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3-БЕТ

«ЦЕНТР КОПЕРНИКА В 
ВКГУ» 

 СТР.3
«НОВЫЕ СОРТА 
КАРТОФЕЛЯ» 

СТР. 3-4

ПРОФЕССОР ТөСБЕЛГІМЕН 
МАРАПАТТАЛДЫ 

8-БЕТ

ТАНЫМАЛ АРХЕОЛОГПЕН 
КЕЗДЕСУ 

12-БЕТ

В ПАМЯТЬ О 
В.Ф.МИНАЕВЕ

СТР. 14 

В ВКГУ им.С. Аманжолова, впервые в республике, открылся уникальный му-
зей археологии и культурного наследия Алтая.

В открытии музея приняли участие известные ученые республики – доктор историче-
ских наук, профессор, выпускник исторического факультета УКПИ З.С.Самашев, доктор 
исторических наук, профессор Ж.К.Таймагамбетов, старший научный сотрудник НИЦ 
«Алтайтану»  Е.М.Кариев.     

В музее расположены стенды, рассказывающие о палеолите, мезолите, эпохе брон-
зы, ранне-сакском периоде, уникальные экспонаты – украшения, орудия труда, фраг-
менты головного убора, посуды, оружия, изделия из кости и др.

На втором этаже музея  ВКГУ им.С.Аманжолова открылась экспозиция кафедры Ас-
самблеи народа Казахстана.  

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДРЕВНОСТИ
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-де Жазушылар одағының 
төрағасы, ақын, журналист, еңбек сіңірген қайраткер, 
мемлекеттік сыйлықтың иегері Ұлықбек Есдәулетпен кезде-
су өтті.

ШҚМУ-дың әкімшілік ғимаратында Зайсан ауданының тумасы 
Ұлықбек Оразбайұлымен жарқын кездесу өтті. Қазақ мәдениеті 
мен әдебиетінде ойып тұрып орын алған жерлестерін тағатсыздана 
күткен ұстаздар мен студенттер Ұлықбек Оразбайұлының тағылым 
мен тәрбиеге, рухани байлыққа толы толғаныстарын ден қойып 
тыңдады.

Кездесу барысында университет ректоры, профессор Төлеген 
М.Ә. мен қоғам қайраткері, үзеңгілес досы Түсіпхан Түсіпбекұлы 
сөз сөйледі.   

Түркі әлеміне танымал Ұлықбек аға Жазушылар одағының игі 
істерін тілге тиек ете отырып, көптеген маңызды тақырыптарды 
қозғап, жастарға ағалық ақылын айтты.

Өз кезегінде ақынның өлеңдері оқылып, студенттер өз 
қабілеттерін танытты. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 3 
курс студентті Аян Қалымбек домбырамен Ұлықбек ағаға арналған 
арнауын айтты.  Жезтаңдай әнші Әсем Қыдырханова ақынның 
сөзіне жазылған «Құс жолы» әнін жанды дауыста тебіренте орын-
дап берді.

Кеш соңында Ұлықбек Оразбайұлына «Құрметті профессор» 
атағы беріліп, кеудесіне «Абай» атындағы алтын төсбелгі тағылды.

Нұрланова Талшын, Күмісжан Исан,журналистика 
маманыдығының 1-курс студенттері

ҰЛЫҚБЕК ЕСДӘУЛЕТ ШҚМУ-ДА 
ҚОНАҚТА БОЛДЫ

СҰХБАТ

САЙЫС ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ
С. Аманжо-

лов атындағы 
ШҚМУ ректоры 
Мұхтар Төлеген 
х а л ы қ а р а л ы қ , 
облыстық сайыс 
жүлдегерлерін сал-
танатты түрде мара-
паттап, үнемі қолдау 
көрсетуге дайын 
екендігін жеткізді. 

Кеште Минск  
қаласында өткен 
«Болашақ медиаци-
ясы» III халықаралық 
студенттік медиа-
ция және келіссөздер 
байқауынан жүлдемен оралған «Заңтану» мамандығының 
студенттері марапаталды. Аталған байқау бойынша «Үздік де-
бют» номинациясы бойынша – 3 курс студенті Зекен Тілек, 4 
курс студенті Жібек Қапасова диплом және алғыс хаттармен, 
ғылыми жетекшілері азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу 
кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты Мариан-
на Дячук сертификатпен марапатталды. 

ШҚО бойынша Ұлттық медиаторлар палатасы, универси-
тет ректоры М.Ә. Төлегенге «Болашақ медиациясы» байқауына, 
ШҚМУ командасының белсенді түрде дайындалып, үздік 
көрсеткіштер көрсеткендері үшін алғыс білдіріп, алғыс хат табыс 
етті.

Сонымен қатар, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
өткен «Атадан мұра құт мекен – Атамекен нұр Зайсан» атты Зайсан 
ауданы күндеріне арналған, «Жайнай бер, жайқала бер, Жайсаң 
елім» атты аймақтық ақындар айтыстарына қатысып, 16 айты-
скер ақынның ішінен үздік көріне білген «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығың 3 курс студенті Жұлдызай Маратбек І орынды 
иемденді. Дүниежүзі қазақтарының «Қасиетті қазақ елі» атты 
халықаралық өнер фестивалі аясында өткен жыр мүшәйрасына 
қатысып, тақырыпты терең меңгергені үшін «Таңжарық 
Жолдыұлы» арнайы жүлдесімен марапатталған «Журналистика» 
мамандығың 3 курс студенті Оразай Жеңісұлы да ректор марапа-
тына кенде қалған жоқ.

Халықаралық өнер фестиваліне Иран, Түркия, Франция және 
тағы басқа шетелдерден қатысқан 30 үміткердің ішінен топ жарып, 
іріктелген 11 үміткердің қатарынан табылған Жұлдызай Маратбек 
және Оразай Жеңісұлы үнемі қолдау көрсететін білім ордасы мен 
оқытушыларға ізгі лебіздері мен алғыстарын білдірді. 

Кеш соңында университет ректоры талантты, қабілетті жастарға 
әрқашан қолдау көрсетілетінін жеткізді.

Фатима Тілейханқызы,
журналистика мамандығының 1 курс студенті

ОЛИМПИАДАДАН 
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

«Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» 
мамандығы бойынша өткен республикалық 
пәндік олимпиадада ШҚМУ студенттері 
жүлделі 1-ші орынды иеленді.

 «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» 
мамандығы бойынша өткен ІХ республикалық 
пәндік олимпиадада Әлия Темірбай, Назым Ораз-
баева, Аяулым Қоңырова, Нұрлыханзада Рысбай 
топтық есепте 1 орынға қол жеткізді, ал жеке есепте 
Аялуым Қоңырова І дәрежелі дипломға ие болды.

Топ жетекшісі – педагогикалық білім және ме-
неджмент кафедрасының аға оқытушысы Г.Қ. Мак-
шиева.

Студенттерімізді жеңістерімен құттықтай оты-
рып, оларға жаңа жетістіктер тілейміз!

ҒЗЖ ұйымдастыру бөлімі

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
оқытушылары, магистранттары мен 
студенттері республикалық диктантқа 
қатысты.

Жақында ШҚМУ оқытушылары, магистрантта-
ры мен студенттері латын негізді қазақ графикасы-
мен жазылатын республикалық диктантқа қатысты. 
Латын негізді қазақ әліпбиін, емле ережелерінің 
жобасын практикалық тұрғыда меңгеру, нақтылау, 
бағалау, бейімделу мақсатында ұйымдастырылған 
шараға университет ұжымы белсене ат салысты.

Диктант жазуға «Қазақ тілі мен әдебиеті», 
«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ 
мен әдебиеті», «Журналистика», «Биология», 
«Құқықтану», «Дефектология», «Бастауыш білім 
беру», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», «Ту-
ризм», «Педагогика және психология», «Бастапқы 
әскери дайындық» т.б. мамандықтары мен Жоғары 
колледждің 1, 2, 3 курс студенттері  қатысты.

Диктант университеттің бірнеше оқу 
ғимараттарында, Назарбаевтану орталығында, С. 
Аманжолов атындағы дәрісханада қатар жүрді. 
Диктант мәтіні аудиоқұрылғыдан тыңдалды. 
«Рухани жаңғыру» тақырыбында жазылған 
жалпыхалықтық диктант қатысушылардың жаңа 
графиканың қыр-сырымен танысуына ықпал етіп, 
танымын кеңейтті.

Қазақ жазуы және латын 
графикасы Орталығы

ОҚЫТУШЫЛАР МЕН 
СТУДЕНТТЕР ДИКТАНТ ЖАЗДЫ
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Заключены меморандумы между ВКГУ и 
Верхнесилезским экономическим универ-
ситетом Катовица (Польша) и Даугавпилс-
ским университетом (Латвия)

В ходе форума ректоров университетов 
стран Европейского союза и Центральной Азии 
«Университет будущего: Цифровизация и ака-
демические традиции» ректором ВКГУ им. 
С.Аманжолова профессором Мухтаром Адиль-
бековичем Толеген было заключено два мемо-
рандума о сотрудничестве: меморандум о вза-
имопонимании между ВКГУ им. С.Аманжолова 
и Верхнесилезским экономическим универ-
ситетом в Катовице (Республика Польша) и 
меморандум о взаимопонимании между ВКГУ 
им. С.Аманжолова и Даугавпилсским универ-
ситетом (г.Даугавпилс, Республика Латвия).

