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Мектеп ж>не колледж тлектеріне
арнал?ан ;арМУ ректорыны@ ндеуі
Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттiк университетiнің Ашық есік күні
мерекесiне қош келдіңiздер!
Құрметті талапкерлер! Сіздердің қазіргі өмір
кезеңдеріңіздің ең бір маңызды мəселелерінің бірі — бұл кəсіби жолда өз таңдауларыңызды жасап,
дүниеге кірпіш болып қалану. «Қандай білім алу,
қандай жоғары оқу орнына түсу жəне қандай мамандық таңдау?» деген сұрақтарға жауап іздейтін
кез.
Мұндай өмірлік міндеттер байыпты жəне таразыға салынған шешімді қажет етеді, себебі заманауи талаптарға сəйкес тек сапалы білім адамның
болашақ өмірлік стратегиясын айқындайды. Біздің
университет сапалы білім алудың тура жəне сенімді жолы.
Оқу орындарында алуға болатын академиялық
біліммен қатар, қазіргі таңда маман қабілетінің
жан-жақтылығы маңызды болып табылады. Атап
айтсақ, логикалық, сыни ойлау, ақпараттық технологияны меңгеру, өздігінен білім алумен айналысу,
шығармашылық, бастамашылдық жəне тəртіптік
қабілеттерге ие болып, өздігінен шешім қабылдауға дайын болуы қажет. Осының барлығын Қарағанды мемлекеттік университетінде меңгере аласыз.
ҚарМУ — Қазақстанның алдыңғы қатарлы, іргетасы берік қаланған классикалық жоғары оқу орындарының бірі болып саналады.
Университетімізде жаңа білім технологияларын енгізуге, қолданбалы жəне фундаменталь-

ді зерттеу жұмыстарын өткізуге, студенттердің
интеллектуалды жəне шығармашылық əлеуетін
дамытуға мүмкіндік беретін заманауи ресурсты
база қалыптасқан, сонымен қатар, кəсіби тəжірибе жинақталған, оқытушылардың жоғары кəсіби
біліктілік дəрежесі нақтыланып, расталған. Осының барлығы студенттеріміз бен талапкерлеріміздің өз жоспарларын, кəсіби мансап жолында
өз білімдерін жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады.
Жоғары оқу орны күндізгі, сырттай, қысқартылған жəне қашықтықтан оқыту нысандары
бойынша білім алуға мүмкіндік береді. Студенттеріміз 40-тан аса дайындық бағыты бойынша магистратурада, 10 дайындық бағыты бойынша докторантурада (PhD) білім алу мүмкіндіктеріне ие.
Бұл үшін лайықты оқу-əдістемелік жəне материалды-техникалық база жасақталған, бағдарламамен қамтамасыз етілген, профессорлық-оқытушылар құрамы үшін арнайы мамандандырылған
дəрістер оқытылады. Жаңа оқыту технологиясын
енгізе отырып, сіздер олардың көзге көрінерліктей артықшылықтарын пайдалана аласыздар деп
сенеміз. Бұл өз кезегінде, біздің түлектерімізге
шетел жоғары оқу орындарында оқуын жалғастыруға, Қазақстанда жəне шет елдерде бакалавр
дипломының ойдағыдай нострификаттаудан
өтуіне жəне мəртебелі ұйымдар мен ірі корпорацияларда қызметке орналасуына жол ашады.
(Жалғасы 2 бетте)

Обращение ректора КарГУ
к выпускникам школ и колледжей
Дорогие выпускники! Я рад приветствовать
вас от имени коллектива Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова на Дне открытых дверей!
Уважаемые абитуриенты! Думаю, не ошибусь,
если предположу, что один из наиболее важных
вопросов на данном этапе вашей жизни — это вопрос профессионального самоопределения: какое
образование получить, в какое высшее учебное заведение поступить, какую специальность выбрать?
Подобные жизненные задачи требуют серьезного, хорошо продуманного решения, потому
что в современных условиях именно качественное
образование во многом определяет дальнейшие
жизненные стратегии человека. Ваше присутствие
здесь — это верный шаг на пути к получению качественного образования.
Наряду с академическими знаниями, которые
можно приобрести в вузе, сегодня не менее важно,
чтобы специалист обладал целым рядом дополнительных качеств: логически и критически мыслил,
владел информационными технологиями, занимался самообразованием, был творческим, инициативным и дисциплинированным, был готов принимать
самостоятельные решения. Всему этому и многому
другому можно научиться в Карагандинском государственном университете — одном из крупнейших
и старейших классических вузов Казахстана.
В университете сформирована современная
ресурсная база, позволяющая внедрять новые

образовательные технологии, проводить фундаментальные и прикладные исследования,
развивать интеллектуальный и творческий
потенциал наших студентов, накоплен профессиональный опыт, подтверждена высокая
квалификация наших преподавателей. Все это
открывает большие возможности перед нашими студентами и выпускниками в реализации
их планов и применении знаний для профессиональной карьеры.
Наш вуз предоставляет возможность получения образования по очной, заочной, сокращенной,
дистанционной формам обучения. Наши студенты имеют возможность продолжить обучение в
магистратуре более чем по сорока направлениям
подготовки, по десяти направлениям докторантуры (PhD).
Для этого имеется соответствующая учебно-методическая и материально-техническая база, программное обеспечение, специализированные курсы для профессорско-преподавательского состава.
Внедряя новые технологии обучения, мы надеемся,
что вы сможете воспользоваться их очевидными
преимуществами. Это позволяет нашим выпускникам продолжить обучение в зарубежных вузах,
пройти упрощенную нострификацию диплома бакалавра и получить работу в крупных корпорациях
и престижных организациях как в Казахстане, так
и за рубежом.
(Продолжение на стр. 3)
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(Жалғасы. Басы 1 бетте)
Болашақ студенттер Президентіміз Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың отандық білім беру жүйесінің жаңғыруы жайлы айтқан сөздеріне баса назар
аударуы қажет. Президентіміздің сапалы білім —

бұл əлемнің инновациялық дамуының негізі деген
ойын қолдай отырып, бəсекеге қабілетті мамандарды дайындау бізге артылған зор жауапкершілік
екенін жете ұғынып, түсінеміз. Университет ғылым
жəне білім саласындағы инновациялық саясатты
қолдай отырып, өндіріс үрдісіне ғылыми өңдеулерді енгізу, сонымен қатар, жаңа формациядағы жас
мамандарды дайындау, білім беру бағдарламаларының аккредитациясы, халықаралық білім кеңістігіндегі жоғары оқу орны мəртебесін нығайту
бойынша ауқымды жұмыстар атқаруда.
Қарағанды мемлекеттік университеті əр студентке кең ауқымды мүмкіндіктер туғызып, шығармашылық əлеуетін жүзеге асыруға жағдай жасау
жоғары білім берудің басты мақсаты деп таниды.
Университеттің материалдық-техникалық базасы
жəне əлеуметтік инфрақұрылымын 12 оқу ғимараты, 1,7 млн. дана əбеди кітап қоры бар Қазақстандағы ірі университеттік кітапхана, сонымен қатар,
интернет-залдар, мультимедиалық, лингафондық
жəне компьютерлік класстар, Студенттер сарайы,
баспахана, жатақханалар, заманауи санаторий-профилакторий, студенттік поликлиника, студенттік
тұрмыстық кешен, қоғамдық тамақтану комбинаты,
«Университет» кафесі, «Аюлы» спорттық кешені,
2 алаң, 11 спорт залы мен жеңіл атлетикалық манеж құрайды. Топар, Балхаш, Қарқаралыда демалыс зоналары бар. Университет спорттық-сауықтыру залдарын пайдалануға, Студенттер сарайының
шығармашылық бірлестіктеріне қатысуға мүмкіндіктер жасай отырып, студенттердің шығармашы-

лық қызметіне қолайлы жағдай туғызады. Біз Оқу
Кеңесі, Жастар ісі жөніндегі комитет пен Студенттік Парламент арқылы университетті басқару ісіне
белсенді қатысу мүмкіндігін береміз.
Қарағанды
мемлекеттік
университетінде
Президент Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың
əлеуметтік бағдарламаларды дамыту туралы тапсырмасы мүлтіксіз орындалады. Оны жүзеге асыру формаларының бірі — студенттерді оқудың
ақылы бөлімінен грантқа ауыстыру мүмкіндігі.
Осылайша, ҚарМУ-дың отызға жуық студенті жазғы сессия нəтижелері бойынша оқудың ақылы бөлімінен мемлекеттік білім беру грантына ие болды.
Білім алушы студенттерге əлеуметтік қолдау жасау мақсатында «Білім алушыға оқу ақысын төлеуге жеңілдіктер беру ережесі» əзірленіп, бекітілді,
осы бойынша оқу ақысын төмендетуге үміткер
болатын студенттер қатары анықталады, ең алдымен жетімдер, мүгедектер, жағдайы төмен жəне
көп балалы отбасылардың балаларының жағдайы
қарастырылады. Ағымдағы жылда университеттің
800-ге жуық студентіне əлеуметтік қолдау көрсетілді.
ҚарМУ-дың 100-ге жуық студенті бүгінгі таңда
өз білімін əлемнің алдыңғы қатарлы жоғары оқу
орындарында жалғастырады. ҚарМУ-дың 35 студентінің академиялық жетістіктері атаулы жəне
корпоративтік стипендиялар қатарымен айқындалып отыр. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасы
Президенті, Қарағанды облысы əкімі, Əл-Фараби
атындағы, Е. А. Бөкетов атындағы, Ақан сері атын-

дағы, Т. Тажбаев атындағы жəне халықаралық білім
беру қорларының стипендиялары.
Құрметті талапкерлер! Біз сіздерді ҚарМУ
қабырғасынан көруге əрқашан қуаныштымыз.
ҚарМУ-да сіздер іргелі білім алып, кəсіби жəне ғылыми-зерттеушілік дағдыларын меңгере аласыздар.
Қандай мамандық таңдасаңыздар да Сіздерге ақпараттық технология саласында күрделі дайындықтан өту, өзіндік коммуникативті қабілеттеріңізді
дамыту, сонымен қатар, шет тілдерін меңгеруді əрі
қарай жетілдіру қажет болады. Бұл сіздерге заманауи еңбек нарығында табысты жəне ойдағыдай бағыт алуға мүмкіндік береді.
Жоғары оқу орнына түсу сіздердің білімге деген
ықыластарыңыз бен табандылықтарыңызға тікелей
қатысты. Біз барлық ниет етушілерге өз күшін сынауды ұсынамыз. Білім мен ғылымды сүйетін, сонымен қатар, шығармашылыққа жаны жақын жандар
университетіміздің студенті атанады. Біз талантты,
оқуға деген құштарлығы зор, киелі қара шаңырақтың жоғары мəртебесіне сай келетін жастарды күтеміз. Сіздер университетке жаңа өмірлік күш беріп,
оның əрі қарай гүлденуіне үлес қосасыздар!
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне қош келдіңіздер! 2011 жылдың түлектері, Сіздерге табыс тілейміз!

Е. А. БКЕТОВ АТЫНДАЫ АРААНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
Е. . КБЕЕВ

УНИВЕРСИТЕТІНІ& РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР

Kлтты3 біры@?ай тестілеу — студенттік Dмірге бастайтын 3адам
БТ сертификатындаы балдарды жалпы орта білім
5 (здік)

3 (3ана
?атта нарлы3)

2 (3ана?ат
танарлы3сыз)

туралы аттестаттаы баалара ауыстыру шкаласы
4 (жа3сы)

— Биыл түлектер қандай пəндер бойынша тест тапсырады?
— ҰБТ 5 пəн — қазақ тілі немесе орыс тілі (оқыту тілі), математика, Қазақстан тарихы, орыс тілінде оқытатын мектептер үшін
қазақ тілі жəне қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін орыс тілі,
сонымен қатар қабылдаудың типтік ережелеріне сəйкес таңдаған
мамандыққа қатысы бар бір пəн бойынша өткізіледі.
— Түлектердің барлығы ҰБТ тапсыруға міндетті ме?
— ҰБТ-ны тапсыру «Алтын белгі» мен ерекше үлгідегі аттестатқа үміткерлер, ағымдағы жылда жалпы білім беретін пəндер
бойынша өткен республикалық олимпиада жəне ғылыми жарыстар жеңімпаздары, сондай-ақ, осы жылы қазақстандық жоғары
оқу орындарына түсуге ниет білдіруші түлектер үшін міндетті.
Өзбек, ұйғыр, тəжік тілінде оқытатын жалпы білім беретін мектептердің түлектері емтиханды мемлекеттік немесе орыс тілінде
тапсыруға хұқылы.
— 2011 жылғы ҰБТ ережесіне өзгеріс енгізілді ме?
— Осы жылы ҰБТ-ға өзгеріс енгізілмейді деп күтілуде.
— Қандай жағдайда талапкерлер апелляция қызметіне жүгіне алады?
— Апелляцияға берудің екі себебі бар. Бірінші — бұл сұрақтар
мазмұнындағы қателіктер. Нұсқалардың ішінде дұрыс жауаптың
болмауы, бірнеше дұрыс жауаптың болуы, тапсырма мəтінінің
дұрыс болмауы сияқты сұрақтар кітапшасындағы қателіктерге назар аудару керек. Екінші — бұл техникалық қателіктер. Мысалы,

бір дөңгелекше боялған, дұрыс жауаптар кодымен сəйкес келеді,
бірақ сканер екі дөңгелекше боялған деп қабылдаған немесе бір
дөңгелекше боялған, дұрыс жауаптар кодымен сəйкес келеді, бірақ сканермен оқылмайды. Осындай жағдайда апелляцияға беру
керек. Шешім сол жерде шығарылады, бірақ қорытынды шешімді
Республикалық апелляциялық комиссия шығарады.
— Апелляцияны қай уақытқа дейін беруге болады?
— Апелляцияға өтінішті тестілеуге қатысушының өзі тестілеу
қорытындылары шыққаннан кейін жəне келесі күнгі сағат 13.00-ге
дейін бере алады. Апелляциялық комиссия өтінішті нұсқауға сəйкес тəулік бойында қарайды. Өтініш берушінің жеке куəлігі мен
ҰБТ-ға рұқсат қағазы болуы керек.
— Кешенді тестілеу кімдер үшін өткізіледі?
— Кешенді тестілеу өткен жылдардың түлектері, шетелде оқушылармен алмасу халықаралық желісі бойынша оқып, ҰБТ-ға қатыса алмаған оқушылар, жалпы орта мектепті өзбек, ұйғыр жəне
тəжік тілдерінде аяқтаған бітірушілер, республикалық музыка
мектеп-интернаттардың түлектері, кəсіптік бастауыш жəне орта
оқу орындарының бітірушілері, сондай-ақ оқу орындарын шетелде бітірген азаматтар үшін өткізіледі. Жоғары оқу орнына түсушілер кешенді тестілеуді төрт пəннен тапсырады: математика, қазақ
тілі немесе орыс тілі (оқыту тілі), Қазақстан тарихы жəне таңдап
алынған пəн (география, физика, биология, химия, қазақ əдебиеті
(орыс əдебиеті), шет тілі). Əр пəннен тест тапсырмасының саны —
25. Тест тапсырмаларының жалпы саны — 100.
— ҰБТ сертификат берумен аяқтала ма? Қай уақытқа дейін
оны алуға болады?
— Сертификат тестілеу өткен күннен кейін үш күн аралығында
беріледі. Сертификат — белгіленген үлгідегі құжат, оның көмегімен тестілеу уақытында жинаған балдар ресми түрде расталынады. Ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды. Мектеп
түлектеріне емтихандарды сəтті тапсырып, жоғары балл жинап,
өз оқуларын Қазақстан мен Қарағандының жоғары оқу орындарында жалғастырсын деген тілек арнаймыз.
— ҰБТ тапсыру технологиясы мен жоғары оқу орнына түсу
ережелері туралы ақпаратты қайдан алуға болады?
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Академик Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Қарағанды шаһары мен облыс мектептерінің түлектері үшін Ұлттық бірыңғай
тестілеу өткізетін пунктке айналған. ҰБТ өткізуді ұйымдастырушы университетке тест өткізуді нақтылы ұйымдастыру
мен апелляциялық комиссия жұмысына жағдай жасау міндеттері жүктеледі. «2011 жылы ҰБТ қалай өтеді?» деген талапкер қызығушылығын тудыратын сауалға академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті ҰБТ өткізу пунктінің директоры Тоғжан Мұратқызы Хасенова жауап
береді.
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Жастар лемі
Мир молодежи

Абитуриент-2011

Обращение ректора КарГУ к выпускникам школ и колледжей

(Продолжение. Начало на стр. 1)
С особым вниманием будущим студентам следует отнестись к словам Президента Казахстана
Нурсултана Абишевича Назарбаева о дальнейшей модернизации системы отечественного обра-

зования. Мы поддерживаем мысль Президента о
том, что качественное образование — это основа
инновационного развития страны, и осознаем возложенную на нас ответственность за подготовку
конкурентоспособных специалистов. Поддерживая инновационную политику в области науки и
образования, университет проводит большую работу по внедрению научных разработок в процесс
производства, подготовке молодых специалистов
новой формации, аккредитации образовательных
программ, укреплению авторитета вуза в международном образовательном пространстве.
Главной целью высшего образования КарГУ считает предоставление каждому студенту широких
возможностей, создание условий для реализации
творческого потенциала. Материально-техническую базу и социальную инфраструктуру университета составляют 12 учебных корпусов, крупнейшая
в Казахстане университетская библиотека с книжным фондом в 1,7 млн экземпляров литературы,
интернет-залы, мультимедийные, лингафонные и
компьютерные классы, Дворец студентов, издательство, общежития, современный санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника, студенческий бытовой комплекс, комбинат общественного
питания, кафе «Университет», спортивный комплекс «Аюлы», два стадиона, 11 спортивных залов,
легкоатлетический манеж, зоны отдыха в Топаре,
Балхаше, Каркаралинске. Университет создает благоприятные условия для творческой деятельности
студентов, которые имеют возможность пользо-

ева и целого ряда стипендий международных образовательных фондов.
Дорогие абитуриенты, желаю вам приятного
знакомства с нашим университетом, надеюсь, что
оно на этом не закончится. Мы будем рады видеть
вас в стенах КарГУ, где вы сможете получить фундаментальные знания, профессиональные и научно-исследовательские навыки. Какую бы специальность вы ни выбрали, вам придется пройти серьезную подготовку в области информационных технологий, развить свои коммуникативные способности,
а также изучать или совершенствовать владение
иностранными языками. Это позволит вам успешно ориентироваться на современном рынке труда.
Поступление в наш вуз зависит от вашего желания, знаний, настойчивости. Мы предлагаем испытать свои силы всем желающим. И те, кто любит
знания и науку, кто имеет склонность к творчеству,
станут нашими студентами. Мы ждем талантливую
молодежь, способную не только выдержать вступительные испытания, но и соответствовать высокому
статусу нашего вуза. Именно вы дадите университету новые жизненные силы и будете способствовать
его дальнейшему процветанию!
Добро пожаловать в Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова! Успехов вам, абитуриенты 2011 года!

ваться спортивно-оздоровительными залами и посещать творческие объединения Дворца студентов.
Мы предоставляем возможность принимать активное участие в управлении университетом через Ученый совет, Комитет по делам молодежи, Студенческий парламент.
В Карагандинском государственном университете неукоснительно исполняется поручение Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о развитии социальных программ. Одной из форм его
реализации стала возможность перевода студентов
с платной формы обучения на грантовую. Так, более
тридцати студентов КарГУ по итогам летней сессии
переведено с коммерческой формы обучения на
государственные образовательные гранты. В целях
социальной поддержки обучающихся разработано
и утверждено «Положение о предоставлении льгот
обучающимся на оплату за обучение», по которому
определяются категории студентов, претендующих
на снижение платы за обучение; в первую очередь
это сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных
и многодетных семей. В текущем году более чем
800 студентам университета была оказана социальная поддержка.
Более 100 лучших студентов КарГУ сегодня успешно продолжают свое обучение в ведущих вузах
мира. Академические успехи 35 студентов КарГУ
отмечены рядом именных и корпоративных стипендий: Президента Республики Казахстан, акима
Карагандинской области, имени аль-Фараби, имени Е. А. Букетова, имени Ақан сері, имени Т. Тажба-

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
ПРОФЕССОР КУБЕЕВ Е. К.

Единое национальное тестирование — шаг навстречу студенческой жизни!

— Какие предметы будут сдавать в этом году выпускники?
— ЕНТ проводится по пяти предметам: казахскому или русскому
языку (язык обучения), математике, истории Казахстана, казахскому
языку в школах с русским языком обучения и русскому языку в школах с казахским языком обучения и одному из предметов по выбору в
зависимости от избранной специальности, в соответствии с Типовыми
правилами приема.
— Для какой категории выпускников обязательно прохождение ЕНТ?
— В Едином национальном тестировании, как и прежде, в обязательном порядке участвуют претенденты на получение аттестата об
общем среднем образовании «Алтын белгі», аттестата об общем среднем образовании с отличием, призеры научных республиканских
олимпиад по общеобразовательным предметам текущего года, а также выпускники, желающие в текущем году поступать в казахстанские
вузы. На добровольной основе на государственном или русском языках экзамены могут сдавать выпускники общеобразовательных школ с
узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения.
— Были ли изменения в правилах ЕНТ в 2011 году?
— Изменений в 2011 году не было и не предполагается, так что будем сдавать ЕНТ по правилам 2010 года.
— В каком случае выпускнику необходимо подавать апелляцию?
— Есть две причины, по которым стоит подавать апелляцию. Первая — это ошибки в содержании вопросов. Нужно обратить внимание
на такие ошибки в вопросниках, как если среди вариантов ответа нет
правильного; если несколько правильных ответов; если некорректно

Шкала перевода баллов сертификата ЕНТ

5 (отл.)

4 (хор.)

Дисциплины

3 (удовл.)

в оценки аттестата об общем среднем образовании
2 (неуд.)

тестовое задание. Вторая — это технические ошибки. Например, закрашен один кружок, совпадает с кодом правильных ответов, но сканер принял как два закрашенных кружка, или закрашен один кружок,
совпадает с кодом правильных ответов, но не считывается сканером. В
таких случаях стоит подать апелляцию. Решение принимается на местах, но окончательное решение принимается Республиканской апелляционной комиссией.
— Каковы сроки апелляции?
— Заявление на апелляцию подается лично участником тестирования после объявления результатов тестирования и до 13 часов следующего дня и рассматривается апелляционной комиссией в течение
суток согласно Инструкции. Заявитель должен иметь при себе документы, удостоверяющие его личность, пропуск на ЕНТ.
— Для кого будет проходить комплексное тестирование?
— Комплексное тестирование абитуриентов проводится для выпускников прошлых лет; школьников, обучавшихся по линии международного обмена за рубежом и не принявших участие в ЕНТ; выпускников средних общеобразовательных учебных заведений с узбекским,
уйгурским и таджикским языками обучения; выпускников республиканских музыкальных школ-интернатов; выпускников начальных
и средних профессиональных учебных заведений; лиц, окончивших
учебные заведения за рубежом. Комплексное тестирование для поступающих в вузы проводится по четырем предметам: математика, родной язык (язык обучения), история Казахстана и предмет по выбору
(география, физика, биология, химия, қазақ əдебиеті (русская литература), иностранный язык). Количество тестовых заданий по каждому
предмету — 25. Всего тестовых заданий 100.
— ЕНТ завершается выдачей сертификата? В течение какого
времени его можно получить?
— Сертификат выдается в течение трех дней со дня тестирования.
Сертификат — документ установленного образца, с помощью которого официально подтверждаются баллы, набранные тестируемым во
время тестирования, — действует до 31 декабря текущего года. Нам
хотелось бы пожелать выпускникам школ успешной сдачи экзаменов,
получения высоких баллов и продолжения своего образования в вузах
Караганды и Казахстана.

