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ҚР Президенті Н. Назарбаев «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
жыл сайынғы халыққа Жолдауын жария етті.

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ұжымы Жолдауды әкімшілік ғимараттағы «На-
зарбаевтану», «Рухани жаңғыру» орталықтарында, №1 оқу 
ғимаратының оқу залында бірге тікелей көрді.

– Жоғары білім беру ісінде оқу орындарының маман дайын-
дау сапасына қатысты талаптар күшейтіледі. Біз гранттардың са-
нын көбейттік, енді жауапкершіліктің кезеңі келді. Жоғары оқу 
орнының табыстылығын бағалаудың басты критерийі – оқу бітірген 
студенттердің жұмыспен қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа 
орналасуы. Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу 
қажет. Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететіндері 
ғана қалуға тиіс. Назарбаев Университетінің тәжірибесіне сүйеніп, 
үздік шетелдік топ-менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы әлемнің 
жетекші университеттерімен әріптестік орнату маңызды. Қазіргі 
білім инфрақұрылымының базасында Назарбаев Университетінің 
үлгісімен өңірлік жаңа жоғары оқу орнын құру қажет деп санай-
мын, – деді Мемлекет басшысы.

Мұғалімдер күні Елбасы келер жылы «Ұстаз статусы тура-
лы» Заңды әзірлеуді міндеттеді, аталмыш заң мұғалімдердің 
жүктемесін азайтып, көптеген тексерістерден арылту қажет.

Баспасөз қызметі

ШҚМУ-ДА ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ 
ОНЛАЙН РЕЖИМДЕ ТЫҢДАЛДЫ

ЖОЛДАУ

ӘРІПТЕСТІК

УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРЫ ШҚО 
ДЕЛЕГАЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА 

ҚАЗАНДАҒЫ НЫСАНДАРДЫ АРАЛАДЫ

Облыс әкімі Д. Ахметов бастаған ШҚО делегациясы 
Татарстанның (Ресей) бас қаласы – Қазандағы бірқатар 
инновациялық нысандарда болды. Делегация құрамында С. 
Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры Мұхтар Әділбекұлы 
Төлеген де бар. 

Облыс өкілдері, сонымен қатар, Инвестициялық даму 
агенттігінде, ІТ-паркте, агроөнәеркәсіптік паркте болып, көптеген 
елдердің медициналық  ЖОО-ларында, ауруханаларында 
қолданылатын  «Eidos medicine» роботтарының жұмысымен таны-
сты.

Мұнымен қоса, Қазан қаласының іс адамдары мен мемлекеттік 
қызметшілері және облыстың өкілдері қатысқан дөңгелек үстел 
отырысы өтті.

РЕКТОРАТ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ әкімшілік 

ғимаратында ректор М.Ә. Төлегеннің 
төрағалығымен ректорат отырысы өтіп, онда 
үш баяндама тыңдалды.

Педагогикалық білім және менеджмент 
кафедрасының меңгерушісі Н.Н. Радченко «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы 
педагогикалық білім мазмұнын жаңарту бойынша 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қызметі туралы» 
хабарлама жасады.

Ал, тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер 
бөлімінің жетекшісі С.К. Тұраров студенттік өзін-өзі 
басқару жүйесін ұйымдастыру және университеттегі 
студенттік жасақтар қозғалысын дамыту туралы 
ақпарат берді.

Жаңа білім беру бағдарламаларын ашу бойын-
ша университетте жүргізіліп жатқан жұмыстар тура-
лы оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор А.Б. 
Мырзағалиева айтып берді.

Баспасөз қызмет

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ матери-
алтану және жаңа материалдар технологи-
ясы мамандықтары бойынша «Атамекен» 
кәсіпкерлер палатасының ЖОО рейтингісінде 
8 университет ішінен 3-ші орын алды.

Аталмыш мамандықтар түлектерінің жұмыспен 
орналасу пайызы – 71 %, орташа жалақысы – 67 
мың теңгеден жоғары.

1 орында – Қарағанды мемлекеттік 
индустриалдық университеті, 2 орында – Атырау 
мұнай және газ университеті. 

Физика және технологиялар кафедрасын 
жоғары нәтиже көрсетулерімен құттықтаймыз!

Баспасөз қызметі

ШҚМУ ҮЗДІК ҮШТІК ҚАТАРЫНДА

Фырат университетінің профессоры, 
ғалым-геоморфолог ШҚМУ студенттеріне 
геоморфологиядан дәрістер оқып, Өскемен 
қаласы мен жалпы Шығыс Қазақстанның 
рельефін зерттеді.