За круглым столом форума было достигнуто 
соглашение о подписании меморандума о со-
трудничестве между ВКГУ им. С.Аманжолова и 
Международным Кувейтским университетом 
(г.Бишкек,  Кыргызская Республика).

МЕМОРАНДУМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЦЕНТР КОПЕРНИКА В ВКГУ
В ВКГУ появится научно-образователь-

ный центр Коперника.

Ректором ВКГУ им.С. Аманжолова М.А. То-
леген заключено соглашение об открытии на-
учно-образовательного Центра Абая в Польше, 
а в ВКГУ - научно-образовательного центра Ко-
перника.

В структуре ВКГУ им. С.Аманжолова будет 
открыт научно-образовательный центр Копер-
ника, в свою очередь, в структуре Лингвистиче-
ско-технического университета г.Свече (Поль-
ша) появится центра Абая.

Соглашение достигнуто в ходе форума рек-
торов университетов стран Европейского союза 
и Центральной Азии «Университет будущего: 
Цифровизация и академические традиции».

Целью соглашения является содействие и 
развитие казахстанско-польских отношений 
через реализацию мероприятий в сфере науки, 
образования, культуры.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Рухани жаңғыру» кафедрасының салтанатты 
ашылу рәсімі өтті.

Аталмыш кафедра С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры, про-
фессор Мұхтар Төлегеннің бастамасымен құрылған. Салтанатты 
рәсімді танымал ақын, публицист, журналист, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, Жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет және уни-
верситет ректоры өткізді.

Оқу орнының басшысы қонақ болып келген Ұлықбек Есдәулетке 
кабинетті, әдістемелік-көрнекі құралдарды, ЖОО ғалымдарының 
еңбектерін көрсетті. Өз кезегінде мейман университетті аталмыш ай-
тулы оқиғамен құттықтады. Жаңадан ашылған кафедра атынан про-
фессор М.Т. Мағзұмов және тарих, филология және халықаралық 
қатынастар факультетінің деканы Ә.А. Өскембай сөз сөйледі.

Дөңгелек үстел форматында өткен кездесуде, қонақтар қатарында 
«Рухани жаңғыру» қазақ фольклорын зерттеу экспедициясының 
жетекшісі Бағдат Есдәулетова, облыстық «Рухани жаңғыру» жобалық 
офисінің басшысы Мәдениет Ахметова, облыстық Достық үйі – 
Қоғамдық келісім орталығының директоры Эльдар Төлеубеков және 
Жазушылар одағының мүшесі, журналист, филология ғылымдарының 
кандидаты Айтмұхамбет Қасымов және т.б. болды.

Кафедрада саясаттану (бакалавриат), философия, мәдениеттану 
(магистратура), философия (докторантура) мамандықтары бойынша 
мамандар дайындалады. «Рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес 
университет студенттеріне екінші семестрден бастап «Қоғамдық сана-
ны жаңғырту» атты жаңа пән оқытылады.

Кафедра меңгерушісі – Ф.Қ. Қабдрахманова, ал оқытушылары – 
философия ғылымдарының докторы, профессор К.Б. Ахметжанова, 
профессор М.Т. Мағзұмов, профессор В.М. Шелепов, философия 
ғылымдарының кандидаты Н.Б. Игісінова, доцент Е.Ж. Сейтембетов, та-
рих ғылымдарының кандидаты Б.Ш. Шүршітбай, философия магистрі 
А.Т. Жиренова, докторант Е.Г. Рякова, докторант М.Ш. Шүршітбай, 
философия магистрі 
Н.С. Слабодчикова және 
басқалар.

Кафедра магистрант-
тары арасында «Уни-
верситет мақтанышы» 
белгісінің иегері, «Гра-
нит науки» байқауының 
жүлдегері, 6 ғылыми 
басылымның авторы, 
көркем гимнастика-
дан спорт шебері, ел 
чемпионы т.б. жүлделі 
орындардың иегерлері 
бар.

ШҚМУ-ДА ЖАҢА КАФЕДРА АШЫЛДЫ

Полоса подготовлена 
пресс-службой ВКГУ

ПОМОГЛА ЭКСКУРСИЯ 
Экскурсия по ВКГУ помогла выпускникам 

Шемонаихинского района определиться с 
выбором будущей профессии.

Отдел образования Шемонаихинского рай-
она выразил благодарность за поддержку ини-
циативы о проведении профориентационной 
экскурсии для учащихся школ, а также встречи 
директоров школ Шемонаихинского района со 
студентами 4 курса.

Как отмечено в благодарности, «благодаря 
эффективной организации мероприятия кол-
лективом ВКГУ им. С.Аманжолова учащиеся 
11 класса плодотворно провели время, посе-
тив лаборатории, факультеты университета, 
попробовав свои силы в пресс-службе и взяв 
интервью. Экскурсия по университету оконча-
тельно помогла выпускникам определиться с 
выбором будущей профессии».
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НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ

В ВКГУ прошел семинар по соз-
данию новых сортов картофеля и 
элитному семеноводству.

Семинар «Создание новых сортов 
картофеля и отбор адаптированных 
из генофонда стран СНГ и иностран-
ной селекции для оригинального и 
элитного семеноводства восточно-ка-
захстанского региона» прошел в ВКГУ 
им. С. Аманжолова.

- Президент Казахстана 
Н.А.Назарбаев в Послании народу 
Казахстана от 5 октября отметил, что 
нужно в полной мере реализовать 
потенциал агропромышленного ком-
плекса, основная задача – увеличить 
в 2,5 раза производительность труда 
и экспорт переработанной продукции 
сельского хозяйства к 2022 году, ис-
пользовать лучший опыт управления 
отраслью путем внедрения гибких, 
удобных стандартов, а также выстро-
ить систему массового обучения сель-
ских предпринимателей новым навы-
кам ведения хозяйства. То, что делают 
наши ученые в уникальной лабора-
тории биологии и биотехнологий, 
является хорошим ориентиром для 
развития отрасли. Ученые занимают-
ся созданием новых перспективных 
сортов картофеля, путь которого - от 
пробирки до работы на полях дело-
вого партнера ВКГУ им.С. Аманжоло-
ва - ТОО «ҰЛАН-ЖЕМІС», - отметила 
проректор по СР и НР И.В. Ровнякова. 
– Сегодня мы думаем о связи науки, 
производства, коммерциализации 
проектов.

В программе семинара прозвучал 
доклад кандидата с/х наук, старшего 
научного сотрудника  лаборатории 
биологии и биотехнологий расте-
ний ННЛКП ВКГУ им. С. Аманжоло-
ва Галины Николаевны Кузьминой 
«Оценка и подбор сортов картофеля 
для оригинального и элитного семе-
новодства для условий Восточного 
Казахстана».

Галина Николаевна Кузьмина рас-
сказала о результатах исследований 
по грантовым проектам: «Биотех-
нология создания и клонирования 
перспективных сортов картофеля 
для пополнения и рационального ис-
пользования генетических ресурсов 
Восточного Казахстана»; «Освоение 
и внедрение инновационных тех-
нологий возделывания картофеля 
в оригинальном семеноводстве в 
условиях Восточного Казахстана»; 
«Организация и внедрение элитного 
семеноводства картофеля в Восточ-
но-Казахстанском регионе»; «Отбор 
адаптированных и высокопродуктив-
ных сортов картофеля собственной 
селекции и стран СНГ для Восточно-
Казахстанского региона»; «Услуга по 
выполнению работ по клонированию 
in vitro сортов картофеля первого пи-
томника оригинального семеновод-
ства для ТОО «ҰЛАН-ЖЕМІС» в объе-

ме 50 тысяч пробирочных растений», 
«Внедрение инновационных методов 
биотехнологии в семеноводство ос-
новных сельскохозяйственных куль-
тур для получения оздоровленной и 
продуктивной элиты»; «Инновацион-
ная технология производства супе-
рэлиты суперранних и ранних сортов 
картофеля на оздоровленных землях 
ВКО».

- Актуальность инновационных 
проектов – в научно-исследователь-
ской работе по созданию в Восточном 
Казахстане новых сортов и отбору 
сортов из генофонда, созданного в 
последние десять лет, различными 
селекционными центрами, что по-
зволяет отобрать наиболее адапти-
рованные и высокопродуктивные, 
– отметила Г.Н. Кузьмина. - Прогресс 
в увеличении валовой продукции от-
расли картофелеводства, в наиболь-
шей степени достигнутый во мно-
гих европейских странах, позволил 
установить, что селекция является 
наиболее эффективным средством 
повышения уровня урожайности кар-
тофеля, улучшения качества продук-
ции и снижения энергозатрат на ее 
производство.

Исследование включает в себя из-
учение и подбор сортов стран СНГ и 
иностранной селекции для условий 
Восточного Казахстана; создание но-
вых сортов картофеля, адаптирован-
ных к почвенно- климатическим усло-
виям Восточного Казахстана.  

Изучение сортов стран СНГ и ино-
странных селекционных центров ве-
дется с  2013 года по нынешний год.