№ р/с

Ежегодно КарГУ им. Е. А. Букетова становится пунктом проведения Единого национального тестирования для выпускников
школ Караганды и области. В задачи университета, организующего проведение ЕНТ, входят четкая организация процедуры
прохождения тестов, создание условий для работы апелляционных комиссий. О том, как пройдет ЕНТ в 2011 году, будущим абитуриентам рассказывает Тогжан Муратовна Хасенова, директор
пункта проведения ЕНТ при КарГУ им. Е. А. Букетова.
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Казахский язык

0-3

4-13

14-20

21-25

2

Русский язык

0-3

4-13

14-20

21-25

3

История Казахстана

0-3

4-13

14-20

21-25

4

Математика

0-3

4-11

12-19

20-35

5

Физика

0-3

4-11

12-19

20-35

6

Химия

0-3

4-11

12-19

20-35

7

Биология

0-3

4-13

14-20

21-25

8

География

0-3

4-13

14-20

21-25

9

Всемирная история

0-3

4-13

14-20

21-25

10

Казахская литература

0-3

4-13

14-20

21-25

11

Русская литература

0-3

4-13

14-20

21-25

12

Английский язык

0-3

4-13

14-20

21-25

13

Немецкий язык

0-3

4-13

14-20

21-25

14

Французский язык

0-3

4-13

14-20

21-25

15

Казахский язык для школ с русским языком обучения

0-3

4-11

12-17

18-25

16

Русский язык для школ с казахским языком обучения

0-3

4-11

12-17

18-25

— Где можно получить информацию о технологии сдачи ЕНТ
и о правилах поступления в вузы?
— На официальном сайте Министерства образования и науки РК —
www.edu.gov.kz. А также на сайте университета www.ksu.kz, в разделе
«Абитуриент» или по телефону приемной комиссии КарГУ: 77-03-85.

Полупроходные баллы 2010 года (очная форма обучения)
1
5В010100
5В010200
5В010300
5В010500
5В090500
5В090600
5В021300
5В010400
5В010800
5В010700
5В012000
5В042100
5В090100
5В071300
5В010900
5В060100
5В011100
5В060200
5В060300
5В070300
5В070500
5В011000
5В060400

2
3
4
5
Социально-педагогический факультет
Дошкольное обучение и воспитание
81
78
68
Педагогика и методика начального обучения
89
74
75
Педагогика и психология
92
89
83
Дефектология
84
80
74
Социальная работа
94
90
87
Культурно-досуговая работа
96
89
86
Социальная педагогика и самопознание
81
79
66
Факультет физической культуры и спорта
Начальная военная подготовка
96
93
86
Физическая культура и спорт
С-93 С-78 С-84
Профессионально-художественный факультет
Изобразительное искусство и черчение
94
91
80
Профессиональное обучение
- 55
Дизайн
94
94
Организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта
92
90
84
Транспорт, транспортная техника и технология
83
81
69
Математический факультет
Математика
77
71
50
Математика
87
85
74
Информатика
80
76
60
Информатика
87
85
75
Механика
86
- 74
Информационные системы
92
88
79
Математическое и компьютерное моделирование
95
91
86
Физический факультет
Физика
82
79
53
Физика
85
83
70

Сел.

Рус. отд.
Общ.

Сел.

Наименование специальности

Общ.

Каз. отд.
Шифр

6
64
72
78
70
83
82
64
78
С-80
81
48
82
67
50
71
56
73
77
84
50
69

1
5В071000
5В071600
5В071700
5В071900
5В072300
5В073100
5В011200
5В060600
5В072100
5В072000
5В074800
5В011300
5В060700
5В011600
5В011600
5В060800
5В011400
5В020300
5В020200
5В050500
5В020800
5В011700
5В011800
5В012100
5В012200
5В022500

2
Материаловедение и технология новых материалов
Приборостроение
Теплоэнергетика
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Техническая физика
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды
Химический факультет
Химия
Химия
Химическая технология органических веществ
Химическая технология неорганических веществ
Химическая технология фармацевтического производства
Биолого-географический факультет
Биология
Биология
География
География
Экология
Исторический факультет
История
История
Международные отношения
Регионоведение
Археология и этнология
Филологический факультет
Казахский язык и литература
Русский язык и литература
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
Филология: казахский язык

Дополнительную информацию можно получить на сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

3

82
76
81
93
88
85

4

79
90
81

5

70
73
72
84
77
71

6
70
80

-

69

79
93
88
82
77

70
79
-

59
87
80
73
70

55
73
-

91
91
91
90
90

86
87
88
89
87

82
83
85
87
85

74
82
85
86
83

86
80
87
85
- А-95
- А-92
81
79

78
79
74

84
79

75
-

74
-

63
-

-

-

60

-

91
90
А-96
А-93
85

90

-

-

-

1
5В022400
5В050400
5В011900
5В012300
5В012400
5В021000
5В021200
5В022200
5В020700
5В020100
5В020400
5В050100
5В050200
5В050300
5В020600
5В030100
5В030200
5В030100
5В051300
5В050700
5В050800
5В050900
5В051000
5В051100
5В090200
5В090400
5В090800
5В011500

2
3
4
Филология: русский язык
Журналистика
98
95
Факультет иностранных языков
Иностранный язык: два иностранных (английский)
89
79
Иностранный язык: два иностранных (немецкий)
52
51
Иностранный язык: два иностранных (французский)
53
Филология: английская
95
Филология: немецкая
69
Филология: французская
55
Переводческое дело
91
Факультет философии и психологии
Философия
87
Культурология
85
66
Социология
93
Политология
98
Психология
91
Религиоведение
83
Юридический факультет
Юриспруденция
ПО 75
Международное право
А-96
Экономический факультет
Экономика
А-95
94
Мировая экономика
90
Менеджмент
А-94
96
Учет и аудит
А-95 А-94
Финансы
А-98
Государственное и местное управление
95
88
Маркетинг
99
92
Туризм
93
Социально-культурный сервис
88
84
Оценка
96
Основы права и экономики
95
78

5

71
95

82
56
51
93
89
70
А-91
83
78
91
93
90
80

6

91
78
51
60

-

96
А-95

-

А-94
93
А-90
А-89
А-96
95
92
89
83
98
85

93
989
87
92
89
80
71

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85

4

Жастар лемі
Мир молодежи

Факультеттер шаырады
Биология-география факультеті
Айдар Мұратұлы Айтқұлов, факультет деканы:
— Биология-география факультеті — биология, география, экология, медицина, ауыл шаруашылық ғылымдары саласынан мамандарды
біріктіріп отырған аймақтағы ірі педагогикалық
жəне ғылыми ұжым. Дəрісханалар мен лабораторияларда алған білімін студенттеріміз Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи саябағында
өткізілетін оқу-далалық тəжірибемен ұштастыра алады. География мамандығында оқитындардың сыртқа шығу тəжірибесінің шеңберінде
«Баянауыл», «Бурабай» ұлттық табиғи саябағына, Алматы жəне Балхаш қалаларына баруға

Химия факультеті
Еркебұлан Мұратұлы Тəжібаев, факультет
деканы:
— Факультет біліктілігі жоғары кадрлық құраммен жасақталған, заман талабына сай материалдық-техникалық базамен жабдықталған.
ҚР БҒМ 2008 жылдың 3 сəуіріндегі комитет
төрағасының № 58 бұйрығы бойынша Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-да «Физико-химиялық
зерттеу əдісі» профиліндегі инженерлік лаборатория ашылды. Аталмыш лабораторияда
студенттер мен магистранттар, оқытушылар
ғылыми эксперименттер жасап, зерттемелік
жұмыстармен айналысады. 2008 жылдан бастап
Германия, Ресей, АҚШ, Жапония, ҚХР жəне өзге де елдердің ғалымдарымен бірлесіп «Фарма-

цевтикалық химия», «Химиялық технология»,
«Химия» бағыттары бойынша PhD докторларын даярлайды.
Біздің профессор-оқытушылар құрамы оқу
үрдісіне жаңа технологияларды енгізу нəтижесінде аймақтық, Республикалық өндірістерге
қажетті қабілетті, тəжірибелі мамандар дайындауға мүмкіндік жасап отыр. Студенттердің
«мұнай химиясы», «мұнай химиясындағы катализ», қатты жағармай химиясы», «синтездік
жəне табиғи дəрілік заттардың өндіріс технологиясы», «сыр, бояу мен желімнің өндіріс технологиясы», «нанотехнология негіздері», «нанохимия», «кванттық химия» сынды пəндерге қызығушылығы басым. Аталмыш пəндер химияның
қыр-сырымен жете танысуға мүмкіндік береді.

мүмкіндігі бар. Факультет түлектері Еңбек гигиенасы жəне ҚР ДСМ кəсіби аурулар ұлттық
орталығында, халықаралық ғылыми-өндірістік
«Фитохимия» холдингінде, өсімдік өсіру жəне
селекция ұлттық орталығында, А. И. Бараев
атындағы бидай шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығында, ҚР ƏМ соттық сараптау
лабораторияларында, Қарқаралы мемлекеттік
ұлттық табиғи паркінде, Баянауыл мемлекеттік
ұлттық паркінде, Қарағанды облыстық орман
жəне аң шаруашылығы территориялық инспекциясында, Қарағанды облыстық қоршаған
ортаны қорғау территориялық басқармасында,
Қарағанды облыстық территориялық балық
инспекциясында, мемлекеттік санитарлық-

— 2010 жылдан бастап «физика» мамандығын
таңдағандарға сабақ үш тілде оқытылады: қазақша, орысша, ағылшынша. Соңғы кездері студенттер
үшін «сандық жабдық жəне микропрцессорлық
техника», «оптоэлектроника», «өткізгішсіз байланыс технологиясы», «нанотехнология негіздері»,
«микрофлюдтік жүйелер», «лазерлер физикасы»
сынды пəндер өзекті болып саналуда. Бұл пəндер
инновациялық қызметтермен тығыз байланысты.

Математика факультеті
Нұрлан Ғалымжанұлы Əбдірахманов, факультет деканы:
— Математика факультетінің студенттері математика, информатика, механика, ақпараттық жүйе
салалары бойынша фундаментальді білім алады.
Факультетте мынадай қызықты пəндер оқытылады: шектік есептерді шешу əдістері, функцияны
жуықтау теориясы, компьютерлік графика, информатиканың қолданбалы есептері, Web-дизайн,
компьютерлік желілер, эксперттік жүйелер жəне
мəліметтер қоры, Флэш-анимациялар, математикалық логика жəне дискреттік математика, графтар

теориясы, құрылыс механикасы, конструкциялар
есебін автоматтандыру, математикалық есептерді
шешу практикумы, есептерді шешудің əдістемелік
негіздері, математиканың тарихы мен методологиясы.
Математика факультетінің түлектері Қазақстан
Республикасы бойынша мемлекеттік жəне жеке кəсіби органдарда, халықтық компанияларда келесі
мамандар ретінде қызмет атқарады: математика
жəне информатика мұғалімі; ақпараттық жаңа технологиялармен байланысты, əртүрлі профильдегі
ұйымдарда инженер-программист; ғылыми-зерттеу орталықтарының қызметкерлері; жобалық,

эпидемиологиялық бақылау департаментінің
санитарлық-эпидемиологиялық станциясында, Қарағанды облыстық ауылшаруашылық
департаментінде, Қарағанды облысының білім
беру департаментінде, орта мектептер, лицейлер мен гимназияларда, мұражайларда, БҚ
«АРЛАН» жабайы табиғатты қорғау қоғамдық
орталығында, БҚ «Жабайы табиғат лабораториясы» ресурстық ақпараттық-аналитикалық
орталығында жəне т. б. жерлерде қызмет ете
алады.

Факультет маманды$тары:
• 5В011300 — Биология
• 5В011600 — География
• 5В060700 — Биология
• 5В060900 — География
• 5В060800 — Экология

Сонымен қатар студенттер алған білімдерін
түрлі кəсіпорындарда өндірістік іс-тəжірибеден өткенде жүзеге асырады. Мəселен, «ArcelorMittal Temirtau», «Қазақмыс», «ҚазМұнайГаз»,
«AGIP Kazakhstan» (мұнай өндіру мен қайта өңдеу компаниясы), «СаранРезинаТехника» ЖШС
жəне т. б. Химия факультетінің студенттері «Болашақ», «Erasmus Mundus», «DAAD» бағдарламалары бойынша шетелдерде білім ала алады.

Факультет маманды$тары:
• 5В011200 — Химия
• 5В060600 — Химия
• 5В072000 — Бейорганикалы заттарды
химиялы технологиясы
• 5В072100 — Органикалы заттарды
химиялы технологиясы
• 5В074800 — Фармацевтикалы !ндірісті
химиялы технологиясы

Физика факультеті
Арман Ормашұлы Саулебеков, факультет деканы:
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ланысты кеңейтуге, жаңа ақпараттармен алмасуға
бар жағдай жасалынған.
Бізден түлеп ұшқан мамандар Сиэтлдегі ғарыштық технология орталығы, ALL инновациялық технологиялар орталығы, ақпараттық жүйені қорғау агеттігі (Астана қ.), мобильдік операторлар компаниялары секілді айтулы мекемелерде
сұранысқа ие. Физика факультетін тəмамдаған
студенттер «Қазқараметавтоматика» АҚ-да, «Элси» жəне облыс, қалалардағы өзге де ірі кəсіпорындарға жұмысқа орналаса алады. Бүгінгі таңда
мамандарымыз мамандықтары бойынша алыс
жəне жақын шетелдерде табысты қызмет етіп жүр.
Оқу ошағында шетел ғалымдарымен ғылыми бай-

Факультет маманды$тары:
• 5В011000 — Физика
• 5В071000 — Материалтану ж&не жаа
материалдар технологиясы
• 5В060400 — Физика
• 5В071600 — Аспап жасау )рылысы
• 5В071700 — Жылу энергетикасы
• 5В071900 — Радиотехника, электроника
ж&не телекоммуникациялар
• 5В072300 — Техникалы физика
• 5В073100 — Тіршілік ауіпсіздігі мен
орша:ан ортаны ор:ау

технологиялық орталықтарда инженер-программист; банктік жəне салық жүйесінде инженер-программист; мектепте математика мұғалімі, орташа
арнайы оқу орындарында мұғалім; халық шаруашылығының əртүрлі саласында ЭЕМ мен математикалық əдістерді қолданушы маман болып қызметтер атқара алады.

Факультет маманды$тары:
• 5В010900 — Математика
• 5В011100 — Информатика
• 5В060100 — Математика
• 5В060200 — Информатика
• 5В060300 — Механика
• 5В070500 — Математикалы ж&не
компьютерлік модельдеу

К>сіби-кDркем Dнер факультеті
Сəбит Шəмілұлы Магавин, факультет деканы:
— Кəсіби-көркем өнер факультетінің студенттер
ұжымы үш кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамының көмегімен ғылымды игеруде, өздері таңдаған мамандықты меңгеруде, сапалы білім
алып, іскерлікті қалыптастыру бағытында белсенді
жұмыстар атқаруда. Факультетте ақпараттық жоспарлардың келісімімен ақпараттық технологияны
енгізу жүзеге асырылған. Түлектеріміз кəсіптік лицейлерде, мектептерде, көркем-сурет мектеп-клубтарында, жол полиция басқармасында, облыстық жолаушыларды тасымалдау басқармасында,

леуметтік-педагогика факультеті
Мирлан Мейрамбекұлы Иманбеков, факультет деканы:
— Факультет қазіргі заманның барлық талаптарына оң жауап беруге қабілетті тұлғаларды табысты даярлауда. Практикалық маңыздылығы жағынан студенттер «Арнайы педагогика», «Логопедия
негіздері», «Мектепке дейінгі тəрбиені ұйымдастыру жəне басқару», «Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы», «Қазіргі педагогикалық технологиялар», «Педагогикалық шеберлік»,
«Əлеуметтік жұмыс əдістері мен технологиялары»,
«Əлеуметтік саладағы қайырымдылық», «Актерлық

шеберлік» сынды пəндерді қызыға оқиды. Біздің
факультеттің мамандықтары салаларының ауқымы
өте кең — балабақша тəрбиешілері, бастауыш сынып мұғалімдері, əлеуметтік жұмыс, мəдени-тынығу жұмысы мамандары, білім алу қажеттілігі ерекше балалармен жұмыс істейтін педагогтар. Атап
айтсақ, С. Б. Түсіпбекова — Облыстық тірек-қимыл
аппараттары зақымданған балаларға арналған мектеп-интернатында логопед, З. С. Тезекбаева əлеуметтік жұмыс магистрі, əлеуметтік мекемелердің
жұмысы жəне үйлесімі бөлімінің бастығы, К. С.
Қадырбаева — əлеуметтік жұмыс магистрі, нарық
еңбегі бөлімінің бастығы, Д. А. Еспаев — Қараған-

Академик Е. А. Б кетов атындаы арМУ абылдау комиссиясыны телефоны 8(7212) 77-03-85

№ 2 автопаркте, Print Shop типографиясында жəне
өзге де облысымыздағы ұйымдар мен кəсіпорындарда қызмет ете алады. Сонымен қатар «бейнелеу өнері жəне сызу», «дизайн» мамандықтарында
оқитын студенттеріміздің облыстық Суретшілер
одағы ұйымдастырған конкурстарға қатысып, өзіндік көрме ұйымдастыруға да мүмкіншіліктері бар.
Бізде «транспорттық логистика», «жол полиция
қызметі», «салалық материалтану жəне конструкциялық материалдар технологиясы», «өндірістік
саладағы заманауи техника мен технология», «бейнелеу өнеріндегі компьютерлік графика», «компьютерлік анимация», «веб-дизайн» сияқты заман
сұранысына жауап беретін қызғылықты пəндер

оқытылады. Кəсіби-көркем өнер факультетінің жетістігі сапалы мамандар даярлаумен тікелей байланысты.

Факультет маманды$тары:
• 5В010700 — Бейнелеу !нері мен сызу
• 5В012000 — К&сіптік оыту
• 5В042100 — Дизайн
• 5В070300 — Апаратты ж@йелер
• 5В090100 — Тасымалдау мен жол
атынасын )йымдастыру
ж&не к!лікті пайдалану
• 5В071300 — Транспорт, транспортты
техника ж&не технология

ды облыстық мəдениет басқармасының бас маманы,
С. Сейфуллин атындағы қазақ драма театрының
жетекші артисті, Г. В. Фарина — мəдени-бұқаралық
іс-шаралар бөлімінің бастығы.

Факультет маманды$тары:
• 5В010100 — Мектепке дейінгі оыту мен
т&рбиелеу
• 5В010200 — Бастауыш оытуды
педагогикасы мен &дістемесі
• 5В010300 — Педагогика ж&не психология
• 5В010400 — Дефектология
• 5В090500 — Cлеуметтік ж)мыс
• 5В090600 — М&дени-сауы ж)мысы
• 5В021300 — Cлеуметтік педагогика ж&не
!зін-!зі тану

осымша апаратты академик Е.А. Б кетов атындаы арМУ-ды www.ksu.kz сайтынан ала аласыздар

№ 4(160) 18.04.2011

Факультеттер шаырады
За@ факультеті
Ғалым Зейнекенұлы Қожахметов, факультет
деканы:
— Біздің факультеттің рейтингісі жоғары. Себебі біздің оқытушыларымыз педагогикалық жəне
кəсіби тұрғыдан өз шеберліктерін үнемі шыңдап
отырады. Заң факультетінің оқу үрдісін жоғары
білікті мамандар қамтамасыз етеді. Заңгер мамандардың кəсіби қызмет ету аясы: құқық қорғау органдары, мемлекеттік билік пен басқарудың атқару

Экономика факультеті
Бауыржан Сатыбалдыұлы Есенгельдин, факультет деканы:
Экономика факультеті — университетіміздегі
халық шаруашылығының барлық салаларына арнап экономист мамандар даярлайтын іргелі білім
ошағы. Білімді дамыту тұжырымдамасына сəйкес
өндіріс пен нарықтың өзгеріп тұратын жағдайында қалыптасқан жоғары білімді мамандардың жаңа моделін дайындау бакалаврлік, магистрлік жəне докторлық оқу бағдарламалары арқылы жүзеге
асырылады.

Факультет мамандықтарын бітірген түлектер келесі салаларда қызмет атқара алады: өнеркəсіп, ауыл
шаруашылығы, құрылыс, көлік, байланыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық, қызмет көрсету салаларында, денсаулық сақтау, білім беру, спорт, туризм,
сақтандыру, салық, қаржылық ұйымдарда, мемлекеттік жəне ірі, орташа жəне шағын кəсіпорындарда, ал
салалық тұрғыдан алғанда əр түрлі министрліктер
мен ведомстволарда, агенттіктерде, республикалық
жəне облыстық деңгейлердегі басқармалар мен комитеттерде, ғылыми-зерттеу институттарында, халыққа қызмет көрсету ұйымдарында жəне т. б.

жəне өкілді органдары, мемлекеттік, муниципалдық жəне мемлекеттік емес кəсіпорындар, банктер,
сақтандыру жəне аудиторлық компаниялар мен білім беру мекемелері. Заң факультетін тəмамдаған
түлектер бүгінгі таңда құқық қорғау органдарында,
мемлекеттік билік пен басқарудың атқару жəне
өкілді органдарында абыройлы қызмет етуде. Атап
айтсақ, ҚР Əділет министрі Р. Т. Түсіпбеков, Сенат
депутаты С. Б. Ақылбай, Мəжіліс депутаты С.Ғ. Темірболатов жəне т. б. халық қалаулылары.