Экология және география кафедрасының 
шақыртуымен келген Мұстафа Танер Шенгюн 
дәрістер циклін екі апта бойы оқыды. Ол былтыр 
да қыркүйек айында оқу орнымызға келіп қайтқан 
болатын. 

– Мен Қазақстанға қуана-қуана келдім. 
Мұндағы адамдардың ізеттілігі мен ақкөңілдігіне 
риза болдым, сонымен қатар жас әрі еңбекқор 
ректор да мені тәнті етті. ШҚМУ-да мені кітапхана, 
атап айтқанда көне және сирек кітаптар қоры 
қызықтырды. Мұнымен қоса, зертханалардың 
көптігі таң қалдырды. ШҚМУ оқытушыларына та-
быс пенсәттілік тілеймін, – деді М. Танер Шенгюн.

Өскеменде ғалым Ертіс бойын аралап, этноау-
ылда болды, Тарханкадағы тауға да барып, тастар-
ды зерттеді.

– Табиғаттарыңыз керемет, бірақ әлі 
қыстарыңызды көрген жоқпын. Қатты суық бола-
тын шығар, қазірдің өзінде мұндағы ауа темпера-
турасы мен тұратын жердікінен 22 градусқа төмен, 
– деп күлді профессор.

Баспасөз қызметі

ТҮРІК ПРОФЕССОРЫ ШҚМУ 
СТУДЕНТТЕРІНЕ ДӘРІС ОҚЫДЫ 
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В ВКГУ состоялось очередное заседание 
Наблюдательного совета. 

Заседание под председательством пред-
седателя Наблюдательного совета Вице-ми-
нистра образования и науки Республики Ка-
захстан Асхата Канатовича Аймагамбетова 
прошло в режиме «онлайн».

На заседании было рассмотрено три вопро-
са: «О состоянии научно-исследовательской 
работы и международной деятельности уни-
верситета и перспективы их развития»,  «Со-
гласование проекта скорректированного плана 
развития на 2018 год РГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанского государственного университета 
им. С.Аманжолова» и «Согласование проекта 
плана развития на 2019 год РГП на ПХВ «Вос-
точно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. С.Аманжолова».

По итогам Наблюдательного совета принято  
решение.

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА

В ВКГУ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ РЕКТОРАТА

В ВКГУ им. С. Аманжолова состоялось за-
седание ректората, на котором было рас-
смотрено 14 вопросов.  

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы: пополнение фонда музея уни-
верситета экспонатами, связанными с историей 
развития  вуза к 115-летию С. Аманжолова, от-
мечаемому в декабре текущего года, создание 
рабочей группы по организации и проведению 
торжественных мероприятий, посвященных 
юбилею С.Аманжолова, создание виртуально-
го музея.

Среди других вопросов – подготовка к от-
крытию Института Абая в Венгрии, активизация 
профориентационной работы по формиро-
ванию контингента и набору абитуриентов на 
2019-2020 учебный год.

Кроме того, рекомендовано продолжить ра-
боту по открытию новых специальностей  бака-
лавриата, магистратуры и докторантуры PhD, в 
том числе изучение вопроса по открытию новых 
специальностей - «Нефтегазовое дело», «Хи-
мическая технология органических веществ», 
«Музейное дело и охрана памятников» и «Ар-
хеология и этнология».

Наряду с этим, рассмотрен вопрос с пред-
ложениями по реорганизации факультета пси-
хологии, педагогики и культуры с учетом уве-
личения набора контингента обучающихся и 
открытию нового факультета искусства и куль-
туры.

На заседании ректората также рассмотре-
ны вопросы по увеличению научных статей в 
международных рецензируемых научных жур-
налах, имеющих ненулевой импакт-фактор, 
учеными, профессорско-преподавательским 
составом и сотрудниками университета  по 
трудоустройству студентов выпускных курсов 
университета по разъяснению возможностей 
трудоустройства в южных регионах республики 
и другие вопросы.    

ВИЗИТ

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ

В ВКГУ состоялась 
встреча с Чрезвычай-
ным и Полномочным 
послом Республики 
Корея в Республи-
ке Казахстан Ким Дэ 
Сик с ректором М.Ә. 
Төлеген.