-Таким образом,  рассмотрев про-
дуктивность сортов из генофонда 
стран СНГ и иностранных селекци-
онных центров, а также сортов вос-
точно-казахстанской селекции счи-
таем, что в группу перспективных 
вошли: Удача (Россия, ВНИИКХ им. 
А.Г. Лорха), Розара (Германия, фир-
ма «КВС»), Ред Скарлет (Голландия, 
фирма «HZPC», Санте (Голландия, 

фирма «Агрико»), Роко (Голландия, 
фирма «Агрико»); сорта селекции 
Восточного Казахстана, ВКГУ им. С. 
Аманжолова: Магистр, Изольда, Вос-
точный, Таврия, Шакирд, - сообщила 
Г.Н. Кузьмина.  

Научный сотрудник ВКГУ, маги-
странт 1-го курса обучения специаль-
ности «биология» Гульсайын Долан-
баева  выступила с докладом на тему 
«Оценка и подбор сортов картофеля 
суперраннего и раннего сроков со-
зревания».

Она доложила результаты ис-
следований по грантовому проекту 
«Инновационная технология произ-
водства суперэлиты суперранних и 
ранних сортов картофеля на оздоров-
ленных землях ВКО», про финанси-
рованного ГУ «Управление сельского 
хозяйства ВКО» на 2018-2019 г.г.

- Казахстан практически обе-
спечивает свои потребности в кар-
тофеле, но эта культура может стать 
экспортной, для чего потребуется 
расширение его производства.  Сорта 
картофеля, в зависимости от длитель-
ности периода созревания делятся на 
6 групп, - сообщила она.

По словам ученой, ранние сорта 
формируют урожай, с хозяйственно 
значимым выходом товарной про-
дукции, через 60 – 70 дней после по-
садки, среднеранние 70 – 80 дней, 
среднеспелые 80 – 100 дней, средне-
поздние и поздние 100 – 120 дней. 
Температурные ресурсы области обе-
спечивают успешное возделывание 
раннеспелых и среднеспелых сортов 
картофеля во всех земледельческих 
районах области, тепла для возделы-
вания позднеспелых сортов достаточ-
но на территории агроклиматических 
районов.

 Испытания предшествующих лет 
показали, что баланс сортов, удов-
летворяющих потребности в карто-
феле разных сроков созревания, для 
Восточного Казахстана, складываются 
следующим образом: ранние сорта – 
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15 – 20 %; среднеранние и среднеспелые - 60 – 80% и в 
отдельных районах среднепоздние - 20 %.

-В исследованиях легче было подобрать среднеран-
ние и среднеспелые сорта для ведения оригинального 
и элитного семеноводства, они высокопродуктивные и 
полностью созревают за вегетационный период агрокли-
матических зон региона, - отмечает  Гульсайын  Доланба-
ева. - Суперранние и ранние сорта  в общем объеме всех 
сортов немногочисленны, труднодоступные, но за период 
2016 - 2018 годы, нам удалось,  при помощи ВНИКХ им. 
А. Г. Лорха, подобрать и изучить эту коллекцию в in vitro, а 
затем в закрытой зоне первого питомника оригинального 
семеноводства, при получении первого меристемного по-
томства в клонах I  года.

Таким образом,  выделены перспективные для региона 
сорта: Гулливер ( Россия), Джувел  (Германия), Коломбо ( 
Голландия), Ред Скарлет ( Голландия), Королева Анна ( Бе-
лоруссия), Родриго ( Германия), Леди Клер ( Голландия), 
Удача (Россия), Даренка ( Россия).

О получении первого и второго меристемного потом-
ства клубней, выделившихся сортов в системе оригиналь-
ного семеноводства»  сделала сообщение агроном-семе-
новод ТОО «Ұлан-Жеміс» В.Н.Николаева.

 «Методы биотехнологий получения исходного матери-
ала картофеля in vitro для оригинального семеноводства» 
- тема выступления младшего научного сотрудника,  ма-
гистранта 1-го курса обучения специальности «биология» 
Ш.Т.Тустубаевой.

- Главным звеном, от которого зависит эффектив-
ность картофелеводства, является сертифицированное 
семеноводства, - отметила она. - Оно основано на био-
технологических приемах культуры ткани и клонального 
микроразмножения для получения исходного материала с 
последующим репродуцированием при соблюдении ком-
плекса мер по защите от повторного заражения болезня-
ми. Поэтому вопрос обеспечения крупных и мелких про-
изводителей семенного картофеля исходным материалом 
очень актуален. Во всем мире производство картофеля 
переводится на безвирусную основу с использованием эф-
фективного в настоящее время метода апикальных мери-
стем, который основан на выращивании растений из вер-
хушечных зон делящихся клеток, свободных от вирусной и 
другой инфекции. Учитывая большое народнохозяйствен-
ное значение оздоровленного семенного картофеля, на 
базе ВКГУ им. С. Аманжолова была создана лаборатория 
клонального микроразмножения районированных и пер-
спективных сортов картофеля, адаптированных к агрокли-
матическим условиям Восточного Казахстана.

Для проведения данной работы были заключены до-
говоры между ВКГУ им.С. Аманжолова и Всероссийским 
научно-исследовательским институтом картофельного хо-
зяйства им. А.Г. Лорха и Казахским институтом картофель-
ного хозяйства и овощеводства по проведению исследо-
ваний по вопросам семеноводства, а именно получение в 
данных институтах,  сертифицированных сортов картофеля 
in vitro селекции последних 10 лет. Таким способом ученым  
удалось собрать более 60 сортов и отобрать в них наибо-
лее урожайные для оригинального и элитного семеновод-
ства картофеля.

По словам Ш.Т.Тустубаевой, методы биотехнологии по 
получению микроклубней картофеля in vitro и микрорасте-

ния in vitro, полученный контейнерным способом решает 
ряд вопросов массового производства.

О применении метода иммуноферментного анализа 
(ИФА) для определения вирусной и бактериальной инфек-
ции в системе оригинального и элитного семеноводства 
рассказал  докторант Ph.D КазНУ им. аль-Фараби, аспи-
рант АГУ А.Е. Оразов.  

Помимо этого, на семинаре был освещен  вопрос введе-
ния в культуру in vitro сортов картофеля селекции ВКГУ им. 
С.Аманжолова.

Работы по введению в культуру in vitro сортов картофеля 
селекции ВКГУ им. С. Аманжолова начаты были еще в 2016 
году в лаборатории биотехнологии растений.  Перед нача-
лом исследований для получения светового ростка клубни 
картофеля проращивались в культивационном помещении 
при 16 - часовом фотопериоде при температуре 23-24 ¦С.

На этапе отработки методики введения в культуру in 
vitro самым важным вопросом является подбор метода 
стерилизации первичного экспланта. Стерилизация мери-
стемных тканей клубней картофеля проводилась в 90 % 
этиловом спирте, перекиси водорода, и растворе дезинфи-
цирующего средства «Domestos», содержащем гипохлорит 
натрия 5%, с разбавлением дистиллированной водой.

Результаты исследований: в  2016 году была отрабо-
тана методика стерилизации и введения в культуру in vitro 
сортов картофеля селекции ВКГУ имени С. Аманжолова, в 
2017 году введены в культуру in vitro, проверены ИФА-ме-
тодом и размножены сорта Изольда, Таврия, Восточный-1.

А в 2018 году партнеру - ТОО «Ұлан-Жеміс» были пе-
реданы микрорастения картофеля in vitro, таких сортов, 
как Изольда – 50 шт, Таврия – 25 шт, Восточный-1 – 20 
шт пробирочных растений для массового размножения и 
испытания в производстве в полевых условиях. В настоя-
щее время  начаты работы по введению в культуру in vitro 
еще двух сортов селекции ВКГУ имени С. Аманжолова – 
Шакирд и Магистр. В  государственную комиссию по со-
ртоиспытанию сельскохозяйственных культур переданы 
сорта Изольда, Таврия, Восточный-1, Шакирд и Магистр. 
На сегодня в лаборатории биологии и биотехнологий  ВКГУ 
имени С. Аманжолова содержится генофонд данных со-
ртов в in vitro.
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Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың халыққа Жолдауы – бұл Елбасының 
ағымдағы жылдың даму жағдайын және үрдісін 
терең талдау нәтижесі негізінде жасаған болашақ 
жылға бағдар беретін маңызды стратегиялық құжат. 
Қазақстанда жыл сайын Елбасы Жолдауы мемлекеттік 
қызметкерлер, ғалымдар, білім және мәдениет 
қайраткерлері, экономика және т.б. салалардағы ма-
мандар арасында қызу талқылануда. 