— Көптілділік — білім беру үрдісінің басым бағыттарының бірі. Факультетімізде шет тілдері мамандарын дайындаудың сапалы деңгейі қамтамасыз
етілген. Талапкерлердің тіл үйренуге деген қызығушылығы өте жоғары. Факультет аясында болашақ
тіл маманына қажетті арнайы курстар өткізіледі.
Мəселен, «Бизнес-английский», «Перевод международных конференций», «Литература англоязычных стран». Арнайы пəндерді тілді жетік меңгерген
білікті тіл мамандары — Қытайдан, Америкадан,

Тарих факультеті
Зауреш Ғалымжанқызы Сақтағанова, факультет деканы:
— Факультетті тəмамдаған түлектер мектептерге, жоғары оқу орындарына, мұражайлар мен мұрағаттарға, туристік бюроларға, өзге де халықаралық қатынас бөлімдері мен халықаралық бағыттағы ұйымдарға, мемлекеттік мекемелерге жұмысқа
орналаса алады. Тарих факультетінен қанаттанған
қарлығаштарымыздың мəдениет департаментінде,
DAAD халықаралық инвестициялық компаниясында, «АқтөбеМұнайГаз» АҚ-да, Президент əкімшілігінде, Əділет министрлігінде жəне өзге де мемле-

кеттік құрылымдар мен ірі кəсіпорындарда қызмет
етіп жүргенін мақтан тұтамыз. Бізде оқытылатын
пəндер арқылы болашақ маман білімі мен біліктілігін арттырады. Мəселен, «халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы мəселесі», «имидж саясаты»,
«дипломатиялық этикет жəне хаттама», «əлемдік
интеграция үрдістері», «Орталық Азия аумағындағы қауіпсіздік мəселелері», «тарихи демография»,
«шетел тарихының археологиясы», «əлем халықтарының этнографиясы» сынды қызықты пəндердің
жас мамандарға берері ұшан-теңіз. ҚарМУ-дың
тарих факультетінде археологиялық мектептің іргетасы қаланғанын атап өту керек. Оқытушылар

Германия, Франциядан, Оңтүстік Корея елінен келген шетел оқытушылары оқытады. Төменгі курс
студенттерін «Болашақ», Erasmus Mundus, ОртаЕуропалық университет бағдарламасы мен өзге де
халықаралық бағдарламаларға қатысуға дайындаймыз. Факультет оқытушылары тəжірибелік сабақтарда TOEFL, DELF, DAAD сияқты жүйе бойынша
тестілеу элементтерін қолданысқа енгізген. Тілдік
тестінің нəтижелі өтуі біздің студенттердің халықаралық семинарларға, конференцияларға, тілдік
олимпиадаларға сенімді түрде қатысуына, түрлі
ұйымдардың шетелде оқуға мүмкіндік беретін білім грантын жеңіп алуына жол ашады. Факультетте

— Филология факультеті — тіл мен əдебиет саласы бойынша мамандар дайындайтын республикаға
танымал орталықтың бірі. Филология факультетінде оқытылатын əр пəннің өзіне тəн ерекшелігі бар.
Десек те студенттердің айрықша қызығушылық танытатын пəндері ретінде «Іскери қазақ тілі», «Журналистік шеберлік», «Аударма лингвистикасы»,
«Қазіргі орыс тілі», «Орыс тілін оқыту əдістемесі»

Дене м>дениеті ж>не спорт факультеті
Нұрманбек Рамашұлы Рамашов, факультет
деканы:
— Өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін арттыру, оларға білім берумен қатар дене тəрбиесіне
баулу — факультетіміздің басты ұстанымы. Дене
мəдениеті жəне спорт факультеті құрылған күннен
бастап есімдері елімізге ғана емес, төрткүл дүниеге
танымал, халықаралық, республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпаздарын, халқымыздың

игілігі жолында аянбай қызмет атқарған зор тұлғалы азаматтарды тəрбиелеп ұшырған білім ошағы.
2009 жылы факультетте дене мəдениеті жəне спорт
мамандығы бойынша магистратура ашылды.
Спорттық ойындар, гимнастика, ұлттық ойындар, жеке сайыс, жеңіл атлетика, əскери патриоттық тəрбие негіздері, төтенше жағдайлар мен
азаматтық қорғаныс, міне, осылардың барлығы
студенттің сабаққа деген құлшынысын арттырады.
Біздің оқытатын пəндеріміз арнайы маманданды-

— Арнайы курстар мен «Психологиялық кеңес беру негіздері», «Отбасы əлеуеті», «Саясат
философиясы» сынды пəндерге студенттердің
қызығушылығы басым. Факультет қабырғасында берілетін білім деңгейі жоғары болғандықтан біздің түлектерімізді əкімшілікте, мəслихатта, мемлекеттік департаменттерде қызмет
атқаруға шақырады. Түлектеріміз сонымен
қатар БАҚ-та жарнама бойынша, қоғаммен
байланыс (PR) қызметінде, əлеуметтік мекемелерде жəне өзге де жерлерде жұмыс жасай
алады. Философия жəне психология факульте-

осымша апаратты академик Е.А. Б кетов атындаы арМУ-ды www.ksu.kz сайтынан ала аласыздар

Факультет маманды$тары:
• 5В030100 — Юриспруденция
• 5В030200 — Халыаралы )ы

жаңа ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың түрлері, оқытудың жаңа формалары, түрлері
мен құралдары қолданылады: виртуалды сабақтар,
Интернет желісінің ресурстары, интерактивті курстар, курстық кейстер, жергілікті, онлайндық жəне
офлайндық желілік оқу материалдары, оқу телевидениесі, форумдар, чаттар жəне т. б.

Факультет маманды$тары:
• 5В011900 — Шет тілі: екі шет тілі
(а:ылшын)
• 5В012300 — Шет тілі: екі шет тілі (неміс)
• 5В012400 — Шет тілі: екі шет тілі (француз)
• 5В020700 — Аударма ісі
• 5В021000 — А:ылшын, неміс, француз
филологиясы

Факультет маманды$тары:
• 5В011400 — Тарих
• 5В020300 — Тарих
• 5В020200 — Халыаралы атынастар
• 5В020800 — Археология ж&не этнология
ақ, жоғары оқу орындарында оқытушы, мекеме,
ұйымдарда баспасөз хатшысы қызметін атқарады.

пəндерін атап айтуға болады. Бұл пəндердің ерекшеленуі қажеттілікке байланысты туындаса керек.
«Қазақ тілі мен əдебиеті», «Орыс тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша білім алған түлектер
мектептерде, гуманитарлық колледждерде, жоғары оқу орындарында оқытушылық қызмет атқара
алады. «Филология» мамандығын тəмамдағандар
аудармашы жəне əкімшілік орындарда тіл маманы
ретінде қызмет етуге хақылы. «Журналистика» мамандығын бітіргендер БАҚ-тың барлық саласында
мамандығы бойынша жұмыс жасай алады. Сондай-

Факультет маманды$тары:
• 5В011700 — Iаза тілі мен &дебиеті
• 5В012100 — Iаза тілінде оытпайтын мектептердегі аза тілі мен &дебиеті
• 5В011800 — Орыс тілі мен &дебиеті
• 5В012200 — Орыс тілінде оытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен
&дебиеті
• 5В020500 — Филология: аза тілі
• 5В022400 — Филология: орыс тілі
• 5В050400 — Журналистика

рылған дəрісханаларда жəне спорттық залдарда
өтеді. Басқа факультеттерде бұндай пəндер жүргізілмейді. Бұл — біздің артықшылығымыз.
Факультет түлектері жалпы білім беру мектептері мен колледждерде, спортық клубтарда, азаматтық қорғаныс жəне тіршілік қауіпсіздігі қызметінде,
шипажайлар мен емдік мекемелерде, ҚР ҚК мен
ІІМ органдарында, ҰҚ комитеттерінде, шекара жəне ішкі əскерде қызмет атқара алады.

Факультет маманды$тары:
• 5В010400 — Бастапы &скери дайынды
• 5В010800 — Дене шынытыру ж&не спорт

Философия ж>не психология факультеті
Райхан Шайхышқызы Сабирова, факультет
деканы:

Студенттерді жан-жақты мамандандыру мақсатында «криминалистика», «сот экспертологиясы»,
«Қылмыстық процесс», «Мұсылмандық құқық»,
«Қазіргі заманғы құқық жүйелері» сынды арнаулы
пəндер оқытылады. Факультетімізге Мəскеу мемлекеттік университетінен, Ресей мемлекеттік заң академиясынан, сондай-ақ алыс шетелдерден (Польша,
Венгрия жəне т. б.) профессорлар келіп дəріс оқиды.

мен студенттер археологиялық қазба жұмыстарына
жиі барып тұрады. Тарих факультетін таңдау арқылы талапкер болашағын айқындап, өмірге нық
қадам басады. Себебі бізде тек өз еліміздің тарихы
мен мəдениеті оқытылмайды, сонымен қатар əлем
елдерінің тарихи тағылымдары да жете таныстырылады. Факультеттің профессорлық-оқытушылар құрамының, студенттерінің білім мен ғылым саласындағы потенциалы жоғары, мəдени-шығармашылық
мүмкіндіктері мол.

Филология факультеті
Мұхаммедғали Ілиясұлы Əбдуов, факультет
деканы::
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Факультет маманды$тары:
• 5В030100 — Экономика
• 5В011500 — I)ы ж&не экономика
негіздері
• 5В050700 — Менеджмент
• 5В050800 — Есеп ж&не аудит
• 5В050900 — Iаржы
• 5В051000 — Мемлекеттік ж&не жергілікті
басаруды амтамасыз ету
• 5В051100 — Маркетинг
• 5В090200 — Туризм
• 5В090400 — Cлеуметтік-м&дени ызмет
к!рсету
• 5В090800 — Ба:алау
• 5В051300 — Cлемдік экономика

Шет тілдер факультеті
Бақытгүл Асылбекқызы Жетпісбаева, факультет деканы:

Жастар лемі
Мир молодежи

тінде студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, өзіндік
көзқарасын қалыптастыратын түрлі тақырыпты қамтыған дəстүрлі конференциялар өткізіледі: «Құқықтың философиялық мəселелері»,
«Қоғам өзгерісінің əлеуметтік-мəдени шарттары», «Адам құпиясы. Ықтимал ашылымдар».
Студенттерге дəріс беретін ғалымдарымыздың
халықаралық ғылыми байланыстар географиясы ауқымды. Біздің факультет Орта-Еуропалық университетпен (Венгрия), Санкт-Петербург университетімен (Ресей), М. В. Ломоносов
атындағы Мəскеу мемлекеттік университетімен
(Ресей), Ташкент мемлекеттік университетімен
(Өзбекстан) берік байланыс орнатқан. Студенттеріміз бен магистранттарымыз аталған жоға-

ры оқу орындары өткізетін ғылыми конференциялар мен семинарларға белсенді түрде қатысады. Бірінші курс студенттерінің студенттік
өмірге тез төселуіне жағдай жасайтын игі дəстүрлер қалыптасқан. Кафедралар күнін, «Саясаттанушы күнін», «Əлеуметтанушы күнін»,
«Психолог күнін», «Философ күнін» атап өтуді
дəстүрге айналдыру арқылы аталмыш мамандықтың студенттері шығармашылық қабілеттерін шыңдай түседі.

Факультет маманды$тары:
• 5В020100 — Философия
• 5В020400 — М&дениеттану
• 5В020600 — Дінтану
• 5В050100 — Cлеуметтану
• 5В050200 — Саясаттану
• 5В050300 — Психология

Академик Е. А. Б кетов атындаы арМУ абылдау комиссиясыны телефоны 8(7212) 77-03-85

6

Жастар лемі
Мир молодежи

Факультеты приглашают
Биолого-географический факультет
Декан факультета Айткулов Айдар Муратович:
— Биолого-географический факультет — это
крупнейший в регионе педагогический и научный
коллектив, который объединяет специалистов самого разного профиля: биологов, географов, экологов, медиков, агрономов… Полученные во время занятий знания студенты закрепляют во время
полевых практик, которые проводятся на учебнополевой базе в Каркаралинском государственном

Химический факультет
Декан факультета Тажбаев Еркебулан Муратович:
— Наш факультет — это крупнейший в регионе
центр химии, состоящий из четырех выпускающих
кафедр. Кроме того, это и крупный образовательный центр: мы ведем подготовку высококвалифицированных специалистов по многоступенчатой
системе: бакалавриат, магистратура, докторантура
PhD. Подготовка специалистов ведется на казахском,
русском и английском языках. Студенты 1-4 курсов
дневного отделения обучаются по кредитной технологии, а заочная сокращенная — по дистанционной
форме обучения. С 2008 года ведется подготовка
докторов PhD по направлениям «Фармацевтическая химия», «Химическая технология», «Химия»,

подготовка ведется совместно с учеными Германии,
России, США, Японии, КНР и др.
Приказом председателя Комитета МОН РК
№ 58 от 3 апреля 2008 года в КарГУ им. Е. А. Букетова открыта инженерная лаборатория физико-химических методов исследования. В данной лаборатории студенты, магистранты и преподаватели
проводят научные эксперименты и исследования.
Для плодотворной подготовки высококвалифицированных специалистов используются дополнительно научно-технические базы академических
научно-исследовательских институтов — Химико-металлургического института, ТОО «Институт
органического синтеза и углехимии», АО «НПЦ
«Фитохимия», предприятий ТОО «Eurasian Chemical Group», ТОО «Alian-paint», ТОО «Павлодарский

национальном природном парке. База располагается в живописном месте Каркаралинского горнолесного оазиса. Здесь есть все условия для отдыха
и научных исследований. Кроме того, студенты
специальности «география» в рамках выездных
практик посещают государственные национальные
природные парки «Баянаул», «Бурабай», а также
города Алматы и Балхаш.
Выпускники факультета работают в Национальном центре гигиены труда и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения, Между-

— История физического факультета, которому
исполнилось почти 40 лет, показательна для классических университетов.
Следует отметить, что многие международные
научные исследования выполнены в лабораториях
нашего университета. Недаром у нас работает профессор Т. А. Кукетаев, названный мировым научным сообществом лучшим физиком века и «человеком года». Наши лаборатории отвечают самым
высоким требованиям: например, когда АО «Казахтелеком» ввело в действие оптоволоконную линию
связи протяженностью 1140 км, на факультете ввели в работу демонстрационный стенд для изучения

Математический факультет
Декан факультета Абдрахманов Нурлан Галымжанович:
— Студенты математического факультета получают фундаментальное образование по следующим
направлениям: математика, информатика, механика, информационные системы. Мы готовим специалистов по 6 специальностям.
На кафедрах студентам предлагают интересные
и актуальные курсы по таким темам, как «Методы
решения краевых задач», «Теория приближения

функций», «Компьютерная графика», «Прикладные задачи информатики», «Веб-дизайн», «Компьютерные сети», «Экспертные системы и базы данных», «Флеш-анимация», «Математическая логика и дискретная математика», «Теории граф»,
«Строительная механика», «Автоматизация задач
конструкции» и др.
Выпускники математического факультета могут
работать преподавателями математики и информатики, инженерами-программистами в организациях различного профиля, инженерами-програм-

народном научно-производственном холдинге «Фитохимия», Национальном центре растениеводства
и селекции, в лабораториях судебной экспертизы
Министерства юстиции РК, в Каркаралинском и
Баянаульском национальных парках, на санитарно-эпидемиологических станциях, в управлении
сельского хозяйства Карагандинской области и т. д.

Специальности факультета:
• 5В011300 — Биология
• 5В011600 — География
• 5В060700 — Биология
• 5В060800 — Экология
• 5В060900 — География

НПЗ» и др. Выпускники химического факультета
КарГУ востребованы в таких областях, как нефтехимическое, фармацевтическое, газовое, угольное
производство; они могут работать экспертами лабораторий судебной экспертизы, центров стандартизации и сертификации, экспертами лабораторий
санитарно-эпидемиологических, экологических и
химических экспертиз и т. д.

Специальности факультета:
• 5В011200 — Химия
• 5В060600 — Химия
• 5В072100 — Химическая технология
органических веществ
• 5В072000 — Химическая технология
неорганических веществ
• 5В074800 — Химическая технология
фармацевтического
производства.

Физический факультет
Декан Саулебеков Арман Ормашевич:

№ 4(160) 18.04.2011

телекоммуникационных линий связи, который позволяет готовить специалистов этого направления.
Наши выпускники трудятся на следующих
предприятиях: «Караганды Жылу», «Караганды
Жарык», «Караганды Су», «Казахтелеком», Карагандинская областная дирекция радиовещания,
фирмы «Элси», «Тулпар», «Ангстрем», «Вияко» и т.
д. Работают наши выпускники и в странах ближнего и дальнего зарубежья, занимая достойное место
и продолжая свою деятельность по специальности.
После окончания университета выпускники могут
продолжить обучение в магистратуре и докторантуре PhD.
Лучшие студенты факультета обучаются по
Президентской стипендии «Болашак» в США, Ки-

тае, Малайзии и России. Активна также общественная и спортивная жизнь на факультете; не случайно
то, что среди выпускников есть олимпийский чемпион по легкой атлетике.

Специальности факультета:
• 5В011000 — Физика
• 5В071000 — Материаловедение и технология новых материалов
• 5В060400 — Физика
• 5В071600 — Приборостроение
• 5В071700 — Теплоэнергетика
• 5В071900 — Радиотехника, электроника
и телекоммуникации
• 5В072300 — Техническая физика
• 5В073100 — Безопасность
жизнедеятельности
и защита окружающей среды

мистами в проектных, технологических центрах, в
банковской и налоговой системе, специалистами
по применению методов ЭВМ в различных областях народного хозяйства.

Специальности факультета:
• 5В010900 — Математика
• 5В011100 — Информатика
• 5В060100 — Математика
• 5В060200 — Информатика
• 5В060300 — Механика
• 5В070500 — Математическое
и компьютерное
моделирование

Профессионально-художественный факультет
Декан Магавин Сабит Шамильевич:
— Уникальность профессионально-художественного факультета состоит в оригинальной концепции подготовки специалистов, заключающейся в
том, что студенты в ходе обучения получают фундаментальные знания в области педагогических наук
наряду с инженерной и производственной подготовкой, а также в области художественно-эстетического образования в сочетании с глубокой психолого-педагогической подготовкой.
На факультативных кружках, таких как «Силуэт», «Изобретатель», «Предприниматель»,
«Современные технологии обработки документов», «Проектная культура и дизайн», «Методика
преподавания черчения в школе», «Макетирование и моделирование», студенты получают дополнительные знания по своим специальностям.

Социально-педагогический факультет
Декан социально-педагогического факультета Мирлан Мейрамбекович Иманбеков:
— На социально-педагогическом факультете мы
готовим студентов по 6 специальностям. Главная
задача наших преподавателей — воспитание всесторонне развитой личности. Студенты с интересом
изучают такие дисциплины, как «Основы логопедии», «Организация дошкольного воспитания»,
«Психология и педагогика диагностики личности»,
«Новые педагогические технологии», «Педагогическое мастерство», «Методы и технологии соци-

альной работы», «Актерское мастерство» и многие
другие.
Наши выпускники могут работать в самых
различных сферах, от воспитателей в дошкольных учреждениях, учителей начальных классов до
специалистов по социальной и досуговой работе.
Например, наша выпускница С. Б. Тусипбекова
работает логопедом в школе-интернате для детей
с нарушением опорно-двигательной системы, а магистр социальной работы З. С. Тезекбаева занимает
пост начальника отдела рынка труда. Выпускник
факультета Д. А. Еспаев не только артист казахского

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85

Факультет организовал музей изобразительного
искусства, где экспонируются лучшие работы
студентов.
Профессионально-художественный факультет
имеет современную учебно-материальную базу,
учебно-лабораторные кабинеты оснащены современным учебным и демонстрационным оборудованием.
По всем читаемым дисциплинам на кафедрах
функционируют мультимедийные классы с интерактивными досками и другими информационными средствами. Учебно-производственные
мастерские используют специальное технологическое оборудование для ручной и механической
обработки металлов, древесины и сварочно-заготовительный участок, швейную мастерскую, лаборатории по технологии конструкционных материалов и автоделу, скульптурную мастерскую,

мастерские живописи, рисунка, дизайна, мастерские по керамике, мастерскую по декоративной
обработке древесины.

Специальности факультета:
• 5В010700 — Изобразительное
искусство
и черчение
• 5В012000 — Профессиональное
обучение
• 5В042100 — Дизайн
• 5В070300 — Информационные системы
• 5В090100 — Организация перевозок
и эксплуатации
транспорта
• 5В071300 — Транспорт,
транспортная техника
и технология

областного драматического театра им. С. Сейфуллина, но и специалист и начальник отдела управления культуры Карагандинской области.

Специальности факультета:
• 5В010100 — Дошкольное обучение
и воспитание
• 5В010200 — Педагогика и методика
начального обучения
• 5В010300 — Педагогика и психология
• 5В010400 — Дефектология
• 5В090500 — Социальная работа
• 5В090600 — Культурно-досуговая работа
• 5В021300 — Социальная педагогика
и самопознание

Дополнительную информацию можно получить на сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz
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Факультеты приглашают
Юридический факультет
Декан факультета Галымжан Зейнекенович
Кожахметов:
— Юридический факультет КарГУ им. Е. А. Букетова был образован в 1972 году. За тридцать с небольшим лет он стал одним из известных факультетов в
республике, готовящих высококвалифицированные
юридические кадры.
Рейтинг факультета сложился благодаря каждодневному труду профессорско-преподавательского состава. Выпускники юридического факультета
КарГУ занимают высокие посты в правоохранительной системе, в государственной власти независимого

Экономический факультет
Декан экономического факультета Есенгельдин Бауржан Сатыбалдинович:
— Экономический факультет КарГУ готовит специалистов в сфере экономики по десяти специальностям
для всех типов народного хозяйства. В 2010-2011 учебном
году на факультете открываются новые специальности — «социально-культурный сервис» и «ресторанное
дело и гостиничный бизнес». Получение профессиональных знаний, научные исследования и производственная
практика — это три основных составляющих, которые

являются обязательными в учебном процессе. После получения степени бакалавра студенты могут продолжить
обучение в магистратуре. Наши выпускники могут работать в следующих областях: производственные и строительные компании, сельскохозяйственные и транспортные организации, в сфере туризма, спорта, в финансовых учреждениях, а также в госструктурах. Хотелось
бы отметить, что у нас есть группы, которые обучаются
сразу на трех языках: казахском, русском и английском,
что повышает востребованность таких специалистов на
рынке труда.

Казахстана. Среди них можно отметить Тусупбекова Р. Т. — генерального прокурора РК, Акылбая С. Б. — депутата сената, Темирбулатова С. Г. —
депутата Мажилиса, Аманбаева А. Т. — прокурора
Карагандинской области, Тлеухана Р. — начальника
Академии финансовой полиции и др.
В 2004 году ректором крупнейшего в республике университета — КарГУ им. Е. А. Букетова стал
доктор юридических наук, профессор Еркин Кинаятович Кубеев. Конференции, олимпиады, круглые
столы и другие формы научно-исследовательской
деятельности расширяют связи факультета с вузами
стран СНГ и дальнего зарубежья, что позволяет быть

Жетписбаева

Бахыт-

— Один из самых молодых факультетов КарГУ
уже давно завоевал славу ведущего научного
и образовательного центра, где готовят специалистов-лингвистов по самым разным направлениям. Факультет был образован в 1994 году на
базе отделения иностранных языков при филологическом факультете. За время существования
факультета выпущено более 2000 специалистов
иностранных языков (английского, немецкого,
французского, китайского, корейского), в том

Исторический факультет
Декан факультета Сактаганова Зауреш Галымжановна:
— Наш факультет — старейший в КарГУ, основан еще в 1938 году. У его истоков стояли историки
Ленинграда, Алма-Аты, Украины. Первый выпуск
историков в Караганде состоялся в 1940 году. На факультете всегда уделяли большое внимание работе с
историческим материалом. Поэтому студенты часто
выезжают на раскопки, проходят летнюю практику
на базе лаборатории археологических исследований
(заведующий — Евдокимов В. В.), при которой много лет существует научно-исследовательский архе-

ологический отряд «Краевед». Собранные в ходе экспедиций материалы легли в основу музея археологии и этнографии, который был открыт в 1981 г. За
период обучения на факультете студенты проходят
различные виды практик: археолого-этнографическую с выездом в регионы области и проведением полевых исследований совместно с учеными Академии
наук; международно-страноведческую в акимате и
культурно-национальных центрах области; архивно-документоведческую в областном государственном архиве; музейную в историко-краеведческих
музеях области и страны; педагогическую в школах
города. Выпускники могут работать преподавателя-

числе это иностранные студенты из Турции,
Италии, России, Узбекистана. С 2004 г. обучение
иностранным языкам ведется в соответствии с
Европейским стандартом, который дает возможность признания диплома бакалавра в области
иностранных языков в странах Европы. Студенты
факультета — активные участники международных образовательных программ. Они получают
стипендии на обучение по таким программам,
как Президентская стипендия «Болашак», Erasmus Mundus, международные стипендии DAAD
(Германская служба академических обменов),
KOICA (Корейское агентство по международно-

— Филологический факультет — это один из
ведущих в республике центров по подготовке специалистов в области языка и литературы. На факультете подготовка студентов ведется по пяти
специальностям, каждая из которых дает выпускникам возможность работать в самых разных гуманитарных областях. Наибольший интерес сту-

Факультет физической культуры и спорта
Декан Рамашов Нурманбек Рамашевич:
— На нашем факультете готовят специалистов
по двум основным направлениям: начальная военная подготовка и физическая культура и спорт. В
2009-2010 году на нашем факультете открылась магистратура. В программе обучения наших студентов — спортивные игры, гимнастика, национальные
игры, легкая атлетика, проходят занятия по патриотическому воспитанию, учения по чрезвычайным

ситуациям. Занятия проходят в специализированных спортивных залах, оснащенных современным
оборудованием. Широкий спектр знаний и профессиональных навыков повышает востребованность
наших студентов на рынке труда в самых различных профессиональных сферах. Наши выпускники
работают в школах, колледжах, спортивных клубах,
в центрах гражданской обороны, органах внутренних дел Казахстана, в пограничных и внутренних
войсках. В 2009-2010 году мы приняли 37 студентов

— Открытие факультета в 1995 году явилось
своеобразным ответом на сформировавшуюся потребность в подготовке специалистов социально-гуманитарных направлений для новых социальных
институтов складывающегося казахстанского общества. Вначале подготовка на факультете велась
по специальностям «философия», «психология»,
«социология». В 1996 г. открыто отделение политологии, затем в 2001 г. — культурологии и в 2003 г. —
религиоведения. Преподаватели кафедры истории
философии и теории культуры, с которой начина-
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Специальности факультета:
• 5В030100 — Юриспруденция
• 5В030200 — Международное право

му сотрудничеству), Alliance française (Французский альянс).

