өмір тіршілігінің
қауіпсіздігі – «АСС-Қорған» ЖШС

Кафедрамен байланыс : 8(7232)78-20-48, №4 оқу ғимараты, Революционная көшесі, 2к, №8 кабинет, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



Еңбек нарығындағы кафедра мамандықтарының түлектеріне
сұраныс

Біздің түлектер қала, аудан және 

республика мектептерінде, еңбек 

қорғау, экология және ТЖ 

департаменттерінде, тау-кен-

металлургиялық кешендерінде, 

жылуэнергетика компанияларында,  

Қазгидромет, ҚР өрт сөндіру 

бөлімшелерінде, ҚР-ның барлық 

экономика салаларында жұмыс 

жасай алады.

Кафедрамен байланыс : 8(7232)78-20-48, №4 оқу ғимараты, Революционная көшесі, 2к, №8 кабинет, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



Экология және география кафедрасының академиялық 
ұтқырлықШетел ғалымдарын дәріс оқуға шақырды: 

 профессор Танер Сенгюн (Фырат университеті, 

Түркия); 

 профессор Елпида Колокита (Аристотель университеті,

Грекия);

 профессор Андрей Бабенко (Томск мемлекеттік 

университеті, Ресей);

 профессор Юрий Федорчук (Томск политехникалық

университеті, Ресей)

6М060800-Экология мамандығының 

магистранттары академиялық тұтастық 

бойынша Адам Мицкевич университетінде, 

Польша

Экология және география 

кафедрасының меңгерушісі, 

т.ғ.к., Идришева Ж.К. 

ERASMUS+ бағдарламасы 

бойынша Адам Мицкевич 

университетінде болды, 

Польша

Кафедрамен байланыс : 8(7232)78-20-48, №4 оқу ғимараты, Революционная көшесі, 2к, №8 кабинет, 

E-mail: zhanat.idr@mail.ru; ZhIdrisheva@vkgu.kz



ХИМИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ МАМАНДЫҚТАРЫ

Бакалавриат

Химиялық, металлургиялық, мұнайхимиясы, фармацевтикалық

өндіріс, білім, ғылым, экология

5В060600 – «ХИМИЯ»

5В011200 – «ХИМИЯ» (педагогикалық бағыт)

Біілім беру, ғылыми - зерттеу, жобалық, өндірістік басқару 

және техникалық – ұйымдастыру іс - әрекеті

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz
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5В011200 – Химия

Берілген білім бағдарламасы бойынша бітірушіге оқыту траекториясымен

«білім бакалавры» деген атақ беріледі:

1) «Химия және биология», химия және биология негіздерін оқып үйрету; 

2) «Химия және жаратылыс тану», химия және жаратылыс тануғылымдары негіздерін оқып      
үйрету.

5В060600 – Химия

Берілген білім бағдарламасы бойынша бітірушіге мамандандыруымен

бірге «жаратылыс тану бакалавры» деген академиялық атақ беріледі:

1) «Химиялық, экологиялық және криминалистік экспертиза»; 

2) «Аналитикалық химия».

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Шифр Мамандық

атауы

1 – Профилді

пән

2 – Профилді

пән

5В011200 Химия Химия Биология

5В060600 Химия Химия Физика

КОМПЛЕКСТІ ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ ҰБТ ПРОФИЛЬДІ ПӘНДЕРІ КӨРСЕТІЛГЕН 

МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ: 

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



6М060600 – «Химия»

Мамандықтар:

Аналитикалық химия 

Химиялық экология

6М011200 - «Химия»

Мамандықтар:

Химияны оқып үйретудегі аймақтық 

компоненттер

Білім берудің инновациялық технологиясы

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Кафедраның материалдық–техникалық базасы

Заманауи оқу зертханалық құралдармен, құрылғылар және реактивтермен жабдықталған 13 оқу 
зертханасы , прекурсор қоймасы, реактивтерді сақтау қоймасы бар

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Кафедраның материалдық–техникалық базасы

Заманауи оқу зертханалық құралдармен, құрылғылар және реактивтермен жабдықталған 13 оқу 
зертханасы , прекурсор қоймасы, реактивтерді сақтау қоймасы бар

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Кафедраның материалдық-техникалық базасы

Заманауи оқу зертханалық құралдармен, құрылғылар және реактивтермен жабдықталған 13 оқу 
зертханасы , прекурсор қоймасы, реактивтерді сақтау қоймасы бар

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



«Қазмырыш» ЖШС 

Назарбаев интеллектуалды мектебі

Медициналық техника және 

қолданыстағы медициналық 

бұйымдар, дәрі дәрмекті сараптау

Ұлттық орталығы

Кафедра бітірушілерінің еңбек нарығы 

Өскемен қаласы ІІБ
ШҚО және қала 

мектептері

Өскемен  титан-магний комбинаты

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Химия кафедрасының 
филиалдары

"АҚТАЙЛАҚ БИ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІ" КММ

«Шаңырақ» көпсалалы мектеп-гимназия» КММ

". Ы.Алтынсарин атындағы Глубокое орта 

мектебі" КММ

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



ІС–ТӘЖІРИБЕ БАЗАСЫ

• Облыс және қала мектептері мен лицейлері

• «Қазмырыш» ЖШС (Өскемен қ.)

• «ҮМЗ» АҚ

• Медициналық техника және қолданыстағы медициналық бұйымдар, дәрі

дәрмекті сараптау Ұлттық орталығы

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Студенттердің ғылыми–зерттеу жұмыстары

Ғылыми үйірмелер жұмыс істейді

Студенттер:

 Мамандық бойынша пәндік олимпиадаларға;

 Студенттердің Республикалық олимпиадасына – 3орын;

 «Жас талап» - 10 жоба;

 «Гранит науки» - 3 жоба;

 Студенттердің химиядан ЖОО арасындығы олимпиадасына;

 Ғылыми зерттеу жобаларына;

 Әр түрлі деңгейдегі конференцияларға қатысады.

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



УНИВЕРСИТТЕРМЕН  БІРЛЕСТІК

әл - Фараби атындағы ҚазҰУ (Алматы қ.)

Вроцлавский университеті

(Познань қ., Польша)

Алтай  мемлекеттік университеті

(Барнаул қ., Ресей) 

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Қосарлы оқыту
Кафедра серіктестігі – «Казгидромет»

Химия кафедрасының байланыс тел: +7 (7232) 54-04-82, №1 оқыту корпусы,  30-Гв. Дивизиясы к., 34, 

E-mail: kaf_himii@vkgu.kz



Тәрбиелік іс-шаралар



Тәрбиелік іс-шаралар



Тәрбиелік іс-шаралар



Кәсіби бағдар беру жұмысы



Кәсіби бағдар беру жұмысы



Жаратылыстану ғылымдары және 
технологиялар факультеті

Деканат: тел.: +7/7232/ 22-61-66, №7 оқу ғимараты,  Өскемен қаласы, 
Ворошилов көшесі 148 , 303 каб. 