Әрбір қазақстандық Жолдаудан ел дамуының бағытын 
және осы бағытқа байланысты кәсіби, жеке тұлға ретінде 
даму стратегияларын айқындай алады. 2018 жылдың 
5 қазанында Қазақстан Республикасының Президенті 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты жариялаған Жолдауын-
да елдің басты байлығы адам болып табылатындығын 
атап көрсетті. Елбасының адами капиталды басты 
байлық ретінде бағдарлауы Қазақстан Республикасының 
жоғары оқу орындарына үлкен міндет жүктейді. Қазіргі 
заманғы нарықтық экономика талабына сай жоғары оқу 
орындарының маман даярлауының басты критерийлері 
қоғамда жас түлектің жұмысқа орналасуы арқылы кәсіби 
қызметін іске асыруы, сонымен қатар жоғары еңбекақы 
алуы негізгі өлшем болып табылады. Талап етілген маман-
дарды даярлаудағы университеттің рөлі - ел дамуының 
стратегиялық бағыттарын, қазіргі заманғы ғылымның 
жетістіктерін және экономиканың қажеттіліктерін ескеретін 
тиісті білім беру бағдарламаларын қалыптастыру бо-
лып табылады. Биылғы жылы мемлекет тарапынан жас 
қазақстандықтардың білім алуына мемлекеттік білім грант-
тары, сонымен қатар облыстық әкімдіктер деңгейінде де 
көптеп бөлінді. Бүгінгі таңда бұл жасалып отырған шаралар 
аймақтық жоғары оқу орындарының танылуын арттыруға 
ықпал етеді деуге толық негіз бар. Мұндай мемлекеттік 
қолдау еліміздің болашағы мен дамуына үлес қосатын 

жас мамандарды дайындауда жоғары оқу орындарының 
кәсіби қызметіне қойылатын талаптарды күшейтеді. 

«Ұлтты бастар – рухты жастар» жобасы 
ҚР Президентінің Жолдауы аясында: ШҚМУ облыс мек-

теп оқушылары мен студенттерінің қатысуымен «Ұлтты ба-
стар – рухты жастар» жобасына бастамашы болып отыр. 

Мемлекет басшысының «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Жол-
дауы отандық білім беру жүйесі тарихындағы жарқын 
оқиға болды, маңызды құжатта білім саласына жан-
жақты қолдау көрсету нақты міндеттелді. Тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап білім беру саласын дамы-
ту Қазақстандағы мемлекеттік саясаттың басым бағыты 
болып келеді. Елбасы Н.Ә. Назарбаев атап өткендей, 
«ұлттар бір-бірімен тек тауарлар мен қызметтер бойынша 
ғана емес, сондай-ақ қоғамдық құндылықтар және білім 
беру жүйелерімен де бәсекелеседі». Еліміздегі білім беру 
шығындары ішкі жалпы өнімнің 4,2 пайызын құрайды 
және ЮНЕСКО ұсынған нормаларға (5-6%) жақындап 
келеді. Ел Президенті «Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Жолдауында 5 
жыл ішінде білім, ғылым және денсаулық сақтау салала-
рына барлық көздерден жұмсалатын қаржыны ішкі жалпы 
өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу керектігін міндеттеді. Бұл 
қосымша қаржыландыру білім мен ғылымды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша білім беру 
жүйесі алдында тұрған стратегиялық міндеттерді орындауға 
мүмкіндік бермек. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ – 66 
жыл бойы еліміздің Шығыс өңірі үшін педагогикалық кад-
рларды дайындап келе жатқан жоғары оқу орны. Шығыс 
Қазақстан облысындағы директорлардың, директор-
лар орынбасарларының және мұғалімдердің 75 пайы-
зы – біздің түлектер. Жоғары оқу орнымыздың ұжымы 
«Ұстаз мәртебесі туралы» Заңның қабылдануына үлкен 
үміт артуда, біздің ойымызша бұл құжат педагогикалық 
мамандықтарды таңдаған талапкерлер санын көбейтуі 
тиіс. Ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасын қолдау 
мақсатында 2018 жылы Шығыс Қазақстан облысының 
әкімі Д.К. Ахметов 467 білім грантын бөлді, бұрын-сонды 
мұнша көп грант берілген емес-тін, оның ішінде 160 грант 
нақ осы педагогикалық мамандықтарға бағытталды. Ел 
Президенті 2019 жылды – Жастар жылы деп жариялады. 
Университет «Ұлтты бастар – рухты жастар» жобасын ба-
стап отыр, оған облыстағы мектеп оқушылары мен студент-
тер белсенді атсалысатын болады. 

Мұхтар Төлеген, Сәрсен Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің

 ректоры, философия докторы (PhD), профессор

ЖОЛДАУ ЖҮКТЕГЕН МІНДЕТТЕР

ШҚМУ РЕКТОРЫНЫҢ ЖОЛДАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІ
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ШҚМУ және Жоғары колледж студенттері 
Өскемен полициясына көмек көрсетуші 
студенттік жасақтарға арналған спорттық 
шарада жүлделі орындар алды.

9–шы қарашада полицейлерге көмек 
көрсетуші студенттік жасақтар арасында 
спорттық іс-шара өтті. Оған  колледждер мен 
университеттердің 11 командасы қатысты.

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ және 
Жоғары колледж студенттері жетекшілері 
Алмас Бөлекпаев пен Інжу Құрбанованың 
басшылығымен спорттық шараға белсенді түрде 
қатысып, жүлделі орындарға ие болды.

Іс-шара қорытындысы бойынша Өскемен 
қаласы Жастар орталығы қатысушыларға алғыс 
білдіріп, сертификаттармен марапаттады.

Баспасөз қызметі

С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ректоры 
М.Төлеген «Серпін-2050» 
бағдарламасы бойынша 
білім алып жүрген студент-
термен кездесті.

ШҚМУ-де «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға» жо-
басы аясында «Серпін-2050» 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша оқып жүрген 4-ші курс 
студенттерімен кездесу болып өтті.

Аталмыш кездесу барысында ректор түлектердің осы өңірде 
жұмыспен қамтылуы қажеттігі турасында айтты. Сондай-ақ, 
үшжылдық міндетті еңбек ету үшін мектептерге орналасу мақсатында 
алдын ала іс-тәжірибеге бару мәселелері талқыланды.  

Ректор студенттерді қызықтырған барлық сауалдарға жауап беріп, 
университетте жастарға үлкен қолдау көрсетілетінін жеткізді.

Сонымен қатар, жастар алдында оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 
проректор А. Мырзағалиева да сөз сөйледі.

Биыл аталмыш 
бағдарламаның алғашқы 
134 түлегі ұшырылыған-ды. 
2018-2019 оқу жылында осы 
бағдарлама арқылы білім алып 
жатқан 172 студент оқуларын 
аяқтауы тиіс.

Баспасөз қызметі

С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ жас 
ғалымдары Ресейдің 
Дубна қаласында өткен 
ТМД жастар ғылыми 
мектебіне қатысты.

Физика және техно-
логиялар кафедрасының 
PhD докторанты Дастан 
Буйткенов, Ұжымдық 
қолданыстағы ұлттық 
ғылыми зертхана 
қызметкерлері Жұлдыз 
Сағдолдина, Қантай 
Нұрғамит, Байжан Дарын 
Дубна қаласында өткен «Экспериментальды ядролық физиканың 
аспаптары мен әдістері» тақырыбындағы ТМД жастар ғылыми 
мектебіне қатысты.

Мектеп жұмысына Қырғызстан, Әзірбайджан, Армения, Беларусь, 
Украина, Молдова, Қазақстан елдерінен 26 жас ғалым қатысқан. 
Қатысушылар байқау негізінде іріктеліпті.

Мектепте физика бойынша дәрістер оқытылып, нанозертханаларға 
экскурсиялар жасалды.

ШҚМУ жас ғалымдары ғылыми мектептің пайдасы мол болғанын 
айтып, іссапар бойынша қолдау көрсеткен университет басшылығына 
алғыстарын білдіреді.

Баспасөз қызметі

СТУДЕНТТІК ЖАСАҚТАР 
АРАСЫНДАҒЫ СПОРТТЫҚ ШАРА

БЕРЕРІ МОЛ КЕЗДЕСУ
«СЕРПІН-2050»

ШҚМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫ РЕСЕЙДЕ
ҒЫЛЫМ

ВСТРЕЧА С 
КОНСУЛАМИ КНР

В ВКГУ состоялась встреча китайских сту-
дентов и проректора по СР и НР И.В. Ровня-
ковой  с заместителем Генерального консу-
ла Го Синьцяо (КНР) и консулом по науке и 
технике Ми Гуйсюн (КНР).

Во  встрече приняли участие студенты ВКГУ 
им.С. Аманжолова и ВКГТУ им.Д. Серикбаева,  
обучающихся в данных вузах ВКО.

Во время деловой встречи студенты задали 
интересующие их вопросы генконсулу и консулу 
из Китая,  получили устные ответы, а также по-
лезную информацию в виде раздаточного мате-
риала.     

Во время своего пребывания в вузе гости из 
Китая посетили одну из достопримечательно-
стей университета - Фонд редких книг.

Пресс-служба
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МАРАПАТ

ШҚМУ ПРОФЕССОРЫНА ТӨСБЕЛГІ ТАБЫСТАЛДЫ

Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры С. 
Игібаевқа Абай атындағы төсбелгі тапсырылды.

Тарих, филология және халықаралық қатынас 
факультеті Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры, 
Жоғары мектеп академигі, Өскемен қаласының құрметті 
азаматы Советқан Қабдуәлиұлы Игібаев өзінің 77 жасқа 
толған күнінде Абай атындағы алтын медальға ие болды.

Аталмыш төсбелгіні С. Аманжолов атындағы ШҚМУ рек-
торы М.Ә. Төлеген салтанатты түрде табыстап, ғалымның 
ерен еңбегін ерекше атап өтті. Игібаев 120-ға жуық ғылыми 
жұмыстың авторы болып табылады.