Специальности факультета:
• 5В011900 — Иностранный язык:
два иностранных
(английский)
• 5В012300 — Иностранный язык:
два иностранных (немецкий)
• 5В012400 — Иностранный язык:
два иностранных
(французский)
• 5В021000 — Филология: английская,
немецкая, французская
• 5В020700 — Переводческое дело

Специальности факультета:
• 5В011400 — История
• 5В020200 — Международные отношения
• 5В020300 — История
• 5В020800 — Археология и этнология

денты проявляют к изучению таких дисциплин, как
«Журналистское мастерство», «Связи с общественностью», «Переводная лингвистика», «Культура
речи», «Современные методики преподавания казахского языка» и других. На факультете обучается
около 400 студентов, из них более половины — за
счет грантов, выделенных государством. В течение
учебного года студенты благодаря отличной учебе
и активному участию в жизни вуза переводятся на
грантовую форму обучения.

Специальности факультета:
• 5В011700 — Казахский язык и литература
• 5В011800 — Русский язык и литература
• 5В022500 — Филология: казахский язык
• 5В022400 — Филология: русский язык
• 5В050400 — Журналистика
• 5В012100 — Казахский язык
и литература
в школах с неказахским
языком обучения
• 5В012200 — Русский язык и литература
в школах с нерусским языком
обучения

для обучения на грантовой основе. В течение года
студенты факультета получили 11 дополнительных грантов. Чтобы поступить на наш факультет,
абитуриенты сдают экзамены по двум предметам —
спортивные игры (баскетбол, волейбол) и гимнастика. По двум предметам можно набрать 50 баллов.
Это дает абитуриентам дополнительную возможность получить грант на обучение специальностям
нашего факультета.

Специальности факультета:
• 5В010400 — Начальная военная подготовка
• 5В010800 — Физическая культура и спорт

Факультет философии и психологии
Декан факультета Сабирова Райхан Шайхышевна:

не только в курсе, но и участвовать во всех научных
разработках, связанных с юриспруденцией.
В структуру факультета входят 5 кафедр: теории
и истории государства и права, конституционного и
международного права, гражданского и трудового
права, уголовного права и криминологии, уголовного процесса и криминалистики.
Учебный процесс на юридическом факультете
обеспечивается высококвалифицированными специалистами, среди которых три доктора юридических наук, профессора и 28 кандидатов юридических
наук и доцентов.

ми истории и социально-политических дисциплин
в государственных и частных общеобразовательных
учебных заведениях, колледжах, лицеях, научных
учреждениях, музеях, архивах, экскурсионных и
туристических бюро и т. д. На специальностях «регионоведение» и «международные отношения» студенты получают углубленное знание двух иностранных языков, целостное представление о всемирной
и национальной истории, комплексную подготовку
по одному из основных регионов мира.

Филологический факультет
Декан факультета Абдуов Мухаммадгали
Ильясович:

7

Специальности факультета:
• 5В030100 — Экономика
• 5В050700 — Менеджмент
• 5В050800 — Учет и аудит
• 5В050900 — Финансы
• 5В051000 — Государственное
и местное управление
• 5В051100 — Маркетинг
• 5В090200 — Туризм
• 5В090400 — Социально-культурный
сервис
• 5В011500 — Основы права и экономики
• 5В051300 — Мировая экономика
• 5В090800 — Оценка

Факультет иностранных языков
Декан факультета
гуль Асылбековна:

Жастар лемі
Мир молодежи

ется история нашего факультета, заложили основу
постоянных творческих контактов с рядом международных организаций, среди которых — фонд
«Сорос-Казахстан», Институт открытого общества,
Центрально-Европейский университет (г. Будапешт), Гарвардский университет (США), университет штата Монтана (США), университет г. Анкары
(Турция), а также университеты Москвы и СанктПетербурга.
На факультете стало традицией проводить
дни кафедр. «День политолога», «День социолога», «День психолога», «День философа», когда студенты специальностей проявляют свои творческие
таланты. Главное — идет сближение студентов с

преподавателями, неформальное общение. Наши
студенты также активно участвуют в различных
республиканских и областных акциях, выезжают с
агитпоездами, проводят проекты, направленные на
формирование религиозной, социальной толерантности среди молодежи. Выпускники факультета
часто идут работать в государственные структуры, в
неправительственные организации, в организации
образования и т. д.

Специальности факультета:
• 5В020100 — Философия
• 5В020400 — Культурология
• 5В020600 — Религиоведение
• 5В050100 — Социология
• 5В050200 — Политология
• 5В050300 — Психология

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85
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Жастар лемі
Мир молодежи

Апарат бюросы

№ 4(160) 18.04.2011

Академик Е.А. БDкетов атында?ы ;арМУ-ды@ 2011/2012 о3у жылына арнал?ан
кндізгі о3у трі бойынша жо?ары білімді мамандарды даярлау?а мемлекеттік
білім беру тапсырысы
5

6

7

8

9

160
140

120
100

120
60

70
40

50
20

110
40
120
55
190
250
190
230
180
100
150
60
60
400

80
20
80
30
130
200
130
120
120
50
100
40
40

50
40
50
30
80
100
30
100

30
25
30
20
50
60
20
60

20
15
20
10
30
40
10
40

5В010100 Мектепке дейінгі оыту ж"не т"рбиелеу
400 280
5В010200 Бастауышта оытуды$ педагогикасы мен
300 240
"дістемесі
5В010300 Педагогика ж"не психология
240 190
5В010400 Бастапы "скери дайынды
100 60
5В010500 Дефектология
250 200
5В010700 Бейнелеу нері ж"не сызу
115 85
5В010800 Дене шынытыру ж"не спорт
400 320
5В010900 Математика
550 450
5В011000 Физика
350 320
5В011100 Информатика
450 350
5В011200 Химия
300 300
5В011300 Биология
150 150
5В011400 Тарих
250 250
5В011500 ,ы ж"не экономика негіздері
100 100
5В011600 География
100 100
5В011700 аза тілі ж"не "дебиеті
470 400
5В011800 Орыс тілі ж"не "дебиеті
150 100
5В011900 Шетел тілі: екі шет тілі (аылшын)
710 610
5В011900 Шетел тілі: екі шет тілі (неміс)
30 30
5В011900 Шетел тілі: екі шет тілі (француз)
30 30
5В012000 К"сіптік оыту
1000 900
5В012100 аза тілінде оытпайтын мектептердегі
85 85
аза тілі мен "дебиеті
5В012200 Орыс тілінде оытпайтын мектептердегі
85 85
орыс тілі мен "дебиеті
5В012300 +леуметтік педагогика ж"не зін- зі тану
344 344
Гуманитарлы ылымдар
5В020100 Философия
20 20
5В020200 Халыаралы атынастар
60 60
5В020300 Тарих
60 60
5В020400 М"дениеттану
50 50
5В020500 Филология: аза тілі
80 80
5В020500 Филология: орыс тілі
40 40
5В020600 Дінтану
60 60

330
20
15
550
85

100
280
10
15
350

орыс

4

орыс

3аза3

3

Барлы?ы

Білім

3аза3

2

Барлы?ы

1

Маманды3 атауы

жалпы

Шифр

Білім беру гранттары
3ыс3артыл?ан
толы3 о3у трі
о3у трі

70
50
100

70
60

50
40

100

60

40

85
200

144

10
40
40
30
80

10
20
20
20

40

1
5В020700
5В020800
5В021000
5В021000
5В021000

3
120
40
30
10
6

4
120
40
30
10
6

5
80
25
20
5
3

6
40
15
10
5
3

100
55

100
55

60
30

40
25

45 45 30
+леуметтік ылымдар ж"не бизнес
+леуметтану
40 40 25
Саясаттану
35 35 20
Психология
50 50 30
Журналистика
80 80 45
Экономика
65 65 40
Менеджмент
44 44 24
Есеп ж"не аудит
60 60 40
аржы
60 60 40
Мемлекеттік ж"не жергілікті басару
50 50 30
Маркетинг
50 50 30
+лемдік экономика
40 40 25
Жаратылыстану ылымдары
Математика
150 150 90
Информатика
200 200 120
Механика
80 80 50
Физика
120 120 70
Химия
120 120 70
Биология
114 114 64
Экология
130 130 80
География
70 70 40
Техникалы ылымдар ж"не технология
Апаратты ж;йелер
550 550 310
Математикалы ж"не компьютерлік мо100 100 60
дельдеу
Материалтану ж"не жа$а материалдар тех- 160 160 95
нологиясы
Транспорт, транспортты техника ж"не
670 670 380
технология
Аспап жасау
250 250 150
Жылуэнергетика
300 300 180
Радиотехника, электроника ж"не телеком- 460 460 275
муникациялар

15

5В030100 Юриспруденция
5В030200 Халыаралы ,ы
4. Sнер
5В042100 Дизайн
5В050100
5В050200
5В050300
5В050400
5В050600
5В050700
5В050800
5В050900
5В051000
5В051100
5В051300
5В060100
5В060200
5В060300
5В060400
5В060600
5В060700
5В060800
5В060900
5В070300
5В070500
5В071000
5В071300
5В071600
5В071700
5В071900

40
20

2
Аударма ісі
Археология ж"не этнология
Шетел филологиясы: аылшын тілі
Шетел филологиясы: неміс тілі
Шетел филологиясы: француз тілі

,ы

7

8

15
15
20
35
25
20
20
20
20
20
15

9

1
2
3
5В072000 Бейорганикалы заттарды$ химиялы тех- 260
нологиясы
5В072100 Органикалы заттарды$ химиялы тех281
нологиясы
5В072300 Техникалы физика
90
5В073100 оршаан ортаны орау ж"не мір
200
тіршілігіні$ ауіпсіздігі
5В074800 Фармацевтика ндірісіні$ химиялы тех50
нологиясы
ызмет к рсету
5В090100 К лікті пайдалану ж"не ж;к озалысы
90
мен тасымалдауды ,йымдастыру
5В090200 Туризм
330
5В090400 +леуметтік-м"дени ызмет к рсету
60
5В090500 +леуметтік ж,мыс
55
5В090600 М"дени-тыныу ж,мысы
25
5В090800 Баалау
20

4
260

5
150

6
110

281

161

120

90
200

55
120

35
80

50

30

20

90

60

30

330
60
55
25
20

195
35
35
15
10

135
25
20
10
10

7

8

9

Кндізгі о3у бDліміне тсетін талапкерлерге
арнал?ан 3Rжаттар тізімі
1) Орта, к&сіптік оу орнын бітіргені туралы аттестат немесе
диплом мен осымшасы (т@пн)са ж&не 2 к!шірмесі);
2) 3x4 !лшемдегі 6 фотосурет;
3) 086-У @лгісіндегі д&рігерлік анытама (а:ымда:ы жылды
флюорографиясы+егу картасыны к!шірмесі);
4) жеке ку&лікті 2 к!шірмесі, CЖК 2 к!шірмесі, СТН 2
к!шірмесі;
5) 1 тезтікпе, 2 пошта конверты (маркасыз);
6) TБТ тапсыр:аны туралы мемлекеттік сертификат (2011 жылы
мектепті т&мамда:ан т@лектер @шін), )жаттарды абылдау
шілдені 23-31 аралы:ында; шы:армашылы мамандытар
@шін 20 маусымнан шілдені 1-не шейін;
7) Кешенді тестілеуден !ткені туралы мемлекеттік сертификат
(алды:ы жылдарда т&мамда:ан т@лектер @шін), )жаттарды
абылдау маусымны 20-нан шілдені 9-на дейін;
шы:армашылы мамандытар @шін 20 маусымнан 1 шілдеге
шейін;
8) Cскери билет немесе тіркеу ку&лігі (ер азаматтар @шін,
к@ндізгі оу т@рі).

60
80
30
50
50
50
50
30
240
40
65
290
100
120
185

KБТ ж>не кешенді тестілеу жргізілетін п>ндер кDрсетілген маманды3тар тізбесі
Код
5В010100
5В010200
5В010300
5В010400

Маманды3тар топтары мен маманды3тар атауы
Мектепке дейінгі оыту ж"не т"рбиелеу
Бастауышта оытуды$ педагогикасы мен
"дістемесі
Педагогика ж"не психология
Бастапы "скери дайынды

5В010500
5В010700

Дефектология
Бейнелеу нері ж"не сызу

Биология
2 шыармашылы
емтихан

5В010800

Дене шынытыру ж"не спорт

2 шыармашылы
емтихан

5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800
5В011900
5В012000
5В012100

Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
Тарих
,ы ж"не экономика негіздері
География
аза тілі мен "дебиеті
Орыс тілі мен "дебиеті
Шетел тілі: екі шетел тілі
К"сіптік оыту
аза тілінде оытпайтын мектептердегі
аза тілі мен "дебиеті
Орыс тілінде оытпайтын мектептердегі орыс
тілі мен "дебиеті
+леуметтік педагогика ж"не зін- зі тану
Философия

Физика
Физика
Физика
Химия
Биология
Д;ниеж;зі тарихы
Д;ниеж;зі тарихы
География
аза "дебиеті
Орыс "дебиеті
Шет тілі
Физика
аза "дебиеті

Биология
1-ші
шыармашылы
емтихан
Биология
1-ші
шыармашылы
емтихан
1-ші
шыармашылы
емтихан
Математика
Физика
Математика
Химия
Биология
Д;ниеж;зі тарихы
Д;ниеж;зі тарихы
География
аза тілі
Орыс тілі
Шет тілі
Математика
аза тілі

Орыс "дебиеті

Орыс тілі

Биология
Д;ниеж;зі тарихы

Биология
Д;ниеж;зі тарихы

5В012200
5В012300
5В020100

Та@дау бойынша п>ндер
Бейіндік п>н
Биология
Математика
Биология
Математика
Биология
2 шыармашылы
емтихан

Код
5В020200
5В020300
5В020400
5В020500
5В020600
5В020700
5В020800
5В021000
5В030100
5В030200
5В042100

Маманды3тар топтары мен маманды3тар атауы
Халыаралы атынастар
Тарих
М"дениеттану
Филология
Дінтану
Аударма ісі
Археология ж"не этнология
Шетел филологиясы
,ытану
Халыаралы ,ы
Дизайн

5В050100
5В050200
5В050300
5В050400

+леуметтану
Саясаттану
Психология
Журналистика

5В050500
5В050600
5В050700
5В050800
5В050900
5В051000
5В051100
5В051300
5В060100
5В060200
5В060300
5В060400
5В060600
5В060700

Айматану
Экономика
Менеджмент
Есеп ж"не аудит
аржы
Мемлекеттік ж"не жергілікті басару
Маркетинг
+лемдік экономика
Математика
Информатика
Механика
Физика
Химия
Биология

Та@дау бойынша п>ндер
Шет тілі
Д;ниеж;зі тарихы
Д;ниеж;зі тарихы
+дебиет
Д;ниеж;зі тарихы
Шет тілі
Д;ниеж;зі тарихы
Шет тілі
Д;ниеж;зі тарихы
Шет тілі
2 шыармашылы
емтихан
Д;ниеж;зі тарихы
Д;ниеж;зі тарихы
Биология
2 шыармашылы
емтихан

Шет тілі
География
География
География
География
География
География
География
Физика
Физика
Физика
Физика
Химия
Биология

Бейіндік п>н
Шет тілі
Д;ниеж;зі тарихы
азастан тарихы
Ана тілі
Д;ниеж;зі тарихы
Шет тілі
азастан тарихы
Шет тілі
Д;ниеж;зі тарихы
Шет тілі
1 шыармашылы
емтихан
азастан тарихы
азастан тарихы
Биология
1-ші
шыармашылы
емтихан
Шет тілі
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Физика
Химия
Биология

Код
5В060800
5В060900
5В070300
5В070500

5В090200
5В090400
5В090500
5В090600

Маманды3тар топтары мен маманды3тар атауы
Экология
География
Апаратты ж;йелер
Математикалы ж"не компьютерлік модельдеу
Материалтану ж"не жа$а материалдар технологиясы
Геодезия ж"не картография
К лік, к ліктік техника ж"не технологиялар
Аспап жасау
Жылу энергетикасы
Радиотехника, электроника ж"не телекоммуникациялар
Бейорганикалы заттарды$ химиялы технологиясы
Органикалы заттарды$ химиялы технологиясы
Техникалы физика
оршаан ортаны орау ж"не мір
тіршілігіні$ ауіпсіздігі
Фармацевтикалы ндіріс технологиясы
К лікті пайдалану ж"не ж;к озалысы мен
тасымалдауды ,йымдастыру
Туризм
+леуметтік-м"дени ызмет к рсету
+леуметтік ж,мыс
М"дени-тыныу ж,мысы

5В090800

Баалау

5В071000
5В071100
5В071300
5В071600
5В071700
5В071900
5В072000
5В072100
5В072300
5В073100
5В074800
5В090100

Та@дау бойынша п>ндер
Биология
География
Физика
Физика

Бейіндік п>н
Биология
География
Математика
Математика

Физика

Физика

География
Физика
Физика
Физика
Физика

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

Химия

Химия

Химия

Химия

Физика
Физика

Физика
Математика

Химия
Физика

Химия
Математика

География
География
География
2 шыармашылы
емтихан

География
География
География
1-ші
шыармашылы
емтихан
Математика

География

Ауылды3 білім беру Rйымдарын бітірген азаматтар?а арнал?ан
;аза3стан Республикасы жо?ары о3у орындарына 3абылдау квотасыны@
жо?ары арнайы білім ж>не бакалавриат маманды3тарыны@ тізбесi
Код

5В010100
5В010200
5В010300
5В010400
5В010500
5В010700
5В010800
5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800

Маманды3тар топтары мен маманды3тар атауы
Білім

Мектепке дейінгі оыту ж"не т"рбиелеу
Бастауышта оытуды$ педагогикасы мен "дістемесі
Педагогика ж"не психология
Бастапы "скери дайынды
Дефектология
Бейнелеу нері ж"не сызу
Дене шынытыру ж"не спорт
Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
Тарих
,ы ж"не экономика негіздері
География
аза тілі мен "дебиеті
Орыс тілі мен "дебиеті

Код

Маманды3тар топтары мен маманды3тар атауы

5В011900
5В012000
5В012100
5В012200
5В012300

Шетел тілі: екі шетел тілі
К"сіптік оыту
аза тілінде оытпайтын мектептердегі аза тілі мен "дебиеті
Орыс тілінде оытпайтын мектептердегі орыс тілі мен "дебиеті
+леуметтік педагогика ж"не зін- зі тану

5В020300
5В020400
5В020600
5В020800

Тарих
М"дениеттану
Дінтану
Археология ж"не этнология

5В050400
5В050500
5В050600
5В050700
5В050800
5В051000
5В051100

Журналистика
Айматану
Экономика
Менеджмент
Есеп ж"не аудит
Мемлекеттік ж"не жергілікті басару
Маркетинг

Гуманитарлы3 ?ылымдар

Академик Е. А. Б кетов атындаы арМУ абылдау комиссиясыны телефоны 8(7212) 77-03-85

леуметтік ?ылымдар ж>не бизнес

Код

Маманды3тар топтары мен маманды3тар атауы
Жаратылыстану ?ылымдары

5В060100
5В060200
5В060400
5В060600
5В060700
5В060800
5В060900

Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Экология
География

5В070300
5В071300
5В071700
5В071900

Апаратты ж;йелер
К лік, к ліктік техника ж"не технологиялар
Жылу энергетикасы
Радиотехника, электроника ж"не телекоммуникациялар

5В090100
5В090400
5В090500
5В090600

К лікті пайдалану ж"не ж;к озалысы мен тасымалдауды ,йымдастыру
+леуметтік-м"дени ызмет к рсету
+леуметтік ж,мыс
М"дени-тыныу ж,мысы

Техникалы3 ?ылымдар ж>не технологиялар

;ызмет кDрсету

осымша апаратты академик Е.А. Б кетов атындаы арМУ-ды www.ksu.kz сайтынан ала аласыздар
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Жастар лемі
Мир молодежи

Информбюро

5В010100
5В010200
5В010300
5В010400
5В010500
5В010700
5В010800
5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800
5В011900
5В011900
5В011900
5В012000
5В012100
5В012200
5В012300
5В020100
5В020200
5В020300
5В020400
5В020500
5В020500
5В020600

Всего

каз

рус

2

рус

1

каз

Наименование специальностей

Образовательные гранты
полное обусокращенное
чение
обучение
Всего

Шифр

ИТОГО

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов
с высшим образованием на 2011/2012 учебный год в разрезе специальностей
КарГУ им. академика Е. А. Букетова по очной форме обучения
4

5

6

7

8

9

3
Образование
Дошкольное обучение и воспитание
400
Педагогика и методика начального обу300
чения
Педагогика и психология
240
Начальная военная подготовка
100
Дефектология
250
Изобразительное искусство и черчение
115
Физическая культура и спорт
400
Математика
550
Физика
350
Информатика
450
Химия
300
Биология
150
История
250
Основы права и экономики
100
География
100
Казахский язык и литература
470
Русский язык и литература
150
Иностранный язык: два иностранных язы- 710
ка (английский язык)
Иностранный язык: два иностранных язы30
ка (немецкий язык)
Иностранный язык: два иностранных язы30
ка (французский язык)
Профессиональное обучение
1000
Казахский язык и литература в школах с
85
неказахским языком обучения
Русский язык и литература в школах с не85
русским языком обучения
Социальная педагогика и самопознание
344
Гуманитарные науки
Философия
20
Международные отношения
60
История
60
Культурология
50
Филология: казахский язык
80
Филология: русский язык
40
Религиоведение
60

1
5В020700
5В020800
5В021000
5В021000
5В021000

280
240

160
140

120
100

120
60

70
40

50
20

5В030100
5В030200

190
60
200
85
320
450
320
350
300
150
250
100
100
400
100
610

110
40
120
55
190
250
190
230
180
100
150
60
60
400

80
20
80
30
130
200
130
120
120
50
100
40
40

50
40
50
30
80
100
30
100

30
25
30
20
50
60
20
60

20
15
20
10
30
40
10
40

5В042100

330

100
280

30

20

10

30

15

15

900
85

550
85

350

85

70
50
100

70
60

50
40

100

60

40

85

344

200

144

20
60
60
50
80
40
60

10
40
40
30
80

10
20
20
20

40

5В050100
5В050200
5В050300
5В050400
5В050500
5В050600
5В050700
5В050800
5В050900
5В051000
5В051100
5В051200
5В051300
5В060100
5В060200
5В060300
5В060400
5В060600
5В060700
5В060800
5В060900
5В070300
5В070500
5В071000
5В071300
5В071600
5В071700

40
20

2
3
4
Переводческое дело
120 120
Археология и этнология
40 40
Иностранная филология: английский язык
30 30
Иностранная филология: немецкий язык
10 10
Иностранная филология: французс6
6
кий язык
Право
Юриспруденция
100 100
Международное право
55 55
Искусство
Дизайн
45 45
Социальные науки и бизнес
Социология
40 40
Политология
35 35
Психология
50 50
Журналистика
80 80
Регионоведение
30 30
Экономика
65 65
Менеджмент
44 44
Учет и аудит
60 60
Финансы
60 60
Государственное и местное управление
50 50
Маркетинг
50 50
Статистика
15 15
Мировая экономика
40 40
Естественные науки
Математика
150 150
Информатика
200 200
Механика
80 80
Физика
120 120
Химия
120 120
Биология
114 114
Экология
130 130
География
70 70
Технические науки и технологии
Информационные системы
550 550
Математическое и компьютерное моде100 100
лирование
Материаловедение и технология новых
160 160
материалов
Транспорт, транспортная техника и тех670 670
нологии
Приборостроение
250 250
Теплоэнергетика
300 300

5
80
25
20
5
3

6
40
15
10
5
3

60
30

40
25

30

15

25
20
30
45
20
40
24
40
40
30
30
10
25

15
15
20
35
10
25
20
20
20
20
20
5
15

90
120
50
70
70
64
80
40

60
80
30
50
50
50
50
30

310
60

240
40

95

65

380

290

150
180

100
120

7

8

9

1
2
5В071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации
5В072000 Химическая технология неорганических веществ
5В072100 Химическая технология органических веществ
5В072300 Техническая физика
5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды
5В074800 Технология фармацевтического производства
Услуги
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
5В090200 Туризм
5В090400 Социально-культурный сервис
5В090500 Социальная работа
5В090600 Культурно-досуговая работа
5В090800 Оценка

3
460

4
460

5
275

6
185

260

260

150

110

281

281

161

120

90
200

90
200

55
120

35
80

50

50

30

20

90

90

60

30

330
60
55
25
20

330
60
55
25
20

195
35
35
15
10

135
25
20
10
10

7

8

9

Перечень документов для абитуриентов,
поступающих на дневную форму обучения
1) Аттестат или диплом об окончании среднего
профессионального учебного заведения с
приложением (подлинник + 2 копии);
2) 6 фотографий 3x4;
3) медицинская справка формы 086-У (флюорография
текущего года + копия прививочной карты);
4) 2 копии документа с фотографией, удостоверяющего
личность, 2 копии СИК, 2 копии РНН;
5) скоросшиватель, 2 почтовых конверта (без марок);
6) государственный сертификат о сдаче ЕНТ (для
выпускников школ 2011 года), прием документов с 23
по 31 июля;
на творческие специальности — с 20 июня по 1 июля;
7) государственный сертификат о сдаче комплексного
тестирования (для выпускников прошлых лет), прием
документов с 20 июня по 9 июля; на творческие
специальности — с 20 июня по 1 июля;
8) приписное свидетельство или военный билет (для юношей,
очная форма обучения)

Перечень специальностей с указанием предметов ЕНТ и комплексного тестирования
Шифр
5В010100
5В010200
5В010300
5В010400
5В010500
5В010700
5В010800
5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800
5В011900
5В012000
5В012100
5В012200
5В012300
5В020100
5В020200

Предметы по
выбору
Дошкольное обучение и воспитание
Биология
Педагогика и методика начального обучения Биология
Педагогика и психология
Биология
Начальная военная подготовка
2 творческих экзамена
Дефектология
Биология
Изобразительное искусство и черчение
2 творческих экзамена
Физическая культура и спорт
2 творческих экзамена
Математика
Физика
Физика
Физика
Информатика
Физика
Химия
Химия
Биология
Биология
История
Всемирная история
Основы права и экономики
Всемирная история
География
География
Казахский язык и литература
Казахская литература
Русский язык и литература
Русская литература
Иностранный язык: два иностранных языка Иностранный язык
Профессиональное обучение
Физика
Казахский язык и литература в школах с не- Казахская литература
казахским языком обучения
Русский язык и литература в школах с нерус- Русская литература
ским языком обучения
Социальная педагогика и самопознание
Биология
Философия
Всемирная история
Международные отношения
Иностранный язык
Наименование специальностей

Профильный
предмет
Математика
Математика
Биология
1 творческий экзамен
Биология
1 творческий экзамен
1 творческий экзамен
Математика
Физика
Математика
Химия
Биология
Всемирная история
Всемирная история
География
Казахский язык
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Казахский язык
Русский язык
Биология
Всемирная история
Иностранный язык

Шифр

Наименование специальностей

5В020300
5В020400
5В020500
5В020600
5В020700
5В020800
5В021000
5В030100
5В030200
5В042100

История
Культурология
Филология
Религиоведение
Переводческое дело
Археология и этнология
Иностранная филология
Юриспруденция
Международное право
Дизайн

5В050100
5В050200
5В050300
5В050400

Социология
Политология
Психология
Журналистика

5В050500
5В050600
5В050700
5В050800
5В050900
5В051000
5В051100
5В051300
5В060100
5В060200
5В060300
5В060400

Регионоведение
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Финансы
Государственное и местное управление
Маркетинг
Мировая экономика
Математика
Информатика
Механика
Физика

Предметы по
выбору
Всемирная история
Всемирная история
Литература
Всемирная история
Иностранный язык
Всемирная история
Иностранный язык
Всемирная история
Иностранный язык
2 творческих экзамена
Всемирная история
Всемирная история
Биология
2 творческих экзамена
Иностранный язык
География
География
География
География
География
География
География
Физика
Физика
Физика
Физика

Профильный
предмет
Всемирная история
История Казахстана
Родной язык
Всемирная история
Иностранный язык
История Казахстана
Иностранный язык
Всемирная история
Иностранный язык
1 творческий экзамен
История Казахстана
История Казахстана
Биология
1 творческий экзамен
Иностранный язык
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Физика

Шифр
5В060600
5В060700
5В060800
5В060900
5В070300
5В070500

Наименование специальностей

5В090200
5В090400
5В090500
5В090600

Химия
Биология
Экология
География
Информационные системы
Математическое и компьютерное моделирование
Материаловедение и технология новых материалов
Транспорт, транспортная техника и технологии
Приборостроение
Теплоэнергетика
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Химическая технология неорганических веществ
Химическая технология органических веществ
Техническая физика
Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Туризм
Социально-культурный сервис
Социальная работа
Культурно-досуговая работа

5В090800

Оценка

5В071000
5В071300
5В071600
5В071700
5В071900
5В072000
5В072100
5В072300
5В073100
5В090100

Предметы по
выбору
Химия
Биология
Биология
География
Физика
Физика

Профильный
предмет
Химия
Биология
Биология
География
Математика
Математика

Физика

Физика

Физика

Математика

Физика
Физика
Физика

Математика
Математика
Математика

Химия

Химия

Химия
Физика
Физика

Химия
Физика
Математика

Физика

Математика

География
География
География
2 творческих экзамена
География

География
География
География
1 творческий экзамен
Математика

Перечень специальностей бакалавриата и высшего специального образования,
по которым для граждан, окончивших сельские организации образования,
установлена квота приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан
Код

5В010100
5В010200
5В010300
5В010400
5В010400
5В010700
5В010800
5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800

Наименование групп специальностей и специальностей
Специальности бакалавриата
Образование

Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Начальная военная подготовка
Дефектология
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура и спорт
Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
История
Основы права и экономики
География
Казахский язык и литература
Русский язык и литература

Код

Наименование групп специальностей и специальностей
Специальности бакалавриата

5В011900
5В012000
5В012100
5В012200
5В012300

Иностранный язык: два иностранных языка
Профессиональное обучение
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
Социальная педагогика и самопознание

5В020300
5В020400
5В020600
5В020800

История
Культурология
Религиоведение
Археология и этнология

5В050400
5В050500
5В050600
5В050700
5В050800
5В051000
5В051100

Журналистика
Регионоведение
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Маркетинг

Гуманитарные науки

Социальные науки и бизнес

Дополнительную информацию можно получить на сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

Код

Наименование групп специальностей и специальностей
Специальности бакалавриата
Естественные науки

5В060100
5В060200
5В060400
5В060600
5В060700
5В060800
5В060900

Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Экология
География

5В070300
5В071300
5В071700
5В071900
5В073100

Информационные системы
Транспорт, транспортная техника и технологии
Теплоэнергетика
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

5В090100
5В090400
5В090500
5В090600

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Социально-культурный сервис
Социальная работа
Культурно-досуговая работа

Технические науки и технологии

Услуги

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85

лемі
10 Жастар
Мир молодежи

арМУ колледжі

№ 4(160) 18.04.2011

К>сіптік білімге ал?аш3ы саты
одағы Қарағанды экономикалық университетінің бизнес жəне құқық факультеті өткізетін
облыстық «Брейн-ринг» интеллектуалдық
ойынында І орынға ие болды. Оқуға деген қызығушылық пен сайыскерлік рухты колледжде өткізілетін олимпиадалар жəне пікірталастармен қолдайды. Жыл сайын колледждің
барлық мамандықтары оқушылары арасында
интерактивті тақтаны қолдану арқылы бухгалтерлік есеп, ағылшын тілі, іс жүргізу, жоғары математика бойынша олимпиадалар
өткізіледі. Оқушылардың «Жаһандану жағдайындағы қазіргі заманның өзекті мəселелері» атты ғылыми-тəжірибелік конференциясы
жыл сайын өткізілетін болды.
2010 жылы академик Е. А. Бкетов атында$ы %арМУ РМ%К колледжі Қарағанды облысы білім беру басқармасының бұйрығымен
5 жылға аттестатталды.
2011-2012 о у жылына колледжге о ушыларды абылдау орта жалпы білім базасы
(11 сынып) негізінде жүзеге асырылады. Оқыту мемлекеттік жəне орыс тілдерінде күндізгі
жəне сырттай оқу түрлері бойынша жүргізіледі.

ҚарМУ колледжі Қарағанды орталығында
тұрған жеке оқу-зертханалық ғимаратта орналасқан. Онда буфет, арнайы жабдықталған
медициналық жəрдем беру пункті бар.
Колледжді о у-зертханалы базасында 36 мамандандырылған кабинет, 4 зертхана, 4 компьютерлік сынып, мультимедиалық
лингафондық кабинет, ақпараттық технологиялар кабинеті, сот мəжілістерінің залы, абонемент, оқу, спорт жəне акт залдары бар.
О у дерісін 54 оқытушы қамтамасыз
етеді, олардың ішінде 48-і штаттық қызмет

атқарады. Штаттағы оқытушылар құрамында 4 кандидат/магистр, 6 жоғары санаттағы,
20 бірінші санаттағы оқытушы бар. Қазақстан Республикасында Мемлекеттік білімді
дамыту бағдарламасын, тілдердің қызмет
етуін, дене мəдениеті жəне спортты дамытуды жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік
тілде оқытуға ерекше көңіл бөлінуде. Жұмыс оқу жоспарларына орыс тілінде білім
алатын топтарға арналған мамандықтардың
МЖБС-на сəйкес «Кəсіби қазақ тілі» жəне
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пəндері енгі-

Колледжге тсетін талапкерлерге
арнал?ан 3Rжаттар тізімі:

1) Арнайы орта оу орнын бітіргені туралы аттестат (т@пн)са ж&не екі к!шірмесі);
2) 3х4 !лшемдегі 6 фотосурет;
3) 086-У @лгісіндегі д&рігерлік анытама (а:ымда:ы жылды флюорографиясы + егу
картасыны к!шірмесі);
4) жеке ку&лікті 2 к!шірмесі, CЖК 2 к!шірмесі, СТН 2 к!шірмесі;
5) 1 тезтікпе, 2 пошта конверті (маркасыз);
6) Неке туралы ку&лікті 2 к!шірмесі (жеке ку&лік пен дипломда:ы тегі с&йкес
келмеген жа:дайда);
7) Cскери билетті немесе тіркеу ку&лігіні 2 к!шірмесі (к@ндізгі оу б!ліміне т@сетін
ер азаматтар:а);

зілді. Қазіргі таңда 41 адам қазақ тілінде сабақ жүргізеді.
Колледжді маманды тары 1 оқушыға
70 бірлікті есепке алумен ажетті дебиетпен амтамасыз етілген. Сонымен қатар колледжде электрондық оқулықтар, əдістемелік
құралдар, ғылыми еңбектер жəне т. с. с. қоры
құрылған. Оқу үдерісінде түрлі электрондық
қорлар, оның ішінде оқу басылымдарының
электрондық нұсқалары, электрондық ұсынулар, əмбебап мазмұнды энциклопедиялар,
шетел тілдерін оқу бойынша электрондық
бағдарламалар, «Alma-Mater — Е. А. Бөкетов
атындағы ҚарМУ», «Академик Е. А. Бөкетов»,
«Орталық Қазақстанның экологиясы» тақырыптары бойынша мақалалар, сонымен бірге
барлық серия бойынша «Қарағанды университетінің хабаршысы» журналы қамтылған
Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ электрондық
кітапханасының контенті пайдаланылады. Бұның барлығын ИРБИС жүйесі аясында тікелей колледж кітапханасынан көруге болады.
Сонымен бірге колледж оқушылары жалпы
білім беретін пəндер бойынша электрондық
оқулықтарды пайдалана алады.
Колледж о ушыларыны жа сы білімдеріні
крсеткіштері ретінде облыстық
олимпиадалар мен аймақтық студенттер конференцияларындағы жеңістерін атап өтуге
болады. Мысалы, 2008-2009 оқу жылының ІІ
жарты жылдығында Е. А. Бөкетов атындағы
ҚарМУ колледжінің командасы Қазтұтыну-

Арнайы орта о3у орнын (колледжді)
бітіргеннен кейін университетке тсетін
талапкерлерге арнал?ан а3парат
1) Егер Сіз мемлекеттік білім беру гранты
бойынша оқығыңыз келсе (мемлекеттік білім беру гранттары бар жəне тектес мамандықты таңдаған жағдайда), Сізге ағымдағы
жылдың 20 маусымынан бастап 9 шілдесіне
дейін қабылдау комиссиясына құжаттарды
тапсырып, кешенді тестілеуге қатысу үшін
өтініш бланкін толтыру керек.
Шығармашылық мамандықтар бойынша
(журналистика, алғашқы əскери дайындық,
дене шынықтыру жəне спорт, дизайн, бейнелеу өнері жəне сызу, мəдени-сауық жұмысы) білім алуға ниет білдіретін талапкерлер
ағымдағы жылдың 20 маусымынан 1 шілдесіне дейін құжаттарды тапсыруы қажет.
Ағымдағы жылдың шілде айының 2-сі
мен 7-сі аралығында шығармашылық емтихандар өтеді.
2) Кешенді тестілеуге рұқсатнаманы
3 күннің ішінде алу керек, онда тапсыру күні мен дəрісханасы көрсетіледі.

3) Кешенді тестілеу қорытындылары
бойынша Сізге кем дегенде 50 балл жинау
қажет, оның ішінде бейінді пəннен 7 балл,
бұл мемлекеттік білім беру грантын алу
конкурсына қатысуға құқық береді.
Ол үшін ағымдағы жылдың 23 шілдесінен 31 шілдесіне дейін қабылдау комиссиясына грантты алу конкурсына қатысу туралы өтінішті тапсыруыңыз қажет.
3 күннің ішінде конкурсқа қатысу туралы
анықтаманы алып, онда берілген мəліметтің
дұрыстығын тексеру керек.
4) ағымдағы жылдың 5 тамызы мен 10 тамызы аралығында Республикалық комиссия
мемлекеттік білім гранттарын беру қорытындыларын жариялайды:
— егер Сіз мемлекеттік білім грантының
иегері болсаңыз, онда ағымдағы жылдың
20 тамызына дейін құжаттарды ресімдеу
үшін қабылдау комиссиясына келуіңіз керек;

Академик Е. А. Б кетов атындаы арМУ абылдау комиссиясыны телефоны 8(7212) 77-03-85

— егер Сіз мемлекеттік білім грантының
иегері болмай қалып, ақылы түрде тектес
мамандық бойынша күндізгі (3 жыл оқу)
немесе сырттай (3 жыл оқу) қысқартылған
оқу бөлімінде оқығанды қаласаңыз, ағымдағы жылдың 25 тамызына дейін қабылдау
комиссиясының техникалық хатшысына
барып, құжаттарды қайта ресімдеуіңіз қажет.
Сонымен бірге алдын ала 50 % мөлшерінде жылдық оқу ақысын төлеп, қабылдау
комиссиясының техникалық хатшысына оқу
ақысын төлегені туралы түбіртекті тапсыру
қажет.
Талапкердің жеке ісіне оқу ақысын төлегені туралы түбіртек тігілмеген жағдайда,
талапкер студенттер қатарына қабылданбайды.
Студенттер қатарына қабылдану туралы
бұйрық ағымдағы жылдың 25 тамызында
шығады.

2011 жылы колледжге )жаттар келесі
маманды тар бойынша абылданады:
• 0205002 Құқықтану
• 0832002 Аударма ісі
• 3707002 Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)
• 0703002 Қаржы (сала бойынша)
• 3005002 Тасымалдауды ұйымдастыру жəне
көліктегі қозғалысты басқару (оның ішінде
автокөлікте) мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша.
Колледжге түсу үшін ҰБТ тапсырып, 40тан кем емес балл жинау қажет; кешенді тестілеуден өтіп, 40-тан кем емес балл жинау қажет.
ҰБТ немесе кешенді тестілеуді тапсыру туралы сертификаты болмаған жағдайда, талапкердің кешенді тестілеу тапсыруға мүмкіндігі
бар, оның қорытындысы бойынша 40-тан кем
емес балл жинау қажет.
Колледжде о у мерзімі: күндізгі оқу түрі бойынша 2 жыл жəне сырттай оқу түрі
бойынша 3 жыл.
Колледжді күндізгі оқу бөліміне түсу
туралы өтініштер 20 маусымнан 20 тамызға
дейін, сырттай оқу бөліміне 20 маусымнан 20
қыркүйекке дейін қабылданады.
Колледжді мекен-жайы: Қарағанды қ.,
Гоголь көш., 38. Телефоны: +7(7212) 51 66 05.
Автобустар: 7, 53. Маршрут таксилері: 06, 023,
05.
Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ колледжінің филиалы Теміртау қаласында бар.
Филиалды мекен-жайы: Қарағанды облысы, Теміртау қ., Чайковский көш., 2/1
Байланыс телефондары: +7 (7213) 92-03-98,
92-04-01.

Техникалы3 ж>не к>сіптік о3у
орнын (колледж) бітіргеннен
кейін университетке тсетін
талапкерлерге арнал?ан
3Rжаттар тізімі:
1) Арнайы орта оу орнын бітіргені туралы
диплом мен осымшасы (т@пн)са ж&не 2
к!шірмесі);
2) 3x4 !лшемдегі 6 фотосурет (т@рлі-т@сті
немесе а-ара);
3) 086-У @лгісіндегі д&рігерлік анытама
(а:ымда:ы жылды флюорографиясы+егу
картасыны к!шірмесі);
4) жеке ку&лікті 2 к!шірмесі, CЖК 2
к!шірмесі, СТН 2 к!шірмесі;
5) 1 тезтікпе, 2 пошта конверты (маркасыз);
6) Неке туралы ку&лікті 2 к!шірмесі (жеке
ку&лік пен дипломда:ы тегі с&йкес
келмеген жа:дайда)
7) Cскери билетті немесе тіркеу ку&лігіні 2
к!шірмесі (к@ндізгі оу б!ліміне т@сетін ер
азаматтар:а);
8) Орта бастауыш мектепті бітіргені туралы
аттестаты (9 сынып).

осымша апаратты академик Е.А. Б кетов атындаы арМУ-ды www.ksu.kz сайтынан ала аласыздар
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Первая ступень к профессиональному образованию

Колледж КарГУ располагается в отдельном учебно-лабораторном корпусе, находящемся в самом центре Караганды. В корпусе функционируют буфет, медицинский
пункт, оснащенный специальным оборудованием.
Учебно-лабораторная база колледжа
включает в себя специализированные кабинеты, в числе которых 36 специализированных
кабинетов, 4 лаборатории, 4 компьютерных
класса, мультимедийный лингафонный кабинет, кабинет информационных технологий,

зал судебных заседаний, абонемент, читальный, спортивный и актовый залы.
Учебный процесс обеспечивают 54 преподавателя, из которых 48 являются штатными. В число штатных преподавателей входят
4 кандидата/магистра, 6 преподавателей высшей категории, 20 — первой категории. В целях реализации Государственной программы
развития образования, функционирования и
развития языков, развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан особое
внимание уделяется обучению на государ-

Перечень документов для абитуриентов,
поступающих в колледж
1) Аттестат об окончании среднего учебного заведения (подлинник и 2 ксерокопии).
2) 6 фотографий 3 x 4 (цветные или черно-белые).
3) Медицинская справка формы 086-У (флюорография текущего года + ксерокопия
прививочной карты).
4) 2 ксерокопии удостоверения личности, 2 ксерокопии СИК, 2 ксерокопии РНН.
5) 1 скоросшиватель, 2 почтовых конверта (без марок).
6) Ксерокопия свидетельства о браке (в случае несовпадения фамилии в дипломе и
удостоверении личности).
7) 2 ксерокопии военного билета или приписного свидетельства (для юношей,
поступающих на дневную форму обучения).