Салтанатқа Советқан Қабдуәлиұлымен бірге қызмет 
еткен ЖОО ардагерлері, шәкірттері, студенттер қатысып 
жылы лебіздерін білдірді.

Даңқты тарихшының көптеген оқушылары – қазір 
есімдері елге белгілі ғалымдар. Оның жетекшілігімен бір 
докторлық, жеті кандидаттық диссертация қорғалған. 
Олардың арасында А.С. Жанбосынова, Г.М. Ахметова,  Л.П. 
Турова, Ф.С. Құрманов, Р.К. Нұрбекова және басқалар бар.

Советқан Игібаев 1970 жылы ӨПИ-ді тарих мамандығы 
бойынша тәмамдаған. Ғылыммен студент шағынан айна-
лыса бастайды. Университеттегі толық жұмыс өтілі – 46 
жыл.

Ол «Халықтар достығы» орденімен, «Тәуелсіздікке 10 
жыл», «Ерен еңбегі үшін» медальдарымен, «Ғылымды 
дамытуға қосқан үлесі үшін», «Университетті дамытуға 
қосқан үлесі үшін», «Білім саласының құрметті еңбеккері» 

кеуде белгілерімен марапатталған.
– Тарих кафедрасы тарих факультетінің даңқы 

дәстүрлерін лайықты жалғастырып отырғанына дән риза-
мын, – деп түйіндеді өз ойын профессор Игібаев.

Құттықтаулар мен студенттердің музыкалық тартула-
рына толы болған салтанатты жиын естелік фотосуретке 
түсумен аяқталды.

Баспасөз қызметі

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
Вся профессиональная и трудовая деятельность 

Игибаева С.К. связана с УКПИ-ВКГУ. В 1964 г. окончил 
Усть-Каменогорский педагогический институт по спе-
циальности «История, русский язык и литература».

С 1970-1980 гг. – он преподаватель, старший препо-
даватель, доцент кафедры истории СССР.  В 1975 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по истории частной зо-
лотопромышленности Казахстана (1833-1917 гг.); в 1991 
г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Промыш-
ленные рабочие дореволюционного Казахстана (1861-
1917гг.)». В 1980-1985 гг. – проректор по заочному от-
делению УКПИ; в 1987-1992 гг. – заведующий кафедрой 
истории СССР.

Кафедра истории Казахстана является ровесницей Ре-
спублики Казахстан, первым ее заведующим в 1992 году 
стал С.К. Игибаев. Все эти годы рядом с Советханом Каб-
дуалиевичем трудились его коллеги Алексеенко Н.В., Пол-
таранин И.А., Ахмеров Ж. Д., Федрова Р.С., Малтусынова 
Г.А., Гуляев К.Л., Петров В.И., Романов В.В., Арсланова 
Ф.Х., Жидков Г. П.  и многие другие.

С 1992 года по 2006 год Советхан Кабдуалиевич яв-
лялся членом областной ономастической комиссии, с 
2007 года - городской ономастической комиссии, член 
Малой Ассамблеи народа Восточного Казахстана, член-
корреспондент Академии наук Высшей школы Казахста-
на, академик Академии истории и общественных наук РК. 
Член научно-экспертного совета Ассамблеи народа ВКО.  

Советхан Кабдуалиевич внес свой вклад в развитие и 
реформирование системы высшего образования.  В 1994 
году впервые в Республике Казахстан на базе кафедры 
истории Казахстана, которую он возглавлял,  в качестве 
эксперимента была открыта магистратура по направлени-
ям «История Казахстана» и «История зарубежных стран», 

первый ее выпуск состоялся в 1996 году.
Много усилий им было приложено к подготовке науч-

ных кадров. В 2001 году был открыт Диссертационный Со-
вет по специальности «Отечественная история», где успеш-
но защитились первые магистры кафедры.

С.К. Игибаев на протяжении нескольких лет являлся 
председателем Диссертационного Совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук при ВКГУ, а также - членом Диссертационного 
Совета по защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора исторических наук при Карагандинском госу-
дарственном университете им. Е.А. Букетова.

За 48 лет научно-педагогической деятельности Совет-
кан Кабдуалиевич воспитал не одно поколение историков. 
Под его научным руководством успешно защищены одна 
докторская и  семь кандидатских диссертаций.

С.К.Игибаев  - автор более 120 научных работ, в том 
числе  монографий, учебников и учебных пособий. Совет-
кан Кабдуалиевич активно участвует в пропаганде дости-
жений исторических знаний, в деле формирования ново-
го исторического сознания народа, выступая на научных 
конференциях с участием представителей общественности 
города и области.

Одной из направлений в деятельности профессора яв-
ляется научно-организационная работа. С.К. Игибаев – 
инициатор и организатор проведения ряда научно-практи-
ческих конференций международного и республиканского 
уровней, которые  вносят большой вклад в развитие исто-
рической науки, в укрепление дружбы народов. Темати-
ка конференций охватывает различные аспекты истории 
и перспектив развития региона и страны: «Взаимосвязи и 
взаимодействие народов Восточного Казахстана в хозяй-
ственной и культурной деятельности XVIII-XXI вв., «Алтай 

Начало, Продолжение на стр.9
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в Евразийском пространстве: исторические традиции и     
перспективы межрегионального сотрудничества», «Казах-
стан в Великой Отечественной войне: история, методоло-
гия и современное осмысление».

Другое направление - международное сотрудничество: 
кафедра под руководством Советхана Кабдуалиевича  ак-
тивно вела работу в Международном координационном 
совете «Наш общий дом – Алтай»,  в реализации догово-
ров с Алтайским государственным университетом, Том-
ским, Новосибирским, Цюрихским университетами, Илий-
ском педагогическим университетом и многими другими. 
Кафедра тесно взаимодействовала с региональными ор-
ганизациями (музеями, архивами, институтом археологии 
им.Маргулана и многими другими).

Сегодня кафедра продолжает сохранять и развивать 
международные и партнерские отношения, которые были 
заложены в те годы. При содействии кафедры истории Ка-
захстана в свое время существовал институт Демографии, 
работала лаборатория археологических исследований, 
сейчас функционируют филиал института истории и этно-
логии  МОН, НИЦ Алтайтану, центр гуманитарных и поли-
тических исследований «Мангілік  ел», который затем был 
преобразован в центр «Рухани жаңғыру».

Советхан Кабдуалиевич в 1996 году проходил стажи-
ровку при Стэнфордском университете (штат Калифорния, 
США), работал в архиве Гуверского института, занимал-
ся изучением источников по истории Казахстана. Сейчас 
кафедра продолжает развивать академическую мобиль-
ность, расширяя ее географию (Германия, Чехия, Португа-
лия, Великобритания, Россия).

Советхан Кабдуалиевич стоял у истоков проектной дея-
тельности на кафедре. В 2007-2009 гг. руководил научным 
проектом по госбюджетной темы КН МОН «Национальная 
идея в истории и культуре народа Восточного Казахстана». 
Его начинания сейчас продолжаются и на кафедре реали-
зовывается два научных проекта по ГФ МОН и акимата об-
ласти. 

Кафедра под руководством С.К. Игибаева принимала 
активное участие в реализации государственных программ, 
так в рамках Государственной программы «Культурное на-
следие» в 2006 г. под редакцией С.К. Игибаева была изда-
на книга «Шығыс Қазақстанның мәдени мұралары» (тарих, 
мәдениет, білім).  Сейчас кафедра принимает активное 
участие в реализации программы «Рухани жангыру». В 
2017 году была подготовлена к юбилею нашей области 
летопись «Страниц связующие нити», в этом году учебник 
«Краеведение» (рекомендован МОН РК) на двух языках, 
сейчас по обращению Центра новых технологий Управле-
ния образования ВКО кафедра истории Казахстана присту-

пила к разработке  книги «Этносы Восточного Казахстана» 
в формате 3Д с дополненной реальностью.

Ежегодно на протяжении многих десятков лет 
С.К.Игибаева  проводит научно-методологические семи-
нары.

В данный момент С.К. Игибаев, являясь профессором 
кафедры истории Казахстана, продолжает успешно со-
четать педагогическую, методическую и научно-исследо-
вательскую работу. Только с начала этого учебного года 
за два месяца Советхан Кабдуаливич выступил модера-
тором на международной конференции «Алтай - золотая 
колыбель тюркского мира», записал видеолекцию по реа-
лизации проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых 
учебников на казахском языке», провел методологический 
семинар, выступил на круглом столе  по разъяснению По-
слания Президента РК Н.А. Назарбаева, принял участие в 
подготовке программы «Легенды степи» на телеканале 
«МИР».

Советкан Кабдуалиевич награжден орденом «Дружбы 
народов» (1981г.), медалью «10 лет независимости Ре-
спублики Казахстан» (2001г.), нагрудным знаком «За за-
слуги в развитии науки Республики Казахстан» (2003г.), 
медалью «Ерен еңбегі үшін» (2005г.), «Почетный работ-
ник образования» (2009г.), «Почетный гражданин г. Усть-
Каменогорск» (2011 г.).

Ректор университета М.А.Толеген особо подчеркнул 
вклад Советхана Кабдуалиевича в развитие кафедры и 
университета, в целом исторической науки Казахстана и 
вручил профессору медаль имени Абая. Особые слова бла-
годарности своему учителю выразили коллеги И.А. Пол-
торанин, М.Т.Магзумов, его ученики А.С.Жанбосинова, 
А.А.Оскембай,Ж.С.Аубакирова, докторанты и магистран-
ты.

Кафедра истории Казахстана

Продолжение. Начало на стр.8
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 100 ЖАҢА ЕСІМІ»

БАУЫРЖАН РАХӘДІЛОВПЕН КЕЗДЕСУ

А.С. Пушкин атындағы 
облыстық кітапханада С. Аманжо-
лов атындағы ШҚМУ ғалымы Бау-
ыржан Рахәділовпен кездесу өтті.

Халықаралық студенттер күні 
қарсаңында А. Пушкин атындағы 
облыстық кітапханада С. Аманжо-
лов атындағы ШҚМУ ұжымдық 
пайдаланудағы Ұлттық зертханасының 
меңгерушісі, физика және технология 
кафедрасының доценті, өнертапқыш, 
PhD докторы, Қазақстанның та-
лантты жас ғалымдарына арналған 
мемлекеттік ғылыми шәкіртақы иегері, 
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 
ұлттық жобасына үміткер жас ғалым, 
жерлесіміз Бауыржан Рахәділовпен 
кездесу өтті.

Ол 3 оқулық пен 100-ден астам 
ғылыми жарияланымның авторы, 
оның ішінде 20 мақаласы шетелде 
жарияланған, сондай-ақ 15 авторлық 
куәлік тіркеген.

Ғылыми жұмыстарының негізгі 
нәтижелері Қазақстан мен шетел-
де өткен 30 халықаралық және 
республикалық конференцияларда, 
семинарларда және форумдарда ба-
яндалып, 1, 2 дәрежелі дипломдар-
мен марапатталған.

Жаратылыс ғылымдарының 
магистрі, «Техникалық физика» 

мамандығы бойынша (PhD) фило-
софия докторы Б. Рахәділов  Польша 
мен Германияның университеттерінде 
тағылымдамадан өтті.  

Бауыржан Қорабайұлы ШҚМУ 
базасында «Беттер инженериясы 
және трибология» ғылыми-зерттеу 
орталығын ашқан, онда 2 PhD док-
торы, 5 PhD докторант, 6 маги-
странт және 5 студенттен тұратын Б. 
Рахәділовтың ғылыми тобы құрылған. 

Ұлттық ғылыми зертханада жұмыс 
істей жүріп, Б. Рахәділов ғылыми 
жұмысын педагогикалық қызметімен 
оңтайлы үйлестіреді және студент, 
магистрант және PhD-докторанттарға 
ғылыми жетекшілік етеді.

А.С.Пушкин атындағы Шығыс 
Қазақстан облыстық кітапханасы

«100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА» 

В ВКГУ прошла встреча студентов ФЕНиТ с побе-
дительницей проекта «100 новых лиц Казахстана» 
Альмирой Михайловной Жилкашиновой, старшим 
научным сотрудником Национальной научной лабо-
ратории коллективного пользования.

Модератор Д.Ерболатулы представил студентам гостью 
и рассказал о конкурсе «100 новых лиц» и других проектах, 
включенных в программу «Рухани жаңғыру».

А.М.Жилкашинова - выпускница ВКГУ по специаль-
ности «Физика», член-корреспондент международной 
Академии информатизации, победитель конкурса по от-
бору проектов и экспонатов для национального павильо-
на «Казахстан» международной специализированной 
выставки «ЭКСПО-2017», член научно-технического со-
вета ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие 
G-Global» по приоритетному направлению «Чистая малая 
энергетика», победитель республиканского конкурса МЮ 
РК «Шапағат» в номинации «Женщина-изобретатель РК»,  
лауреат республиканского конкурса НТЦ «Парасат» - «Па-
расатты жас ғалым».

Альмира Михайловна рассказала историю своих дости-
жений, поделилась опытом, отметив, что большую роль в 
становлении её как ученого сыграла работа в националь-
ной научной лаборатории.

10 лет назад созданная лаборатория дала мощный им-
пульс для развития науки в регионе, многие молодые уче-
ные, получившие бесценный опыт и подготовку в нацио-
нальной лаборатории успешно трудятся в национальных 
университетах и предприятиях, международных научных 
центрах.  

После встречи студентам была организована экскурсия 
по научным лабораториям корпуса №8 с демонстраци-
ей работы уникальных аналитических приборов высокого 
разрешения.

Студенты - будущие технологи, экологи, биологи, хи-
мики, физики и ядерщики - имеют возможность осваивать 
современные методы исследования, получать навыки опе-
раторов приборов, заниматься научными проектами. Со-
трудники лабораторий рассказали об этих возможностях в 
центре коллективного пользования.

Надеемся, что встреча произвела хорошее впечатление 
у молодежи и немало будет последователей у Альмиры 
Михайловны Жилкашиновой, которой желаем крепкого 
здоровья и дальнейших побед.

Факультет естественных наук и технологий

ВСТРЕЧА С АЛЬМИРОЙ ЖИЛКАШИНОВОЙ
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ШҚМУ профессоры А.Б.Мырзағалиева 
Өзбекстан ғалымы Ф. Хасановпен бірге 
қоңыраугүлдер тұқымдастарына жататын 
«Бактриялық конодопсис» аталған өсімдіктің 
жаңа түрін ашты.

Өзбекстанның флористикалық зерттеулеріне 
ШҚМУ профессоры, биология ғылымдарының 
докторы Анар Мырзағалиева айтарлықтай үлес 
қосты.  

ШҚМУ профессоры Өзбекстан ғалымы Ф. Ха-
сановпен бірге қоңыраугүлдер тұқымдастарына 
жататын «Бактриялық конодопсис» аталған 
өсімдіктің жаңа түрін ашты.

Өсімдік түрі «Өзбекстан флорасы» басылы-
мына жабайы өсімдік ретінде енгізіліп отыр.  

Баспасөз қызметі

Қосымша білім беру жүйесінің 100 
жылдығына орай экология және география 
кафедрасының доценті А.П. Цыганов арнайы 
медальмен марапатталды. 

Оған балаларға қосымша білім беру 
жүйесіндегі, атап айтқанда Өскемендегі 
экобиоорталықтағы еңбегі үшін мерейтойлық 
медаль табыс етілді. Медальды доцентке 
ҒБМ қосымша білім беру республикалық оқу-
әдістемелік орталығының директоры Раиса Шер 
табыстады.

Баспасөз қызметі

Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі Ж. 
Әубәкірова облыстық мұғалімдер үшін (тарихшылар, музы-
канттар, географтар және филологтар) «Жалпы білім беретін 
мектептердің оқу үрдісінде «Өлкетану» оқулығын енгізу» 
тақырыбы бойынша оқыту семинарын өткізді.

«Өлкетану» оқулығын ШҚО білім беру басқармасының тапсыр-
масы бойынша Ж. Әубәкірованың басшылығымен құрамына С. 
Аманжолов атындағы ШҚМУ оқытушылары – тарих ғылымдарының 
докторы, профессор А. Жанбосынова, әл.ғ.к., доцент Э. Столя-
рова, «Алтайтану» ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми 
қызметкерлері Е. Савчук, А. Әубәкірова, доцент А. Цыганов, та-
рих магистрі, аға оқытушы Қ. Жириндинова кірген жұмыс тобы 
даярлаған.

Сонымен қатар, жұмыс тобында PhD докторы, Шәкәрім атындағы 
СМУ қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі А. Жүндібаева, 
облыстық тарихи-өлкетану мұражайының маманы Е. Зинченко, қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Б. Мұқанов, Өскемен қаласындағы 
ағайынды Абдуллиндер атындағы өнер мектебінің оқытушылары  Қ. 
Құнафина, З. Есембаева енді.

«Өлкетану» аймақтық оқулығы «Қоғамдық сананы модерниза-
циялау» бағдарламасына сәйкес жалпы білім беретін мектептердің 
5, 6 және 7 сыныптары үшін әзірленген. Оқулық орыс және қазақ 
тілдеріндегі 20 тақырыптан тұрады.

Авторлар ақпараттық және иллюстрациялық материалдарды 
іріктеуге ерекше назар аударған.

Оқулық БжҒМ «Оқу құралы» республикалық ғылыми-практикалық 
орталығы ұйымдастырған облыстық және республикалық сарапта-
ма комиссияларының сараптамасынан өтті және Білім және ғылым 
министрлігі ұсынған оқу-әдістемелік басылымдар тізіміне енгізілді.

Қазіргі уақытта «Атамұра» баспасы оқулықты баспадан шығаруға 
дайындау үстінде. «Өлкетану» оқулығы 2019 жылдың қаңтарынан 
бастап облыстағы мектептерде сыналады.

Оқулықтың ресми таныстырылымы 2018 жылы 27 қарашада 
«Өлкетану оқулары-2018» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік  
конференцияда өтеді.

Қазақстан тарихы кафедрасы

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Физика және технология-
лар кафедрасының «Ядролық физика» және «Материалтану 
және жаңа материалдар технологиясы» мамандықтары бой-
ынша оқып жүрген үздік студенттері Курчатовтағы Ұлттық 
ядролық орталықта болды.

Бұдан соң студенттер «Байкал-1» ғылыми-зерттеу ядролық ре-
акторлар кешенімен танысты. Сонымен қатар, болашақ мамандарға 
«Токамак» қондырғысы да егжей-тегжейлі көрсетілді.