ственном языке. В рабочие учебные планы
в соответствии с ГОСО специальностей для
групп с русским языком обучения включены
дисциплины «Профессиональный казахский
язык» и «Делопроизводство на государственном языке». На сегодняшний день занятия на
казахском языке ведет 41 человек.
Специальности колледжа обеспечены
требуемой литературой в расчете 70 единиц
на одного учащегося приведенного контингента. Наряду с этим в колледже сформирован фонд электронных учебников, методических пособий, научных трудов и т. п. В учебном
процессе используются различные электронные ресурсы, в том числе контент электронной библиотеки КарГУ им. Е. А. Букетова:
электронные версии учебных изданий, электронные презентации, энциклопедии универсального содержания, электронные обучающие программы по изучению иностранных
языков, статьи по темам «Alma mater — КарГУ
им. Е. А. Букетова», «Академик Е. А. Букетов»,
«Экология Центрального Казахстана», а также
журнал «Вестник Карагандинского университета» по всем сериям. Доступ к ним обеспечивается непосредственно в библиотеке колледжа в рамках системы ИРБИС. Кроме того,
учащимся колледжа предоставляются электронные учебники по общеобразовательным
дисциплинам.
Показателями хороших знаний учащихся
колледжа становятся их победы в областных

Информация для абитуриентов, поступающих
в университет после окончания среднего
специального учебного заведения (колледжа)
1. Если вы хотите обучаться по государственному образовательному гранту (в случае выбора родственной специальности и
наличия государственных образовательных
грантов), вам необходимо в срок с 20 июня
по 9 июля текущего года сдать документы
в приемную комиссию и заполнить бланк
заявления для участия в комплексном тестировании.
Абитуриентам, желающим обучаться на
творческих специальностях (журналистика,
начальная военная подготовка, физическая
культура и спорт, дизайн, изобразительное
искусство и черчение, культурно-досуговая
работа), необходимо подать документы в
срок с 20 июня по 1 июля текущего года.
Сдача творческих экзаменов пройдет с
2 по 7 июля текущего года.
2. В течение 3 дней получить пропуск на
комплексное тестирование, в котором будут
указаны дата и аудитория сдачи тестирования.

3. По итогам комплексного тестирования
вам необходимо набрать не менее 50 баллов,
7 из них — по профильному предмету, что
дает вам право участвовать в конкурсе на получение государственного образовательного
гранта.
Для этого вам необходимо в срок с 23 по
31 июля текущего года написать в приемной комиссии заявление об участии в конкурсе на получение гранта.
Получить в течение 3 дней справку об
участии в конкурсе, проверив правильность
указанных в ней сведений.
4. С 5 по 10 августа текущего года Республиканской комиссией будут объявлены
результаты присуждения государственных
образовательных грантов:
— если вы стали обладателем государственного образовательного гранта, то в
срок до 20 августа текущего года необходимо явиться в приемную комиссию для
оформления документов, подтверждающих

Дополнительную информацию можно получить на сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

получение государственного образовательного гранта;
— если вы не стали обладателем государственного образовательного гранта и
желаете обучаться на платной основе по
родственной специальности как по дневной сокращенной (3 года обучения), так и
по заочной сокращенной форме (3 года обучения), вам необходимо в срок до 25 августа
текущего года переоформить документы у
технического секретаря приемной комиссии. А также необходимо произвести предоплату в размере 50% годовой стоимости
обучения и сдать квитанцию об оплате обучения техническому секретарю приемной
комиссии.
В случае отсутствия квитанции об оплате обучения в личном деле абитуриента
данный абитуриент в число студентов не
включается.
Приказ о зачислении в ряды студентов
выходит 25 августа текущего года.

олимпиадах и на студенческих региональных
конференциях. Например, во втором полугодии 2008-2009 учебного года команда колледжа КарГУ имени Е. А. Букетова заняла І место
в областной интеллектуальной игре «Брейнринг», проводимой факультетом бизнеса и
права Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. Интерес к учебе
и соревновательный дух поддерживается в
колледже и внутренними олимпиадами и
дебатами. Ежегодно проводятся олимпиады
по бухгалтерскому учету с использованием
интерактивной доски, по английскому языку,
делопроизводству, высшей математике среди учащихся колледжа всех специальностей.
Ежегодной стала и научно-практическая конференция учащихся «Актуальные вопросы
современности в условиях глобализации».
В 2010 году колледж РКГП «КарГУ им. академика Е. А. Букетова» был аттестован на
срок 5 лет приказом управления образования
Карагандинской области.
Набор учащихся в колледж на 20112012 учебный год производится на базе среднего общего образования (11 классов). Обучение ведется на государственном и русском
языках по очной и заочной формам.
В 2011 году прием документов в колледж
осуществляется по следующим специальностям:
• 0205002 Правоведение
• 0832002 Переводческое дело
• 3707002 Информационные системы (по
областям применения)
• 0703002 Финансы (по отраслям)
• 3005002 Организация перевозок и управление движением на транспорте (в том числе
на автомобильном транспорте) по государственному образовательному заказу.
Для поступления в колледж необходимо
пройти ЕНТ и набрать не менее 40 баллов;
пройти комплексное тестирование и набрать
не менее 40 баллов.
В случае отсутствия сертификата о сдаче
ЕНТ или комплексного тестирования абитуриент имеет возможность пройти вступительное тестирование, по итогам которого он
должен набрать не менее 40 баллов.
Срок обучения в колледже: 2 года по дневной и 3 года по заочной форме обучения.
Прием заявлений в колледж осуществляется с 20 июня по 20 августа (на дневную форму обучения) и с 20 июня по 20 сентября (на
заочную форму обучения).
Адрес колледжа: г. Караганда, ул. Гоголя,
38. Телефон 8(7212) 51-66-05. Проезд автобусами: 7, 53. Маршрутные такси: 06, 023, 05.
Колледж КарГУ им. Е. А. Букетова также
имеет филиал в г. Темиртау.
Адрес филиала: Карагандинская область,
г. Темиртау, ул. Чайковского, 2/1.
Контактные телефоны: 8(7213) 92-03-98,
92-04-01.

Перечень документов для
абитуриентов, поступающих
в университет после
окончания технического
и профессионального
учебного заведения
(колледжа):
1) диплом об окончании среднего
специального учебного заведения с
приложением (подлинник и 2 ксерокопии);
2) 6 фотографий 3 x 4 (цветные или чернобелые);
3) мед. справка формы 086-У (флюорография
(2011 год) + ксерокопия прививочной
карты);
4) 2 ксерокопии удостоверения личности, 2
ксерокопии СИК, 2 ксерокопии РНН;
5) 1 скоросшиватель, 2 почтовых конверта
(без марок);
6) ксерокопия свидетельства о браке (в
случае несовпадения фамилии в дипломе и
удостоверении личности);
7) 2 ксерокопии военного билета или
приписного свидетельства (для юношей,
поступающих на дневную форму обучения);
8) аттестат об окончании средней начальной
школы (9 классов).

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85
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Альма матер — ;арМУ ту?ан йіміз!

;арМУ тлектеріні@ университет жайлы ойтол?аулары
Берік Мəжитұлы Имашев, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты, ҚР Парламенті Сенатының заңнама жəне құқықтық реформа жөніндегі комитет төрағасы:
— ҚарМУ-да жетпісінші жылдардың аяғы мен сексенінші жылдардың басында оқыдым. 1982 жылы ММУ-дың заң факультетін тəмамдадым. Ол кезде студенттер өзге де ЖОО арасында тəжірибеден
өте алатын. ҚарМУ — өмірімнің бір бөлшегі. Əкем Мəжит Таирұлы
Имашев ҚарМУ заң факультетінің алғашқы деканы болған əрі Қарағанды аймағында заң ғылымының негізін қалаған жан. Əкем сонау Кеңес Одағында алған екі жоғары білімді тəжірибемен оңтайлы
ұштастыра білді. Университетті тəмамдаған соң аудандық прокуратураның тергеушісі, Қазақ КСР Прокурорының аса маңызды істері
бойынша тергеуші, аудан прокуроры, Қазақстан Республикасының
Бас Прокуратурасының басқарма бастығы, Алматы қаласы прокурорының бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. Елінің қамын
ойлап, жұмыс істеуге мықты негіз дарытып, өмірлік берік жолдама
берген оқытушыларын да əркез ризашылықпен еске алатын.

Тергеу жұмыстары əділ өтсін деген ынта мен құлшынысым үшін
мені Юлиан Семенов атындағы «Детектив жəне саясат» атты сыйақымен марапаттады. Біз есірткімен айналысатын ірі топты əшкереледік.
Парламенттік демалыстарда, қоғаммен кездесу кезінде Қарағанды
мемлекеттік университетіне ат басын тіреуге асығамын. Бұл жерде,
яғни, ҚарМУ-да курстастарым, əріптестерім жұмыс істейді. Олардың көмектері мен кеңестеріне жүгінемін. Жаңа заңдар енгізерде
ҚарМУ-дың озық ойлы ғалымдарын шақырып, жобаларды бірге сараптаймыз. Студенттер кейде Қазақстан Республикасы заңнамасын
зерттеуге арналған өздерінің ғылыми жұмыстарын жіберіп, бізден
тəжірибеден өтеді. ҚарМУ студенттері өзіммен бірге оқыған жастарды есіме түсіреді: дəл сондай мақсаткер, интеллектуалды. Бəлкім,
бұған бірден-бір себеп — докторлық жəне кандидаттық диссертациялар қорғап, сол университетте қызмет етуге қалған менің курстастарым болар. Əкемнің ісін жалғастырып жүргендері үшін мен оларға
ризамын. Ал бүгінгі студенттер өздерінің ұстаздарының жолдарын
жалғастырады. Классикалық университеттің дəстүрлі заңы осы шығар.

Қайрат Əлімқұлов, Тұран Əлем банкінің Қарағандыдағы филиалының директоры:
— ҚарМУ жыл сайын университет түлектеріне арнап
Мансап күндерін өткізеді. Əрине, мен жаныма жақын білім ордасымен қайта қауышуға əрдайым қуана келісемін.
Алматыдағы республикалық физика-математикалық мектепті тəмамдаған соң ҚарМУ-дың экономика факультетіне
оқуға түстім. ҚарМУ-да «Банк қызметі» мамандығы бойынша білім алдым. 2001 жылы екінші жоғары білім алып,
ҚарМУ-дың заң факультетінде «құқықтану» мамандығы
бойынша сырттай оқып бітірдім. Қарағанды тек шахтерлар
қаласы ғана емес, студенттер қаласы, білім қаласы атағымен
əйгілі. Меніңше, елімізде профессорлық-оқытушылар құрамы бойынша да, кадр даярлау жүйесі бойынша да ең үздік
жоғары оқу орындары қатарында ҚазҰУ мен ҚарМУ-дың
тұрары хақ. ҚарМУ-дан алған білімім банк қызметіндегі тə-

Серік Сапиев, бокстан əлемнің бірнеше дүркін чемпионы,
Азия ойындарының чемпионы:
— Мен əрдайым оқытушым да, жаттықтырушым да бола білген ұстаздарымның қолдауын сезініп жүремін. Бəлкім, менің
жеңістерімнің жемісті болуының бірден-бір себебі осы сезімнің
арқасы шығар. ҚарМУ-дың дене мəдениеті жəне спорт факультетін оқып, тəмамдадым. ҚарМУ қанатымды қатайтып, өзіме
деген сенімімді арттырды. Азиадаға дайындалғанда «алтынға»
мақсат тұттым. Басқа медаль мені қызықтырмаушы еді. Алғаш рет əлем чемпионы атанған 2005 жылғы жеңісімді тағы бір
қайталағым келді. Айта кететін жайт, оқуым барысында мені
оқытушылар үнемі қолдап жүрді. Жарыстарға шығу үшін та-

жірибеме де үлкен септігін тигізді. Университет аяқтағаннан
кейінгі кəсіби қызметім күтпеген жерде іске асты. 1988 жылы ЖОО тəмамдап жатқанда отаным — жамбылдық «ГосБанкке» көшірілдім. Алайда, соңғы мемлекеттік емтиханды
тапсырар уақытта емтихан қабылдаушы комиссияның төрағасы, «ПромСтройБанк» облыстық басқармасының бастығы
мені өзінің банкінде қызмет етуге шақырды. Қарағандыда
қаламын деген ой болмағандықтан мен мұндай бетбұрысты
күтпеп едім. Бірақ, шақырған екен, ойланып, ұсынысты қабылдауды жөн көрдім. Менің кəсіби жолым осылайша бастау алды. 1995 жылдан бастап Тұран Əлем банкі жүйесінде
қызмет етіп келемін. Міне, Қарағандылық филиалды басқарғаныма да 12 жыл болып қалды. Жас мамандар таңдауда
кəсіби біліктіліктеріне баса назар аударамын. Теориялық
білім мен тəжірибені ұштастыра білген, ҚарМУ дипломын
иеленген түлектерді əрдайым сый-құрметпен қарсы алуға
дайынбыз!

лай рет түрлі жиындарға барып тұруыма тура келді. Студент
болғаннан кейін емтихандар мен сынақтарға дайындалу керек,
бəріне уақыт табуға тырысатынмын. Чемпиондық дəреже мен
спортшының мансабының ұзаққа созылмайтыны белгілі. Əйтсе де менің негізім берік, яғни, менің болашағымның тірегі
ҚарМУ-да қаланған. Сондықтан да мен екінші жоғары білімді
ҚарМУ-дың заң факультетінде жалғастыруды құп көрдім. Демалыс уақытында, Қарағандыда ұзақ уақыт болған кездерде
міндетті түрде университетке ат басын тіреймін. Студенттер
мен оқытушылармен кездесемін. Менің болашаққа деген жоспарым — өз ЖОО-ның магистратурасына түсу, ал кейін, бəлкім,
спорт жəне құқықтану саласындағы ғылыми зерттеулермен айналысармын.

Асхат Аймағамбетов, Қарағанды мəслихатының депутаты,
ҚарМУ саясаттану кафедрасының оқытушысы, PhD философия
докторы:
— Мен 1999 жылы ҚарМУ-дың тарих факультетіне түстім. Бастапқы бетте, əрине, саясаттанушы мамандығын оқығым келді.
Алайда құжаттарымды тапсырарда тарих факультетінің өкілдері менің аталмыш факультетте жан-жақты білім алатындығыма
көзімді жеткізіп, көндірді. Сол кезде-ақ мен тарих факультетін
тəмамдаған соң бірден саясаттану мамандығын игеремін деген
шешім қабылдадым. Барлығы мен ойлағандай болды. Тіпті сол
кездегі жазған курстық, дипломдық жұмыстарым да саясатпен
байланыстытын.
Екінші курстан бастап университеттің қоғамдық өміріне белсене араласа бастадым. Дебаттық турнирлерге қатысып, 2003 жылы Республикалық пікірсайыс турнирінің үздік спикері атандым.
ҚарМУ бұл маңызды шарадан бірінші орын иеленген болатын.
Сондай-ақ, мен жəне жақтастарым «Не? Қайда? Қашан?» атты
университеттік клубтың негізін қалап, Студенттік парламент бастамашылары болды.

Болашақ өміріме ҚарМУ-дың қоғамдық жұмысы көп септігін
тигізді. Университетте оқып-тоқыған ілім-білімдерімнің арқасында мəслихатқа таңдалдым. Тарих факультетінде өткен төрт жыл
қызметіме, ғылым мен тəжірибеде зор ықпалын тигізіп, мықты негізге айналды. Саясаттану мамандығын игерген соң саяси ғылымдар бойынша ҚарМУ-да оқытушылық қызмет атқардым. 2009 жылы докторлық диссертациямды сəтімен қорғап шықтым. Менің
депутаттық қызметтегі тəжірибем оқытушылығыма да көмегін
тигізуде.
Ұстаз əрі ғалым ретінде қалыптасуыма айтарлықтай септігін
тигізген университеттің маңдайалды оқытушылары мен ғылыми
жетекшіме алғысым шексіз. Сонымен қатар, археологиялық экспедиция құрамындағы іссапарлар, сəуірдің бірінде өткізген шаралар,
Клио атағы (студенттерден сұрастыру барысында таңдалған ең
жақсы оқытушыға арналған марапат) жəне тағы да басқа көңілді
іс-шаралар есте ерекше жылы сезіммен сақталып қалды.
ҚарМУ-дағы оқу үрдісі — ол тек, сөз жоқ, қазіргі таңда аса қажет білім базасымен қамтамасыз етілген дəрістер мен семинарлар ғана емес.
Ол — студенттердің өнерін ұштайтын əрі қоғамдық қызметтегі белсенділіктерін арттыруға септігі мол əр түрлі үйірмелер мен клубтар.

«р кні 3азіргідей есімде…»

Арқа төсінде орын тепкен жоғары оқу орындарының бірі əрі бірегейі ретінде қарқынды дамып
келе жатқан ҚарМУ классикалық университеттер
дəстүрін жалғастыра, жоғары білім берудің тұрақты деңгейі мен іргелілігін сақтап отыр. Сондықтан
болар, университет абыройы — жоғары. Əр түрлі

қоғамдық жəне мемлекеттік институттармен, республиканың, шетелдің жоғары оқу орындарымен серіктестік қарым-қатынас орнатқан. Тізе берсек, оқу
ордасына ода шығаруға болады. Бірақ бізді қызықтыратыны: 101 мамандық түрі бойынша білім алатын студенттер жыл сайын мыңдап бітіреді. Бірі —
көз алдымызда, бірі — жырақта. Олар қазір қандай
қызметте? Университетте алған білімдерін ел пайдасына жаратып жүр ме? Түлектерді түгендейтін
уақыт жеткен сияқты. Осы ойымызды іске асырғалы
жүргенімізде, университет түлегі, «Ұлдар емес» КТК
командасының басшысы болған Перизат Мырзахметовамен шағын сұхбат құрудың сəті түсті.
— Перизат, ҚарМУ-ға қай жылы оқуға түстіңіз? Не себепті осы оқу орнын таңдадыңыз?
— Əкем де, анам да ҚарМУ түлектері. Мектеп бітірген соң 2003 жылы сыныптастарым лайықты оқу
орнын іздеп жан-жаққа кеткенде, құжаттарымды
құшақтап ҚарМУ-ға келдім. Емтиханды ойдағыдай
тапсырып, филология факультетіне оқуға түстім.
Ол кезде емтихан кешенді тест түрінде өтетін. Емтихан тапсырған күні қатты əсер еткен бір сəт естен
кетпейді.
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— Ол қандай сəт? Балмұздақтың басынан кешкен қызықты оқиғалары болған шығар…
— Ой, несін айтасың?! (күліп) Ондайлар көөөөп
болды ғой. Емтихан тапсырып жатқан кеңейтілген
дəрісханаға сол кездегі университет ректоры Жамбыл Сəулебекұлы Ақылбаев кіріп келді. Шашы аппақ қудай, өзіне сондай жарасады екен. Бəрімізбен
амандасты, жамырап біз де амандастық. Қамқор
атамыз сияқты ақыл тұнған көздерімен бəрімізді
бір шолып өтті. Мектепті кеше ғана тəмамдаған кілең көжектер емтиханға керемет сеніммен кірісіп
кетті. Адамның бір ғана көзқарасында осынша құдірет тұнып тұратынына сол сəтте куə болдым. Одан
кейін есімде қалған, менің ғана емес, өзіммен қатар
оқыған көп студенттердің есінде қалған бір жайт
бар. Өзім еркекшора болып өскенмін. Университетте де қызыл кепка киіп алып, қызыл рюкзакпен
шапқылап жүретінмін. Жүрісім де ұлдардікіндей.
Корпусқа бірінші келген күні сабақ кестесін қарап
тұрғанмын, жаныма екі қыз келді де ізетпен амандасты. Мен де амандастым. «Таныс болайық» деді.
«Жарайды» деп есімімді айтқанда екеуінің көзі шарасынан шығып кетті. Сөйтсем олар мені бозбала

деп қалыпты. Қазір отырыстарда, басқосуларда
осыны айтып бір күліп аламыз.
— Университетте өткен жылдарыңыздың жемістісі — КТК-ға араласқан кездер болар…
— Иə. Өте пысық студент болдым. Араласпайтын шаруам жоқ еді. Концерттерден қалған емеспін. Біз оқыған жылдары ақын-жазушылармен,
əншілермен кездесу жиі өтетін. Сенбі сайын жыр
кештері. Қазір сол дəстүр қара көрсетпей барады.
Ал, ол — студенттердің шығармашылығы үшін
үлкен мектеп. Сөйтіп жүріп «қартайып», үшінші
курсқа келгенде КТК-ға араластым. Менен бір курс
төмен оқыған Маржан Шынкеева деген сіңілім екеуміз топ құрдық. Атын «Ұлдар емес» деп өзі қойды.
Алғашында жігіттердің командасына қарсылық ретінде ерігіп құрылған едік, кейін кəнігі ойыншы болып кеттік қой.
— Сол уақыттарда университет сіздерге қаншалықты қолдау көрсетті?
— Бұл тірлігімізге қолдау көрсетілді. Республикалық жоғары лигаға өткенде де қол ұшын беруден
аянып қалған жоқ. Сахналық костюмдер тіктіріп,
сапарларға шығуымызға жағдай жасады. Біз де сенімді ақтадық. Барған жерден кубоксыз оралмадық.
Ең үлкен жетістігіміз — республиканың чемпионы
атанғанымыз. Қазір ойыншыларым жан-жақта. Бірақ байланыс үзілген емес. Үлкен отбасы сияқты-
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Отзывы выпускников КарГУ об университете
Берик Мажитович Имашев, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по законодательству
и правовой реформе Сената Парламента РК:
— Я учился в КарГУ в конце семидесятых — начале восьмидесятых
годов. А диплом получал уже в Московском государственном университете — в 1982 году окончил юридический факультет МГУ. Тогда практиковался обмен студентами между вузами. К КарГУ у меня
особое отношение: мой отец Мажит Таирович Имашев был первым
деканом юридического факультета КарГУ и закладывал основы юридических наук в Карагандинском регионе. Знания, полученные в двух
мощных вузах тогда еще Советского Союза, подтверждал практикой.
После окончания университета работал следователем прокуратуры
района, следователем по особо важным делам при прокуроре Казахской ССР, прокурором района, начальником управления Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан, первым заместителем прокурора
Алматы. И каждый раз с благодарностью вспоминал своих педагогов,
которые дали мне надежную путевку в жизнь и желание работать на

благо страны. За мое рвение и стремление к честным расследованиям
мне была присвоена премия «Детектив и политика» имени Юлиана
Семенова. Мы разоблачили крупную наркогруппировку.
Очень люблю приезжать в Карагандинский университет, в том числе и во время парламентских каникул, когда мы встречаемся с общественностью. Здесь, в КарГУ, работают мои сокурсники, мои коллеги.
Часто обращаюсь к ним за помощью, за рекомендациями. При разработке новых законов приглашаем ученых КарГУ к экспертизе проектов. Студенты проходят у нас практику, порой присылают свои научные работы, посвященные исследованиям законодательства республики. Студенты КарГУ мне очень напоминают тех ребят, с кем я учился
вместе: такие же амбициозные, целеустремленные, интеллектуальные.
Но, скорее всего, это связано с тем, что сегодня им преподают мои
бывшие сокурсники, которые защитили докторские и кандидатские
диссертации и остались работать в университете. Я благодарен им за
то, что они продолжают дело моего отца. А сегодняшние студенты
продолжают дело своих учителей. Это, наверное, и есть закон традиций классического университета.