Жастар Ядролық технологиялар паркіне де барып, оның 
жұмысымен танысты.

Мұндай экскурсиялар студенттерге болашақ диплом 
жұмыстарының бағытын анықтауға көмектесіп, өз мамандықтарына 
деген қызығушылығын арттырады

Баспасөз қызметі

ФЛОРИСТИКАДАҒЫ ЖАҢА 
АШЫЛУЛАР

АРНАЙЫ МЕДАЛЬМЕН 
МАРАПАТТАЛДЫ

МҰҒАЛІМДЕР ҮШІН ОҚЫТУ 
СЕМИНАРЫ ӨТТІ

ТЕХНОЛОГИЯ

СТУДЕНТТЕР ЯДРОЛЫҚ 
ОРТАЛЫҚТА БОЛДЫ
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ДӘРІС

ШҚМУ СТУДЕНТТЕРІ ТАНЫМАЛ АРХЕОЛОГПЕН КЕЗДЕСТІ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да тарих 

мамандығының студенттері мен магистрантта-
рына, докторанттарына танымал археолог, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Зейнолла Сама-
шев «Шығыс Қазақстан археологиясы» тақырыбында 
ашық дәріс оқыды.

Дәріс әкімшілік ғимараттағы «Рухани жаңғыру» конфе-
ренц-залында өтті.

Өскемен педагогикалық институтының түлегі болып 
табылатын профессор, Шығыс Қазақстан облысындағы 
археологияның даму барысы, өңірде соңғы үш жылда 
жүргізілген археологиялық ғылыми-зерттеу жұмыстары 
бағдарламасының нәтижелері туралы айтты.  

Биылғы бірегей жаңалық Тарбағатай ауданындағы 
Елеке сазы жерінен табылған «Алтын» адам болды. Қазір 
ғалымдар жәдігерлерді реставрациялау, консервациялау 
жұмыстарымен айналысуда, олардың көбі университеттің 
археология мұражайында сақталмақ, оның ашылуы 26-
шы қарашаға жоспарланып отыр.

Оған қоса, Петербор университеті өнер факультеті 
реставрация кафедрасының аға оқытушысы, РҒА 
материалдық мәдениет тарихы институтының жетекші ре-
ставраторы Николай Курганов шеберлік сыныбын өткізді, 
«Алтайтану» ҒЗО аға ғылыми қызметкері Елдос Қариев 

ШҚМУ-дағы археология туралы баяндама жасады.
Н. Кургановтың айтуынша, Шығыс Қазақстан – 

археологиялық ескерткіштерге ерекше бай ғажайып өлке. 
–Таулы өңірдегі төменгі температураның арқасында 

қорғандарда органикалық материал жақсы сақталған, бұл 
– сирек ұшырасатын құбылыс. Мәселен, «Қарақаба 12» 
қорғанында жауынгердің қару-жарағымен қатар, ағаштан 
жасалған музыкалық аспабы да тамаша сақталған, – деді 
ол.

Реставратор Шығыс Қазақстан қорғандарында атқарған 
жұмысы, реставрацияның заманауи әдістері туралы айтып, 
сауалдарға жауап берді.

Е. М.Қариев соңғы жылдары ғалымдар З.С. Самашев пен 
А.С. Жанбосынованың арқасында ШҚМУ археологиялық 
қазбаларға белсенді қатысып жүргенін атап көрсетті.

Оның айтуынша, ЖОО ректорының бастамасымен 
археологиялық зерттеулерге арналған электр-магниттік 
радар сатылып алынған, соның арқасында жерді қазбай-
ақ жаңа археологиялық нысандар табылып отыр.

Е.М. Қариев сөз соңында студенттерді қазба 
жұмыстарына қатысуға шақырды. Олардың тұрмысы үшін 
барлық жағдай жасалғанын да атап өтті. 

Іс-шараға Әлкей Марғұлан атындағы Археология 
институтының қызметкерлері Айдос Шотбаев пен Ерболат 
Рахманқұлов та қатысты. 

Баспасөз қызметі
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«Balausa» стартап-жобасының авторы – физика 
және технологиялар кафедрасының шебері Нұрлан 
Досмұрат «Stratup Bolashak: Менің Арманым» стартап-
жобалардың ұлттық конкурсында финалға шықты.

Жас ғалым ұлттық ертегілер мен мультфильмдер 
негізінде табиғи материалдардан ыдыс-аяқ, жиһаз, 
ойыншық және киім-кешек өндіруді қолға алғалы отыр.

– Менің жұмысымдағы негізгі технология – ЧПУ ста-
ногы. Ол – сандық бағдарламамен басқарылатын аспап. 
Мен бұрыннан осы станокпен жұмыс істегенді ұнатамын, 
сол себепті 2017 жылы өзімнің алғашқы лазерлі ЧПУ ста-
ногымды сатып алдым. Сосын ақырындап станокпен 
түрлі заттар жасай бастадым. Өзім педагог мамандығын 
бітіргендіктен әрі үш баланың әкесі болғандықтан тәрбие 
мәселесі әрқашан ойымда жүреді. Елімізде ұлттық бағытта 
тәрбие беретін ойыншықтар жоқтың қасы, сол себепті 
өз мүмкіндігімді пайдаланып, балалар ойыншықтарын 
шығаруды қолға алдым. 2017 жылы ақпан айында өткен 
«STARTUP BOLASHAK: Менің арманым» ұлттық байқауы 
арманымды жүзеге асыруға түрткі болды. Қазір кіші-гірім 
цех құрдық. Бұйырса, бір айдан кейін байқаудың фина-
лына барамыз. Айтпақшы, байқау басталғанда 500 жоба 
қатысқан болатын, соның тек 34 жобасы финалға жолдама 
алды, – дейді Нұрлан.

Нұрлан Досмұраттың айтуынша, жобаның артықшылығы 
– ұлттық бояуды қолдануда. «Balausa-ның» мақсаты – 

ұлттық тәрбиелік рөл атқаратын балалар өнімдерін шығау, 
«Balausa» брендтін қалыптастыру, балалар тәрбиесіне 
бренд-өнім арқылы үлес қосу.

– Жобаны қиялдау оңай, ал жүзере асыру қиың екен. 
Бірақ, жобаға деген қызығушылығым қиындықты жеңуге 
күш берді. Жобаны бастағаннан бері демалған емеспін, 
күніне 15 сағат жұмыс істеймін. Семьяның қу тірлігі өз ал-
дына. Менің қарбаластығыма балаларымның үйренгені 
соншалық, сәл демалып отыра қалсам, үш жасар қызым 
«әке, неге жұмыс істемейсің, жұмыс істесеңші» дейтін 
дәрежеге жетті, – деп күледі Нұрлан Досмұрат.

Қазір жоба аясында цех құрылып, станоктармен толығып 
жатыр. Алғашқы өнімдер сатылымға шығарылған, өнім 
көлемін арттыру үшін инвесторлар мен мемлекеттік грант-
тар қарастырылуда. Өндіріс мүгедек жандарды жұмыспен 
қамту мүмкіндігін де бера алады.

– Жоба енді ғана жүзеге асып отырғандықтан, кейін 
бәйтеректей алып болсын деген үмітпен «Балауса» 
деп қойдық. Жоспар – жыл аяғына дейін Өскеменде 
толыққанды цех құру және өнімдерді бүкіл Қазақстанға та-
рату. Қазіргі уақытта бізде шағын болса да өндіріс бар. Енді 
соны ұлғайту жұмыстары жасалып жатыр, – дейді өнімді 
көптеп шығаруды көздеп отырған жас кәсіпкер.

Баспасөз қызметі

ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ ОЙЫНШЫҚТАР

ҚОНАҚ

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің студенттері танымал 
«Алашұлы» тобымен кездесу өткізді.

Шараны ашқан университеттің тәрбие жұмысы жөніндегі 
проректоры Амангелді Ғабдылкәрімұлы кездесудің еркін 
форматта, емен-жарқын әңгіме түрінде өтетінін айтты.

– Сұрақтарыңызды батыл ортағы салып, өнерде жүрген 
замандастарыңызбен пікір алмасыңыздар, – деді Амангелді 
Ғабдылкәрімұлы.

Алашұлы тобы да жастардың пікірі өздері үшін құнды 
екенін білдірді.

Жастар ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап жүрген 
бұл топты шет елдерде қалай қарсы алатынын білуге 
құмартты.

– Шет елдер қазақтың әндері мен күйлерін ерек-
ше ықыласпен тыңдайды. Өзіміз барған Түркия, Корея 
елдері бізді құшақ жайып қарсы алды. Әр халық өз табиғи 
қалпынан безінбеуі керек. Оны сақтап, заман талабы-
на ыңғайланып, өрістете білуі ләзім. Шет елде жүргенде 
осыған көзіміз жетті, – деді топ мүшесі Мақсат Рахмет.

Жастар топ құрамына жаңадан қосылған жерлесіміз, 
үржарлық Ерзатты да сұрақтың астына алды.

Зайсан, Күршім аудандарын аралап, тамаша табиғаттан 
ерекше шабыт алып келген әншілер кездесуді «Оу, менің 
далам-ай, әлдилеген анамдай» деп әдемі әндерімен 
түйіндеді.

Айта кетейік, «Алашұлы» тобы Шығыс Қазақстанға 
қайырымдылық кешін өткізу үшін келді. Концерттерінен 
түскен қаражатты түгел науқас баланың еміне аудармақ.

Тасқын Болатұлы

СТУДЕНТТЕР ТАНЫМАЛ ТОП МҮШЕЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ
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ПАМЯТЬ

По коридору Альма-матер не-
торопливой, но уверенной поход-
кой идет широкоплечий мужчи-
на. Убеленные сединой виски и 
борода выдают в нем не только 
почтенный возраст, но и житей-
скую мудрость…Таким мне вспо-
минается прекрасный наставник, 
глыба журналистского мастер-
ства – профессор Владимир Фи-
липпович Минаев. 

Об этом поистине хорошем пре-
подавателе хочется писать долго 
и много. Он никогда не обижался, 
не злился, не позволял высоких то-
нов. Этакий добрый дядюшка Сэм 
(именно этот персонифицирован-
ный образ приходит в голову, когда 
вспоминаю В.Ф. Минаева) всегда 
заходил в аудиторию с милой улыб-
кой, в приподнятом настроении. Его 
незаменимый атрибут – очки для 
зрения. Иногда он мог прийти в чер-
ной бейсболке, стараясь тем самым 
быть на одной «волне» с нами, мо-
лодежью. Не знаю, догадывался ли 
Владимир Филиппович, что и без ка-
ких-либо дополнительных элемен-
тов, он всегда был для нас «своим». 
К нему шли за советом, умным сло-
вом, помощью. И порой это были не 
только студенты…

Как человеку с журналистским 
прошлым, Владимиру Филипповичу 
не были чужды события региональ-
ные, государственные, мировые: 
будь то местный фестиваль, респу-
бликанский форум или военный 
конфликт в Нагорном Карабахе. И 
лишь умилительные воспоминания 
о внучке – Виктории – позволяли 
ему немного отойти от обсуждения 
новостных лент. Вика была для на-
шего наставника настоящей отду-
шиной. Он любил ее так искренне, 
по-дедовски. И, казалось, что ни 
Атлантический океан, ни будоража-
щие сознание события не смогут раз-
лучить их. Так было до 30 сентября 
2016 года. Семья потеряла любимо-
го мужа, отца, дедушку. Студенты – 
учителя с большой буквы. Жаль, что 
такие великие умы уходят так рано. 

Воспитанное профессором В.Ф. 
Минаевым поколение продолжает 
его дело. В печати, на телевидении 
и радио были, есть и будут звучать 
имена тех выпускников, которым по-
счастливилось брать уроки у велико-
го педагога. 

Спасибо Вам за знания, Влади-
мир Филиппович!  

Насихат Оркушпаева

БОЛЬШОЙ И ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ

КИНОЛЕНТА О ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Владимир Филиппович Минаев 

умер молодым в возрасте семи-
десяти восьми лет. Да-да, именно 
так. Каждого, кто знал Владимира 
Филипповича, подобное предло-
жение, нисколько бы не удивило.  

Несмотря на множество регалий, 
прожитые годы и богатый опыт, он 
сохранил в себе все лучшее, чем так 
непобедима и славна молодость. Не-
усыпный интерес к новому, неизве-
данному, сложному, вера в светлое 
завтра – все это делало Владимира 
Филипповича очень современным, 
живым и молодым человеком. 

Его ясный ум охотно осваивал тех-
нические изобретения человечества, 
горячее сердце влекло в путешествия, 
а тонкая душа искала и находила все 
новые и новые шедевры литературно-
го и кинематографического искусства. 

Владимира Филипповича обошла 
стороной участь многих людей в воз-
расте – разочарование в молодежи. 

Профессор Минаев ни на секунду 
не сомневался в том, что среди со-
временных актеров, режиссеров, пи-
сателей и журналистов немало тех, 
кому пожали бы руку и Одри Хеп-
берн, и Сергей Эйзенштейн, и Эрнест 
Хемингуэй  и Владимир Гиляровский. 

Вера в талант молодых, в торже-
ство жизни, в ее многообразие и кра-
сочность заполняла дни Владимира 
Филипповича яркими событиями и 
делами. Такими же насыщенными 
становились и часы, которые нам, 
студентам, посчастливилось провести 
рядом с профессором Минаевым. 

Он ценил каждого из нас. В часы 
сомнений и бесплотных тревог уве-
ренность в себе возвращается, когда 
вспоминаешь, как искренне и горячо 
верил в способности своих студентов 
Владимир Филиппович. 

Владимир Филиппович был при-
рожденным наставником, потому 
что мог научить юношей и девушек 
любить жизнь, замечать и развивать 

свои таланты и никогда не останавли-
ваться на достигнутом. 

Сегодня Владимира Филипповича 
нет с нами. Сказанные им слова одо-
брения и напутствия день ото дня ста-
новятся все дороже, они, как золото 
высшей пробы, с каждым годом пре-
умножают свою ценность.  

Елена Балова

ЗНАКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

В любом городе есть люди знако-
вые, в которых каждый находит для 
себя что-то близкое и родное. 

Таким был Минаев Владимир Фи-
липпович. Его встречали в любой части 
города – легкая, стремительная поход-
ка. И такая же жизнь – наполненная, 
интересная. У профессора Минаева ра-
бота – творческая, увлекательная. Жена, 
Галина Петровна – любящая, понимаю-
щая. Дети и внуки – красивые, умные, 
благодарные. Друзья – верные. Коллеги 
– уважающие. Сотни, нет тысячи учени-
ков – преданные.

А увлечения? Книги были главным 
увлечением. Одна из лучших библиотек 
в городе, и в каждой книге - пометки, за-
кладки. На стенах квартиры – картины, 
замечательная коллекция пластинок и 
значков. Кино, видео, компьютер – без 
них просто никак. Не было только дач, 
машин, стремления к обогащению.

Владимир Филиппович очень любил 
жизнь. И она дарила ему радость и сча-
стье.

Мы помним Вас, замечательный че-
ловек. Помним и любим.

С благодарностью, Суровы.

Дарья Сурова



16 желтоқсан - Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 

тәуелсіздігі күні

1515ИМИДЖ
ВКГУ 2018КҮНТІЗБЕ

ЖЕЛТОҚСАН
1 желтоқсан - Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш 
Президенті Күні

8 желтоқсан – Халықаралық 
суретшілер күні

9 желтоқсан - Халықаралық 
жемқорлықпен күрес күні 

10 желтоқсан - Адам 
құқығы күні

10 желтоқсан - Бүкіләлемдік 
футбол күні

15 желтоқсан - Халықаралық 
шай күні

11 желтоқсан – Халықаралық 
танго күні

11 желтоқсан – Халықаралық 
тау күні

26 желтоқсан – Сыйлықтар күні 28 желтоқсан – Халықаралық 
кино күні

31 желтоқсан – Жаңа жыл
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БАЙҚАУ

«БІРІНШІ КУРС ТАЛАНТТАРЫ» БАЙҚАУЫНДА ТФЖЖҚФ 
СТУДЕНТТЕРІ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ

«Бірінші курс таланттары» университеттік байқауы 
аяқталды. Гала-концертке барлық факультеттер 
қатысып, соңында жеңімпаздар жарияланды.

Байқауда Тарих, филология және халықаралық қатынас 
факультетінің студенттері жеңіске жетті. Олар кубок пен 
100 мың теңге сертификатқа ие болды.

«Үздік жайдарман» аталымын «Десең иә» (ТФжХҚФ), 
«Үздік КВН» аталымын «Женсакая сумочка» (ЭжҚФ) ко-
мандалары иеленді.

«Үздік көркемсөз» – ЭжҚФ, «Үздік бірегей жанр» – 
ППжМФ («Параллель» номері), «Алтын дауыс» – Венера 
Тілеубаева,  «Күміс дауыс» – Қырмызы Салауатова, «Үздік 
вокалдық дуэт» – ТФжХҚФ («Менімен биле» әні).

Би аталымдары төмендегідей бөлінді: «Үздік халық биі» 
– «Эстон биі» (ППжМФ), «Үздік эстрадалық би» – «В стиле 
Gatsby» (ЖҒжТФ), «Үздік әзіл би» – «Цирковые дети» нөмірі 

(ППжМФ), «Үздік спорттық би» – «Revolution» (ЭжҚФ), 
«Үздік заманауи би» – «We are the power» (ТФжХҚФ).

«Мистер Талант» аталымын Темірлан Теміртаев, «Мисс 
Талант» аталымын Аяулым Мұхаметқалиева иеленді, «Үздік 
конферансье» болып Талшын Нұрланова, Ислана Ластаева, 
Әсел  Ерікова, Қазыбек Тоқтарбаев атанды.

Сондай-ақ, қосымша аталымдар да болды: «Үздік 
бейнеролик» – «Экономы-семья» (ЭжҚФ), «Қазыларға 
арналған үздік бағдарлама дизайны» – ТФжХҚФ.

Барлық жеңімпаздарға ректордың қолы қойылған гра-
моталар табысталды.

Алда «Студент көктемі-2019» байқауы келе жатыр, 
онда да дарынды жастар өз өнерлерін көрсету мүмкіндігіне 
ие болмақ.

Баспасөз қызметі