Кайрат Алимкулов, директор Карагандинского филиала «БТАбанка»:
— В вашем университете ежегодно проходят дни карьеры, когда я
встречаюсь с выпускниками. И мне всегда приятно вновь оказаться в
стенах родной альма-матер. На экономический факультет КарГУ я
поступил после окончания Алматинской республиканской физикоматематической школы. В КарГУ учился на специальности «банковское дело». В 2001 году получил второе высшее образование — заочно
окончил юридический факультет КарГУ по специальности «правоведение». Караганда всегда славилась не только как город шахтеров, но и
как город студентов, город знаний. Я считаю, что лучшие вузы в нашей
стране — КазГУ и КарГУ, как по профессорско-преподавательскому
составу, так и по системе подготовки кадров. Те знания, которые я получил в КарГУ, пригодились мне именно в практической банковской
работе. Моя профессиональная деятельность после окончания уни-

Серик Сапиев, многократный чемпион мира по боксу, чемпион Азиатских игр:
— Я всегда ощущал поддержку своих педагогов, которые были мне
и учителями, и тренерами. И, возможно, именно это помогает мне
выигрывать самые сложные турниры. Я окончил факультет физической культуры и спорта КарГУ. Здесь меня научили стремлению к победе даже в очень непростых ситуациях. Когда я готовился к Азиаде,
нацеливался только на золото — другая медаль меня бы не устроила.
Мне очень хотелось повторить успех 2005 года, когда я впервые стал
чемпионом мира. Я знал, что за меня во время Азиатских игр болели
и мои педагоги, и мои однокурсники, и студенты КарГУ. Я чувствовал
эту поддержку, и поэтому мне удалось завоевать золотую медаль на
этих престижных международных соревнованиях. Когда я учился в
университете, мне часто приходилось выезжать на соревнования, на

сборы. Но мои педагоги меня не жалели. Они мне давали задания,
и я находил время для подготовки к экзаменам и зачетам. Поэтому
университет я тоже окончил с хорошими оценками.
Несмотря на то что я ношу чемпионские титулы, понимаю, что
карьера спортсмена не вечна, а диплом специалиста, полученный
мной в КарГУ, — это основа моего будущего. Поэтому я получил и
второе высшее образование в Карагандинском университете на юридическом факультете. Очень хотел стать юристом, который бы защищал права спортсменов, был их представителем в конфликтных ситуациях. Многие спортсмены сейчас также получают высшее образование. Когда у меня есть передышка и я оказываюсь в Караганде надолго,
обязательно захожу в университет. Встречаюсь со студентами и преподавателями. В моих планах на будущее — поступление в магистратуру
родного вуза, а затем, возможно, займусь и научными исследованиями в области спорта и юриспруденции.

Асхат Аймагамбетов, депутат городского маслихата, преподаватель кафедры политологии КарГУ, доктор философии PhD:
— В 1999 году я поступил в КарГУ на исторический факультет. Первоначально хотел, конечно, учиться на политолога. Но когда пришел
подавать документы, представители исторического факультета убедили меня в том, что у них я получу более широкий кругозор. Тогда я решил, что после окончания учебы на историческом факультете
поступлю на политологию. Так в дальнейшем и вышло. Впрочем, мои
курсовые и дипломная уже тогда были связаны с политикой.
Со второго курса активно включился в общественную жизнь университета. Я стал участником турниров дебатов и в 2003 году был признан лучшим спикером Республиканского дебатного турнира. Команда КарГУ тогда заняла первое место на этом серьезном мероприятии.
Кроме того, я и мои единомышленники стали основателями университетского клуба «Что? Где? Когда?» и инициаторами возникновения
Студенческого парламента.
Общественная работа в КарГУ помогла мне в дальнейшем. Именно
благодаря навыкам и знаниям, опыту, который я получил в универси-

мыз. Өмірдегі айтулы жетістігім осы КТК деп білемін. Біз шынымен төңкеріс жасай алдық.
— ҚарМУ-дың білім сапасы, білім беру жүйесі
көңіліңізден шыға ма? Не жетіспейді?
— Ол халықаралық стандартта оқытады. Солай
болу керек. Бір ғана кемшілік: шығармашылық
мамандықтар мен нақты білім мамандықтарының
оқытылуы кішкене болса да ажыратылуы керек.
Филологтарға, журналистерге кредиттік технология мүлде жат. Олар адамның рухани дүниесіне тікелей əсер ететін мамандар. Гуманистер.
— Оқу бітірген соң басқа жаққа кету ойыңызда болды ма?
— Оқу бітірген жылы Астанадан, Алматыдан неше түрлі жұмыстар ұсынылды. Министрліктен, қилы университеттерден шақыртулар келіп түсті. Бірақ, филология факультетінен алыс кеткім келмеді.
Сөйтіп журналистика кафедрасына аға лаборант
болдым. Жұрттың бəрі «қызыл дипломды лаборант
болу үшін алдың ба?» деп ренжіді. Ал, мен үшін
университет бəрінен маңызды еді. Кафедра меңгерушісі Мейрам Кеңесұлы да, мен де жаңадан келген
шақ. Басында керемет қиын болды. Қаптаған қағаздан бас көтермей, кейде жұмыстан кеш қайтатынбыз. Бір құжатты қырық рет толтыратын едік сол
кезде. Тəжірибе болмағандықтан ғой. Кейін екеуміз
де үйреніп алдық. Екі жыл лаборант болған соң
үшінші жылы сабақ беруге көштім. Жанның раха-

верситета сложилась неожиданно. Когда оканчивал вуз в 1988 году,
получил распределение на родину — в джамбульский «ГосБанк». Но
во время сдачи последнего госэкзамена председатель экзаменационной комиссии — глава областного управления «ПромСтройБанка» -пригласил меня на работу в свой банк. Я не ожидал такого поворота,
так как не собирался оставаться в Караганде. Но раз меня пригласили,
подумал и решил принять предложение. Так начался мой профессиональный путь. А с 1995 года я работаю в системе «БТА-банка». И вот
уже почти 12 лет возглавляю карагандинский филиал. Когда подбираю молодых сотрудников, обращаю внимание на профессионализм.
А студенты КарГУ славятся своими теоретическими знаниями, полученными в стенах университета, и навыками, которые они получают,
проходя практику в нашем филиале. Подход к выбору будущего сотрудника у меня один: у нас должны работать только профессионалы.
Поэтому к выпускнику с дипломом КарГУ всегда отношусь со вниманием и уважением.

ты сонда басталды ғой. Сабақ беру мен үшін үлкен
бақыт еді. Əр сабағыма мұқият дайындалып, дəрісханаға кіріп барғанда, керемет қуат-күш пайда болғандай сезінетінмін. Сол үшін біріншіден, кафедра
меңгерушісі Мейрам Кеңесұлына алғыс айтамын.
Сондай-ақ, ерекше қолдау көрсетіп, сенім білдірген
жан оқу-əдістемелік басқармасының бастығы Светлана Викторовна Гаголина болатын.
— «Су ішкен құдығыңызды» қимай жүріп, ойламаған жерден Алатау баурайына жол тарттыңыз. Қазіргі таңда халық сүйіп көретін ірі жобалардың басы-қасында жүрсіз.
— Сол шексіз қуанышты қиып кетуіме де осы
университетке деген махаббатым себеп. Университеттің студенттеріне деген махаббат. Алматыға аттандым. Сондағы «арам ойым» — ертерек Алматыға барып, жақсы бір жерге жұмысқа тұрып, жазғы
тəжірибеден өтуге, оқу бітіріп, жұмысқа түсуге келген студенттеріме көмек жасау. Алматыға келісімен бірнеше журналға бірден орналастым. Сөйтіп
жүріп көзге түсіп, «Қазақстан» ұлттық арнасында
жасалып жатқан «Екі жұлдыз» теледуманына редактор болып орналастым. Қатардағы көрермен
ретінде жақтырмай жүретін едім. Ішіне еніп, атқарылатын жұмыстардың ауқымын көргенде, қанат
біткендей болды. Сынауға түгел шеберміз ғой. Бірақ «Екі жұлдыз» керек дүние. Бұл — қазақ телевизиясының өсуі. Қазіргі кезде біздің ұрпақтың өз

Дополнительную информацию можно получить на сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

тете, мне удалось добиться избрания в маслихат. Четыре года на историческом факультете — это тот фундамент, который очень сильно
повлиял на мою деятельность как в науке, так и в практике. Второе
высшее образование я получал по специальности «политология», затем стал преподавать в КарГУ политические науки, а в 2009 году защитил докторскую диссертацию. Моя практическая деятельность в
качестве депутата сейчас помогает и в преподавании.
Немаловажную роль в моем становлении и как педагога, и как ученого сыграл мой научный руководитель и качественный педагогический состав, которым славится исторический факультет. Кроме того, я
с теплотой вспоминаю о выездах в составе археологических экспедиций, а еще о наших первоапрельских ералашах, о премии Клио (награда лучшему преподавателю, вручающаяся согласно итогам опроса
студентов) и других не менее веселых мероприятиях.
Учеба в КарГУ — это не только лекции и семинары, которые, несомненно, дают широкую и столь необходимую сегодня базу знаний.
Это еще и различные кружки и клубы, которые очень помогают раскрыть таланты студентов и дают хороший стимул к активной деятельности в обществе.

қаһармандары жоқ. Спанч Бобтан бастап, Кун Чен
Пье, Тимберлейк тағы басқаларды үлгі тұтады. Ал,
«Екі жұлдыз» ұлттың өз қаһармандарын танытады. Биылғы маусымда Қазыбек Қасым мен Ақбота
Керімбекова, Ринат Зайытов пен Роза Солдатова
халықтың сүйікті қаһармандарына айналды. Осы
жетістік емес пе? Одан кейін «Қазақтың 100 əні» теледуманына шақырылдым. Дипломдық жұмысым
«Қазақ халық əндерін лингвистикалық талдау» болатын. Соның көмегі көп тиді. Алматылық əріптестерім «Өміріңде əн салмаған адамсың, осынша əнді,
тарихын, орындаушыларын қайдан білесің?» деп
қатты таң қалды. «ҚарМУ-ды бітірдім» деймін мен
мақтанышпен. Бұл жоба да қазақ мəдениеті үшін
үлкен жетістік. Ешкімнен көшірілмеген отандық
өнім. Бір топ қарапайым қыздар мен жігіттердің
жұмысы. Нағыз халықтық жоба. Қазақ музыкасының алтын қорын қайта жасақтап, ұлттың шын
мақтанышына айналған əндердің мəртебесін көтеретін жоба.
— Студенттік өміріңізді аңсайсыз ба?
— Ең басты айтайын дегенім — ҚарМУ-дың түлегі болу шынымен де мақтаныш. Нық сеніммен айтамын. Еш бояусыз, қоспасыз. Басқа университетте
болып көрмеппін, бірақ түлектерін көріп жүрміз ғой. Арқаның аты — Арқа, ҚарМУ-дың аты —
ҚарМУ! Мен университетте үздіксіз 7 жыл болыппын. 4 жыл оқу, 3 жыл жұмыс. Əр күні қазіргідей

есімде. Ұстаздарым, басшыларым, студенттерім,
достарым. Бəрін үлкен сағынышпен еске аламын.
P. S. Алматыда «Adam Media Group» продюссерлік орталығында жасалатын жобалардың редакторы, «Қазақтың жүз əні» тележобасының сценарисі болып қызмет етіп жүрген Перизат өлең жазуды
тоқтатқанын айтты. Ақындықпен қош айтысқан
қызымыз өзін басқа қырынан танытқысы келгендей.
ҚарМУ-дың түлегі ретінде. Олай болса, іске сəт!

С-ХБАТТАСАН Г3ЛСАЯН АЯНЫЗЫ,
ЖУРНАЛИСТИКА БЛІМІНІ&
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Шетелдік меймандарды@ университет жайлы ойтол?аулары
Ян Кауманс, Эйндховен қаласындағы (Нидерланды) техникалық университеттің профессоры, Erasmus Mundus External Cooperation Window бағдарламасының координаторы:
— Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Еуропаның ең үздік деген
жоғары оқу орындарында кəсіби тұрғыдан шыңдалуға мүмкіндік алған бірегей жобаның қатысушысына айналды. ҚарМУ-дың
студенттері мен оқытушыларының еуропалық университеттермен белсене қызметтес болуға бағыт алғандығы мені қуантады.
Менің осында келуімнің себебі, студенттер мен оқытушылардың
бастамашылдықтарын ынталандыру. Меніңше, оқыту мен сынақ
мерзімін өткізуге арналған Erasmus Mundus бағдарламасы қазақстандық жəне еуропалық университеттердің байланысын нығайтатын ең озық жүйе. Еуропалық ЖОО-ларда оқып келуге мүмкіндік алған ҚарМУ студенттері Еуропадағы ғылыми мектептер мен
орталықтарда мықты əрі берік байланыс орнатып қайтады. Демек,
олар бізде де, Қазақстанда да ғылыми ізденістерін жалғастырып,

еуропалық əріптестерінің тəжірибелеріне арқа сүйей алады. Сіздердің магистранттарыңыздың үлкен ғылым жолына түскілері
келетіндіктері қуантады. Көбіне-көп докторлар мен лауазымды
докторлар атағына еуропалық университеттерде мақсатты түрде
білім жинап, ғылыми зерттеу жұмыстарына машықтанып алған
шетелдік студенттер лайық. Жуырда осындай магистранттардың
арасынан қарағандылық университет өкілдерін де кездестіріп қалармыз деп үміттенеміз. ҚарМУ-да студенттермен жұмыс істеу
жоспары мен жұмыс барысы нəтижелерінің қорытындылары нақты жазылған. Мен Эйндховен университетінде де осы дəстүрдің қалыптасқанын қалар едім. Біздің елдің жоғары оқу орындарының
қазақстандық университеттерден де үйренері аз емес. ҚарМУ-мен
бірлескен жұмысымыз магистратура жəне докторантура мамандықтары бойынша оқыту бағдарламаларын интегралдауды жүзеге асыруға бағытталған; университеттер мен Консорциумның
өздері жасақтаған жəне жүзеге асырып жатқан оқыту курстарына
сай болып, мүшелерінің толық мойындауына арналған.

Медеу Сəрсеке, публицист, жазушы, Ебіней Бөкетовке арналған кітаптың авторы:
— Қарағанды мемлекеттік университеті өмірін ғылым мен
шығармашылыққа арнаған абзал жанның есімін еншілеген білім ордасы. Мұндай адамдарды «мəңгілік» деп атайды. Ебіней
Арыстанұлының ғылымға қосқан еселі еңбегі қазіргі таңда өзінің құндылығымен бағалы. Өнерлі адам барлық саладан өнерлі.
Бұл теңеу академик Бөкетовке лайық. Ол тек əйгілі ғұлама емес,
ол қазақ əдебиетіне, қазақ мəдениетіне өлшеусіз мұра қалдырды. Ебіней Арыстанұлының талантты жазушы, публицист, əдеби сыншы, орыс жəне əлемдік əдебиетпен етене таныстырған
проза мен поэзия аудармашысы ретінде мəңгі есте қалары хақ.

Ласло Ваза, Сцент Иштван (Венгрия) университетінің профессоры, агроэкономика саласының маманы:
— Мен Қарағандыға алғаш рет келіп тұрған жоқпын. Төрт
жыл бұрын халықаралық конференцияға қатысып, қарағандылық əріптестеріммен бірлесіп баяндама дайындаған болатынмын. Қарағанды мемлекеттік университетімен арадағы серіктестік жұмысқа оптимистік көзқараспен қараймын. Еуропалық
оқыту жүйесі қазіргі таңда жанданып, жаңғыруда. Еуропалық
жоғары оқу орындары ТМД елдерінің студенттері мен магистранттарын қызметтес болуға шақырады. Қазақстан халықара-

лық оқу бағдарламалары, сонымен қатар «Болашақ» бағдарламасы арқылы көптеген инновациялардың көшбасшысы ретінде
танылуда. ҚарМУ студенттерінің де шетелдік стипендия алуға
белсенді кірісіп жүргенін жақсы білемін. Венгерлік Парламенттің кеңесшісі ретінде айтарым, біздің де басқарманың қазақстандықтарға қысқа мерзімді ғылыми жобаларға арналған
инвестиция бөліп жəрдемдескені дұрыс. Бірақ мен дəл қазіргі
уақта да Қарағанды университетіндегі PhD философия докторы дəрежесін алуға талпынушыларға қолдау көрсетуге дайынмын. Мамандарды даярлау ҚарМУ-дың экономика факультетінде жүзеге асатын болады.

Виктор Михайлович Лисицин, РФ Жоғары мектебiнiң академигi, физика-математика ғылымдарының докторы (Томск политехникалық университетi):
— ҚарМУ магистранттары Қазақстанның алғашқы академигі
Қаныш Имантайұлы Сəтпаев дəстүрiн жалғастырып, қазіргі таңда
Томск политехникалық университетi қабырғасында білім жетілдіруде. ҚарМУ магистранттарының потенциалы өте жоғары, сапалы бiлiм алған түлектеріңізді мақтан тұта аласыздар. Бiз кеңес
уақытында қалыптасқан студенттер мен оқытушылардың білім

Александр Владимирович Сидорович, Ломоносов атындағы
Мəскеу мемлекеттiк университетiнiң Қазақстандағы филиалының директоры:
.— Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректоры Еркiн Қинаятұлы
Көбеев 2000 жылы Қазақстандағы ММУ филиалының ашылуына атсалысып, заң құжаттарын əзiрлеуге көмектестi. Міне, содан берi қос университет арасындағы достық үзілген емес. Бiздiң филиал студенттері Қарқаралыдағы лабораториялық базада ҚарМУ студенттерімен бiрлесіп тəжiрибеден өтуде, студент-

Қазіргі таңда ҚарМУ-да Бөкетов бастаған дəстүрлердің өзіндік жалғасым табуы көңілге қуаныш ұялатады. Университеттеріңізде химия, физика, математика сияқты нақты ғылымдар
мен гуманитарлық мамандықтарға баса назар аударылған екен.
Сіздер академик Бөкетовке арналған ғылыми зерттеу жұмыстарының бірегей қорын жинап, мемориалдық мұражайын
ашыпсыздар. Ебіней Арыстанұлына арналған диссертациялар
қорғалып, кітаптар басылып шығарылуда. Бір кезде академик
Бөкетов айтып еді: «Менен кейін не боларын білмеймін. Алайда, мен еккен бір дəн болсын жемісін берсе, мен бақытты адам
боламын», — деп. Меніңше, бүгінгі күні өзі негізін қалаған университетке қарап, ол кісінің арманы орындалды деп айтуға толық негізі бар.

алмасу дəстүрiн əрі қарай жалғастырғымыз келедi. Кезінде ТПУ
Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тəжiкстан, Түрiкменстан, Грузия, Əзiрбайжан, Армениядағы бiлiм, ғылымның дамуына жəне
кадр даярлау үрдісіне маңызды ықпал еткен. Алайда, бүгінде бұл
байланыстар жеткiлiксiз, себебі сіздер бізге ең жақын орналасқан
көршiлес елсіздер. Екі ел арасындағы ғылым мен бiлiмнiң кiрiгуiн
сiздердiң университеттерiңiзден бастасақ. Іргелі екi білім ордасы
келiссөздерiнiң шешімі бойынша «оптотехника» жəне «электроэнергетика» мамандықтары бойынша магистрларды оқытуға арналған бірлескен бағдарлама жүзеге асатын болады.

тiк конференцияларға бірлесіп қатысуда. Бiздiң əріптестігіміз
əрі қарай да басқа бағыттар бойынша жалғасымын табады деп
үмiттенемiн. Қазақстандағы Мəскеу университетiнiң филиалы
ресейлiк жоғары білімнің жақсы дəстүрлерін жалғастырып келеді. Оқытудың ең маңызды тұсы — Мəскеу университетiнiң
оқытушыларының базалық курстарды оқытуы жəне студенттердiң Мəскеуде ішінара оқуы. Қазіргі таңда Қазақстанға жылына 160-тан астам оқытушы дəрiс беру үшін келедi. Осы оқытушылардың меймандық дəрістерін сіздердің де білім ордаларыңызда оқытулары үшін жаңа бағдарлама əзiрлеудеміз.

Дэвид Моулд, журналист, Огайо университетiнiң (АҚШ)
медиаөнер жəне зерттемелер жөніндегі профессоры, журналистика бойынша ЮНЕСКО оқу бағдарламалары үлгiсiнiң
авторы:
— Мен университеттеріңіздің журналистика бөлiмшесінiң
студенттерімен жұмыс iстедiм. ҚарМУ оқу телевидениесінің
жұмысына көңілім толды. Өзiм бұрындары телеарна саласында жұмыс iстегем, сондықтан болар журналистика бөлiмшесінiң соңғы курсында оқитын студенттердің университеттегі өз
оқулары туралы түсірген қорытынды фильмдердi əзірлеу жұмысын ерекше ықыласпен бақыладым. Сондай-ақ, журналистика кафедрасының оқытушыларымен болған кездесу де көңілімнен шықты. Олардың көбісі кəсiби, кəнігі журналистер, ал
бұл студенттердің шығармашылық мамандықты теориялық

тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар, тəжірибе жүзінде де кеңінен меңгерулеріне жол ашады. ҚарМУ студенттері белсендi, əуесқой, олардың білімге деген құштарлықтары қуантады.
Жұмысымның қорытынды сессиясы кезінде «Кредиттік технология жағдайында «журналистика» мамандығының пəндерін
оқыту» тақырыбында филология факультетінің оқытушыларымен семинар өткіздім. АҚШ-тағы жүйе мен Қазақстандағы
жүйе арасындағы айырмашылықты бірден байқауға болады.
Американдық студенттердің əртүрлi бағыттар бойынша пəндерді таңдау мүмкіншілігі зор. Атап айтсақ, болашақ журналистер тарихты, саясаттануды, биологияны, тіпті жоғары
математиканы, не болмаса басқа өздеріне қажет деп тапқан
саланы игере алады. Қазақстандағы оқыту технологиялары
жақында шетел стандарттарына сай болады деп ойлаймын.

О3ытушы месье…
«Екі ай бұрын Франциядан бір оқытушы келді. Əңгімеге тартып көрші» деген ұсыныс келіп түсті бірнеше сағат бұрын. Қуанақуана келістім. Себебі айдан анық. Əдемілікке құмар жандардың
мекені деп құлақ пен көз қанығып болған, енді бұл адам бізге не
айтар екен деген қызығушылық оянды. Мүмкіндікті қалт жібергім келмей, толассыз сұрақтарымды жаудыруға асықтым. Неге
екенін білмеймін, көз алдыма елуді еңсерген қарт кісіні елестеткен едім. Жоқ, қылшылдаған жас жігіт, студент пе деп қалдым…
Таныстыра кетейін, шетел тілдер факультетінде сабақ беріп жүрген месьенің есімі Жюльен Парэ. Аса ілтипаттылығына тəнті болады екенсің. Əспетті жан… Əдеттегідей əңгіме сəлем мен таныстықтан басталды. Сөз арасында көкейдегі сұрақтарды да қойып
үлгердім.

Академик Е. А. Б кетов атындаы арМУ абылдау комиссиясыны телефоны 8(7212) 77-03-85

— ҚарМУ студенттері жайында сізде нендей пікір қалыптасты?
— Байқағаным, көбіне-көп ресейлік студенттерге ұқсайды. Бəлкім, олардың ұқсастықтары діттеген ортақ мақсаттан болар. Екі ел
де өзге тілдерді көбірек меңгергілері келеді.
— Ал, оқу жүйесі жайлы не айта аласыз?.. Мүмкін бір айырмашылықтар байқаған шығарсыз?
— Жүйені де ресейлік жүйеге ұқсаттым. Бірақ, айырмашылық
та бар дер едім. Себебі, бұл жақтың студенттерінде артық пəндер
тым көп сияқты. Үйлерінде тапсырма орындайтын уақыттары да
жоқ. Егер мектептерден, не басқа да жерлерден көбірек тəжірибе
жинағанда, бұлай болмас па еді деймін… Негізінде, кемшілік —
тəжірибе жетіспеушіліктен туындайды. Өздеріңіз білесіздер, тілді

осымша апаратты академик Е.А. Б кетов атындаы арМУ-ды www.ksu.kz сайтынан ала аласыздар
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Сотрудничество

Отзывы гостей об университете
Ян Кауманс, профессор Технического университета г. Эйндховена (Нидерланды), координатор программы Erasmus Mundus External Cooperation Window:
— КарГУ имени Букетова стал участником уникального проекта,
благодаря которому студенты и преподаватели смогли пройти стажировки в лучших вузах Европы. Мне понравилось, что в вашем вузе студенты и преподаватели ориентированы на активное сотрудничество с
европейскими университетами. Я приехал сюда, чтобы стимулировать
инициативы студентов и преподавателей. Я считаю, что проводимая
в рамках Erasmus Mundus программа обучения и стажировок — это
лучший механизм, который поможет связать казахстанские и европейские университеты. Студенты КарГУ, которые получили возможность обучаться в европейских вузах, после возвращения в родной вуз
оставили в Европе прочные и надежные связи с научными школами и
центрами. А это значит, что они смогут продолжать свои изыскания
здесь, в Казахстане, опираясь на опыт и поддержку европейских пар-

— Ваш вуз носит имя человека, который является символом науки, символом творчества. О таких людях говорят «вечный». Все, что
было сделано Евнеем Арстановичем для развития науки, подготовки научных кадров, и в наши дни представляет несомненную ценность и приносит свои плоды. Если человек талантлив, он талантлив
во всем. Это в полной мере относится к академику Букетову. Он был
не только выдающимся ученым. Весом вклад Евнея Арстановича и в
развитие казахской литературы, культуры в целом. Навсегда в памяти он останется как талантливый писатель, публицист, литературный критик, переводчик прозы и поэзии, благодаря которому мы

— Я уже не первый раз в Караганде. Четыре года назад принимал
участие в международной конференции и подготовил совместные
доклады с карагандинскими коллегами. Я очень оптимистично отношусь к перспективам дальнейшего сотрудничества с Карагандинским
университетом. Система европейского образования сейчас активно
перестраивается. Европейские вузы стремятся привлечь к сотрудничеству студентов и магистрантов из стран СНГ. Казахстан благодаря

— Ректор КарГУ имени Букетова Еркин Кинаятович Кубеев в
2000 году стоял у истоков открытия филиала МГУ в Казахстане, он помогал готовить юридические документы. И с тех пор продолжается
дружба между нашими университетами. Студенты нашего филиала
проходят практику вместе со студентами КарГУ на вашей лабораторной базе в Каркаралинске, встречаются на студенческих конференциях. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено и в
других направлениях. Филиал Московского университета в Казахстане

— Сегодня магистранты КарГУ обучаются в стенах Томского политехнического университета, продолжая традиции первого академика
Казахстана Каныша Имантаевича Сатпаева, который также окончил
этот вуз. У магистрантов из КарГУ очень высокий потенциал, и вы
вправе гордиться своими выпускниками и быть уверенными в том, что
в вашем вузе они получили хорошие знания. Нам бы хотелось продолжить традиции обмена студентами и преподавателями, заложенные

продолжает лучшие традиции старейшего российского вуза. И в этом
наши подходы к образованию похожи на те, которые используются
в карагандинском университете. Важнейшие моменты обучения в
филиале МГУ — чтение всех базовых курсов преподавателями Московского университета и частичное обучение студентов в Москве. В
настоящее время более 160 преподавателей ежегодно приезжают для
чтения лекций в Казахстан. Мы сейчас готовим программу, чтобы эти
же преподаватели приезжали с гостевыми лекциями и в ваш университет. Такой обмен будет способствовать тому, что и у карагандинских
студентов появится возможность, не выходя из стен родного вуза, общаться с российскими учеными и преподавателями, перенимать их
опыт, получать дополнительные знания.

еще в советское время. Раньше ТПУ оказывал серьезное влияние на
развитие образования, науки и подготовку кадров в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, а также в Грузии,
Азербайджане, Армении. Но сегодня эти связи недостаточны, а так
как вы наши ближайшие соседи, то интеграцию науки и образования
наших стран хотелось бы начать с вашего университета. Итогом переговоров наших двух вузов стало решение о реализации совместной
программы обучения магистров по специальностям «оптотехника» и
«электроэнергетика». Мы надеемся, что в скором времени этот проект
расширится и в новом учебном году несколько выпускников КарГУ
смогут приехать в наш вуз для получения степени магистра.

Дэвид Моулд, журналист, профессор медиаискусств и исследований Университета Огайо (США), автор Модели учебных
программ ЮНЕСКО по журналистике:
— В вашем университете я работал со студентами отделения журналистики. Мне понравилась работа учебного телевидения КарГУ. Я
сам в прошлом работал на телевидении, поэтому я с удовольствием
наблюдал за хорошей работой студентов выпускного курса отделения журналистики КарГУ, которые готовили заключительный фильм
о своей учебе в университете. Мне также понравились встречи с преподавателями кафедры журналистики. Большинство из них являются
профессиональными журналистами, а это позволяет обучать творческой специальности не только в формате теоретических дисциплин, но

меңгеру өте үлкен зейінділікті қажет етеді. Мысалға, экономикалық, гуманитарлық, басқа да салаларға қатысты терминдер əр
түрлі аталады. Міне, осындай кемшіліктерді ескеріп, өте абай болу үшін қырағылық қажет.
— Жюльен, студенттерді оқытудағы өзіндік əдіс-тəсілдеріңіз жайлы айта отырсаңыз?..
— Өзім жас болғандықтан студенттерді жақсы түсінемін деп
ойлаймын. Осы уаққа дейін түсініспеушілікке жол берілген емес.
Оқушының зейінін еліктіру үшін дəрісті барынша қызғылықты
етіп өткізуге тырысамын. Тіпті, анекдот айтудан да тартынбаймын.
Жюльен Париждің орыс тілі, əдебиеті пəндері мамандығы
бойынша білім алған. Қазіргі таңда аспирант. 24 жаста болса да ол
өз елі Францияда ғана емес, Жапония, Ресей, тағы басқа елдерде
оқытушылық қызмет атқарып жүр. «Егер халықаралық қатынас қалыпты болса, университет ұжымына ұнап жатсам, онда осы жақта
қала берер едім. Қазақ елінің салт-дəстүрі, əдет-ғұрпы, тұрмысымен танысып, тəнті болдым. Қазақтың ұлттық тағамдары тіл үйіре-

имеем возможность познакомиться с жемчужинами русской и мировой литературы. И мне очень приятно было увидеть, что ваш вуз
продолжает традиции, заложенные академиком Букетовым. В вашем вузе большое внимание уделяется и точным наукам — химии,
физике, математике, и гуманитарным специальностям. Вы собрали
уникальный фонд научных исследований, посвященный академику
Букетову, действует его мемориальный музей, ваши ученые издают
книги и защищают диссертации, посвященные Евнею Арстановичу. Когда-то академик Букетов сказал: «Я не знаю, что будет после
меня, но если хоть одно зерно, посеянное мной, принесет плоды, я
буду считать себя счастливым человеком». На мой взгляд, он имел
бы право сегодня, глядя на основанный им университет, назвать себя счастливым.

международным образовательным программам, в том числе программе «Болашак», является одним из лидеров многих инноваций. Я
знаю, что и студенты КарГУ принимают активное участие в конкурсах
на получение зарубежных стипендий. Я как советник венгерского парламента считаю, что нашему правительству тоже необходимо пойти
навстречу казахстанцам и выделить инвестиции на краткосрочные
научные проекты. Впрочем, я готов уже сейчас поддержать соискателей на степень PhD доктора философии из Карагандинского университета. Подготовка специалистов будет осуществляться на экономическом факультете КарГУ.

Александр Владимирович Сидорович, директор Казахcтанского филиала Московского государственного университета
им. Ломоносова:

Виктор Михайлович Лисицын, действительный академик
Высшей школы РФ, доктор физико-математических наук (Томский политехнический университет):
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тнеров. Приятно, что ваши магистранты стремятся идти в большую
науку. Зачастую нишу докторов и постдокторов в европейских вузах
занимают иностранные студенты, которые целеустремленно получают знания и навыки проведения научных и исследовательских работ.
Возможно, среди таких магистрантов в скором времени окажутся и
представители карагандинского университета. А еще мне хотелось бы,
чтобы и в Эйндховенском университете были так же четко прописаны
планы работы со студентами и отчеты по их выполнению, как это сделано в КарГУ. Нашим вузам тоже есть что перенимать у казахстанских
партнеров. Наша совместная с КарГУ работа направлена на реализацию интегрированных учебных программ, совместно разработанных
учебных планов по специальностям магистратуры и докторантуры; на
полное признание университетами — членами Консорциума учебных
курсов, которые разработаны и реализуются ими самостоятельно, но
соответствуют общим стандартам и требованиям; на гарантированное
присвоение признаваемых общих, двойных или множественных степеней по окончании курса обучения.

Медеу Сарсеке, публицист, писатель, автор книги о Евнее Букетове:

Ласло Ваза, профессор университета Сцент Иштвана (Венгрия), специалист в области агроэкономики:

Жастар лемі
Мир молодежи

также давать в вузе практические навыки. Студенты КарГУ активны
и любознательны, чувствуется их стремление к получению дополнительных знаний. Заключительной сессией моей работы в университете стал семинар для преподавателей филологического факультета
«Преподавание предметов специальности «журналистика» в условиях
кредитной технологии». В США эта система очень сильно отличается от того, что я вижу в Казахстане. У американских студентов очень
большой выбор предметов по самым разным направлениям: будущие
журналисты изучают и политологию, и историю, и биологию, и даже
высшую математику, если видят в этом для себя необходимость. Казахстанские вузы сегодня активно начали внедрять кредитный механизм, и поэтому я думаю, что в скором времени технологии обучения
в Казахстане будут приближены к зарубежным стандартам.

ді. Бесбармақ, жылқы еті деген керемет! Айран, құрты ше!..», — деп
тамсанғанда, расымен де шетелдік жастың көңілі мен асқазанында
өкпе жоқ екенін аңғардым. Əңгіме ауанын басқа арнаға бұрып, ненің ұнамағанын сұрағым келді. Бар-жоғы Қарағандының ауасы ғана
жақпапты. Еуропадағыдай емес, кір, лас дейді. Сонымен қатар, көлікте жүру ыңғайсыздығын, бəріміздің зығырданымызды қайнататын интернет желісіндегі ақауларды атап айтты.
Əлбетте, бұндай жігерлі жастың мақсаты ғылым докторы, профессор дəрежесіне жету екенін естігенде таң қалмадым. «Қазақстанда қалғым келеді» деуші шетелдіктерді көргенде көңілің бір
марқайып қалады екен. Бұған дейін еуропалықтардың жүзі əрдайым ашық болатындары жайлы тек құлаққағыс едім, енді көзім
жетті. Иə… Ұстаздың ұстаз атына лайық əрі жан-жақты болғаны
шəкірттің бағы… «Əттең, неге осы факультетке оқуға түспедім?!»
деген ой да қылаң етті.

Дополнительную информацию можно получить на сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

МАДИНА ТОМАШ, АРМУ СТУДЕНТІ
Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85
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Alma mater

Хит-парад
«Победы КарГУ в 2010 году»
Март 2010 г. Лучшие вокалисты.
Сана Муканова, студентка социальнопедагогического факультета, заняла 1-е
место на областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Жас канат —
2010».
Апрель 2010 г. Лучшие танцоры.
Народный ансамбль танца «Жаркын»
занял 1-е место в номинации «Хореография. Народный танец» на XXI Международном фестивале студенческого твор-

Комитет по делам молодежи
Председатель Комитета по делам молодежи — Артакшинова Асель Сейтжановна
В 1994 годув КарГУ был образован Комитет по
делам молодежи (КДМ) — структурное подразделение университета, основными задачами которого являются активизация студенчества, поддержка
студенческих инициатив, воспитание патриотизма,
формирование гражданского сознания, содействие
развитию личностной самореализации студенческой
молодежи. КДМ координирует работу студсоветов
общежитий, комитетов по делам молодежи факультетов, а также клубов, студенческих общественных
объединений, кружков. На сегодняшний день при
КДМ функционируют: Студенческий парламент,
Межнациональный культурный центр, Пресс-клуб,

чества в г. Оренбурге.
Сборная команда КВН КарГУ завоевала

ҚарМУ пікірсайыс клубы өз елінің тағдыры мен
болашағына бей-жай қарай алмайтын, бүгінгі бастамаларды ертеңге апаратын заманауи білім мен озық
идеялармен қаруланған жастардың басын қосатын
киелі мекен.

3-е место и бронзовые медали на открытом фестивале КВН на Кубок Содружества.
Июнь 2010 г. Лучшие программы
образования. Согласно Национально-

«Асыл тастан, ақыл жастан» демекші, қазіргі таңда
пікірсайыс клубының мүшелері үкіметтік бағдарламалар мен халықаралық тəжірибелермен танысып, өздерінің альтернативті, конструктивті бағдарламаларын ұсынады. Отырыста талқыланған резолюциялар бойынша
терең мағлұмат алып, оны келешекте семинар сабақтарында не болмаса əр түрлі деңгейдегі ғылыми жарыстар
мен дөңгелек үстелдерде пайдалана алады. Пікірсайысшы ол — қандай ғаламдану болмасын, не бір дағдарыстар мен соғыстар болмасын, əрқашанда, кез келген

му рейтингу — 2010 Карагандинский
университет

среди

высших учебных заведений Республики
Казахстан занял 1-е место по 10 специальностям бакалавриата, в том числе по
казахскому языку и литературе, физической культуре и спорту, математике,
маркетингу, 2-е место — по 17 специальностям, 3-е — по двум.
Сентябрь 2010 г. Лучшие студенты. В соответствии с приказом ректора
Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова (№ 436 от
28.09.2010),

на

основании

Правил

назначения стипендий, учрежденных
Президентом

Республики

Казахстан,

и решения Ученого совета КарГУ (от
20.09.2010, протокол № 2) 24 студента университета стали обладателями
стипендий

Президента

Республики

Казахстан.

Директор — Гаркуша Кира Георгиевна
Дворец студентов — это уникальное архитектурное сооружение с многофункциональным залом на
800 мест, оснащенным современной звуковой аппаратурой, удобными репетиционными помещениями, хореографическими залами, студией звукозаписи, уютным студенческим кафетерием. Он является центром культурной жизни Карагандинского
государственного университета им. Е. А. Букетова.
По традиции все самые важные в жизни каждого
студента события — от зачисления до торжественного акта вручения дипломов — происходят именно здесь, во Дворце студентов. Во Дворце студентов
созданы и работают творческие коллективы, объединяющие любителей музыкального, хореографического, театрально-драматического и других видов

Октябрь 2010 г. Лучшие партнеры.

«Өнерлі бала елдің көркі, Үкілі қамыс көлдің көркі» демекші, қырдың қырмызы гүліндей құлпырған «Жарқын» халық би ансамблі
Студенттер сарайының сəні. Жер-жерге барып, би өнерімен биік белестерді бағындырып
жүрген айтулы би ансамблі ҚарМУ-дың мақтанышы. Республикалық жəне халықаралық
конкурстардың, Қазақстан, Ресей, Түрікмен,
Өзбекстан, Тəжікстан халық шығармашылығы
фестивальдерінің лауреаты, Түркияда өткен
Жерорта теңізі елдері студенттерінің халықаралық фестивальдерінің лауреаты, «Шабыт»
халықаралық шығармашыл жастар фестивалі І
сыйлығының иегері, Ш. Жиенқұлова атындағы
ІІ Республикалық қазақ би байқауының лауреаты, Қазақстанның ІІІ Ұлттық жастар дельфий
ойындарының алтын медаль иегері, Аймақтық

ства стран — членов ЕС выбрали КарГУ
для проведения некоммерческого инме-

роприятия (информационная выставка
и презентации) «Обучение в Европе» в
целях расширения возможностей участия студентов и преподавателей казахстанских вузов в образовательных стипендиальных и обменных программах
Евросоюза.
Октябрь 2010 г. Лучшие научные
работы. Молдир Дуйсенбаева (физический факультет) стали обладательницами
студенческих стипендий Фонда Первого
Президента Республики Казахстан за
свои научные разработки.
Ноябрь 2010 г. Лучшие художники
и поэты. Студентка 2-го курса профессионально-художественного факультета Аида Туймебаева и магистрант 2-го
курса филологического факультета Асан
Мирас стали лауреатами XIII Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт-2010» в номинациях «Живопись» и «Поэзия».
Академик Е. А. Б кетов атындаы араанды мемлекеттік университетi
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искусства. Самые известные из них — народный
ансамбль танца «Жаркын», фольклорный ансамбль
«Сарын», клуб акынов «Шабыт», студия эстрадного
пения «Жастар», вокально-хоровая студия «Гаудеамус», студия современного танца KarDance, клуб
КВН (казахская и русская лиги), студия звукозаписи и другие коллективы.
Дворец студентов КарГУ регулярно становится
местом встреч студенческой молодежи с представителями вузов республики, творческой интеллигенцией, выдающимися деятелями культуры и
искусства. Гостями университета были космонавты
Тохтар Аубакиров и Талгат Мусабаев, выдающиеся
артисты и музыканты: Бибигуль Тулегенова, Айман
Мусаходжаева, Жания Аубакирова, Мухтар Шаханов, оркестр «Академия солистов», Бари Алибасов
и другие.

Xнерлі Dрге жзер

юза в Республике Казахстан и посоль-

кий факультет) и Елена Лось (историчес-

жағдайда өзінің қоғамдағы шешуші əрі жауапты рөлін
сезіне отырып, ешқандай ассимиляциялық процестерге
бой ұсынбайтын, тек қана ел, халық мүддесі үшін əрекет ететін, өз уақытынан ерте туған, қарапайым адамға
көрінбейтін болашақта туындайтын мəселелерді көретін жəне оны шешуге тырысатын, тыным таппай еңбек
ететін ТҰЛҒА. Интеллектуалды жастарды қалыптастыру, оны тəрбиелеу жоғары оқу орнымыздың негізгі міндеті. Жоғары білім жүйесін бүгінгі заман талаптарына
сай жасақтап, рухани мəдениетімізді, қаржылық-техникалық ресурстарымызды өнегелі, жоғары интеллектуалды ұрпақ тəрбиелеуге жұмылдыруымыз керек. Тек сонда ғана өзінің дербес ұлттық рухы, мəдениеті, тарихы,
санасы дамып жетілген өркениетті ұлт есебінде жалпы
адамзаттың ұлы көшіне ілесіп, басқа мемлекеттермен
терезесі тең мемлекет ретінде иық тірестіре алады.

Дворец студентов

Представительство Европейского Со-

формационно-просветительского

дискуссионный клуб «Ассоциированное студенчество», дебатный клуб, интеллектуальный клуб «Что?
Где? Когда?», интеллектуальный клуб «Брейн-ринг»,
студенческие строительные отряды, биржа труда
(обеспечение вторичной занятости студентов в свободное от занятий время, сотрудничество с городским центром занятости и др. организациями). КДМ
сотрудничает с Конгрессом молодежи Казахстана,
Департаментом внутренней политики Карагандинской области, Центром СПИД, поддерживает связь
с комитетами по делам молодежи вузов Казахстана,
стран СНГ и Балтии, активисты КДМ являются участниками республиканского студенческого фестиваля «Жас толқын», регионального фестиваля «Молодежь — будущее Казахстана», международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт».

«Асыл тастан, а3ыл жастан»

Июнь 2010 г. Лучшие кавээнщики.

государственный
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жəне республикалық студенттер фестивалінің
лауреаты, шетелдердегі Қазақстан Республикасының мəдениет күндері бағдарламасының
қатысушысы. Міне, «Жарқынның» мың бұралған ару қыздары осындай жетістіктерге қол
жеткізді. Ал «Сарын» ше? Студенттер сарайын
қасиетті қара домбыраның күмбірімен тербелтіп, жастар арасында ұлттық аспаптарымызды насихаттап жүрген ұлтжанды ұл-қыздардан жасақталған ұжымшыл ұжым үнемі
ізденіс үстінде. Биыл «Сарын» фольклорлық
ансамблінің құрылғанына 10 жыл. Ағымдағы
жылдың 7 сəуірінде аталмыш фольклорлық
ансамбль Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 20 жылдығы мен өздерінің 10 жылдық
меретойына орай шығармашылық есеп беру
концертін өткізді.

Научная библиотека КарГУ им. академика Е. А. Букетова
Директор — Альмагамбетова Дайметкен Раевна
Научная библиотека КарГУ является одним из самых оснащенных информационных научных и образовательных ресурсов в республике. Обслуживание
читателей ведется на 12 абонементах, в 15 читальных
залах. Отдел обслуживания осуществляет групповую
выдачу учебной литературы, организует книжные
выставки в помощь учебному процессу, открытые
просмотры литературы к научным конференциям,
презентации новых книг и т.д. Учебные библиотеки
нашего университета, которыми пользуются все студенты и преподаватели, — это фонды учебной, научной, справочной литературы, периодических изданий по профилю факультета, более 80 тысяч изданий
художественной литературы, редкие книги, литера-

азастан Республикасыны$ М"дениет, апарат ж"не келісім министрлігінде
тіркелген. Ку"лік № 1450-Г. 21.08.2000 ж.
ПК «Экожан» баспаханасында басылды. араанды аласы, Садоводов к шесі, 14
Айына 2 рет жары к реді. Таралымы: 1000. К лемі 4 б. т.
Газет академик Е. А. Б кетов атындаы арМУ-ды$ Баспас з-ызметінде теріліп
беттелді.
арМУ студенттерiне тегiн таратылады
Материалдарды айта басуа тек редакцияны$ келісімі бойынша р,сат етіледі

тура на иностранных языках, электронные ресурсы,
многоаспектный поиск по электронному каталогу,
оказание услуг: подбор литературы, составление и
редактирование списков по темам, выполнение библиографических справок, ночной абонемент. Отдел
электронных ресурсов осуществляет программное
и техническое обеспечение автоматизации основных библиотечных процессов, создает базы данных
электронного каталога на ретроспективные фонды,
осуществляет методическое обеспечение вопросов
автоматизации библиотеки и подведомственных
библиотек вузов и колледжей, формирует электронные ресурсы библиотеки: создает тематические полнотекстовые базы данных, электронную библиотеку
университета, приобретает внешние полнотекстовые
базы данных («Заң», «Параграф» EBSCO Publishing,

Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова
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«ИНИОН», «Рубрикон» и др.), формирует фонд CDROM, аудиовизуальных документов, предоставляет
доступ к электронным ресурсам, спутниковому телевидению и Интернету, организует электронную доставку документов (ЭДД), оказывает сервисные услуги.
В структуру отдела входят зал электронных ресурсов,
где предоставляется доступ к Интернету с 75 компьютеров, к электронной библиотеке, полнотекстовым
базам данных, спутниковому телевидению; здесь же
оказываются сервисные услуги. Два мультимедийных зала работают также на удаленных факультетах
и предоставляют те же услуги, что и зал электронных
ресурсов, расположенный в главном корпусе. Компьютерные центры есть и в общежитиях университета,
что позволяет студентам готовиться к занятиям вне
учебных корпусов.
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