На встрече ректор 
М.Ә. Төлеген отметил 
важность сотрудниче-
ства в сфере науки и об-
разования между ВКГУ 
и Кореей. Особенно 
плодотворно реализу-
ются договора о со-
трудничестве с Джионгсангским 
университетом, Католическим 
университетом, университетом 
Дэгу, Пусанским национальным 
университетом.

Студенты ВКГУ учатся в уни-
верситетах Кореи по программе 
академической мобильности. В 
Джионгсангском университете 
отучились 4 студента, в Католиче-
ском университете - 7 человек.

Наряду с этим, В ВКГУ приез-
жают учиться корейские студенты: 
один студент из Джионгсангского 
университета и три -  из Католиче-
ского университета. В ВКГУ им.С. 
Аманжолова также работает во-
лонтером по программе «World 
Friends Korea» профессор Пусан-
ского университета Санг Мэй Ли, 
приглашенный для чтения лекций 
на английском языке в рамках 
развития полиязычия, он также 
преподает корейский язык и кур-
сы английского языка. 

Посол оценил научный потен-
циал университета и предложил 
вместе осуществлять научные 
проекты по таким направлени-
ям, как «Археология», «Зеленая 
энергия», «IT-технологии». Также 
он предложил дальше развивать 
академическую мобильность сре-
ди студентов и профессорско-
преподавательского состава. Для 
этого он пригласил ректора с ра-
бочим визитом в Корею.

Посол прочел открытую лек-
цию о социально-экономическом 
и культурном развитии Кореи 
студентам 2-4 курсов специаль-
ности «Иностранные языки: два 
иностранных языка», «Перевод-
ческое дело», «Международные 
отношения». Студенты задали во-
просы о культурной жизни Кореи, 
о возможностях академической 
мобильности, обучающихся  в 
университетах этой страны.

Во встрече приняли участие 
волонтеры кафедры иностранных 
языков Джу Сын Рен и Джо Уиль-
сон.

Заведующая кафедрой «Ино-
странные языки: два иностран-
ных языка и переводческое дело» 
Г.К.Капышева отметила, что 
студенты специальности «Ино-
странные языки: два иностранных 
языка» учат корейский как второй 
язык, кроме того, в вузе успешно 
работает кабинет корейского язы-
ка.

Напомним, у ВКГУ им.С. 
Аманжолова заключен ряд ме-
морандумов о сотрудничестве с 
корейскими университетами. С 
Джионгсангским университетом 
(Ю.Корея) заключены меморан-
думы о взаимопонимании по дву-
дипломным программам, обмену 
студентами, академическому об-
мену и сотрудничеству.

С Католическим университе-
том Дэгу (Ю.Корея) подписано 
соглашение по развитию про-
граммы академического обмена 
студентов и магистрантов; уча-
стию в научных заседаниях, сим-
позиумах, конференциях, семи-
нарах; обмену преподавателями 
для чтения циклов лекций, в том 
числе дистанционно; совмест-
ному участию в международных 
проектах; публикациям совмест-
ных результатов исследований в 
индексируемых журналах и дру-
гим формам образовательного и 
научного сотрудничества.

Меморандум о взаимопони-
мании заключен и с Пусанским 
национальным университетом, 
факультет инженерии (Ю.Корея).

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Полоса подготовлена 
пресс-службой ВКГУ



Конкурентоспособный вуз се-
годня – это, прежде всего, конку-
рентоспособные и востребованные 
образовательные программы.

На уровне PhD докторантуры-5 

(экономика, математика, казахский 
язык и литература, химия и инфор-
матика), на уровне магистратуры - 3 
специальности (иностранный язык, 
история, основы безопасности и 
жизнедеятельности), на уровне ба-
калавриата - 9 новых спе-
циальностей, из них - 5 
сдвоенных специальностей 
(математика-физика, ма-
тематика-информатика, 
ф и з и к а - и н ф о р м а т и к а , 
химия-биология, геогра-
фия-история) для обеспе-
чения педкадрами мало-
комплектные школы.

-Университет - это куз-
ница  спортсменов с такими 
мировыми именами, как 
например, Ольга Рыпакова, 
Алексей Полторанин, из-
вестных тренеров,  и разви-
вая  традицию в подготовке 
кадров для  спорта высоких 
достижений, в этом году от-
крыта новая специальность 

- «Оздоровительная физическая 
культура», - сказал М.А.Толеген.  В 
рамках данной специальности будут 
подготовлены специалисты-тренера 
по работе с детьми, имеющие  особые 
потребности в получении образова-
ния.

В рамках реализации государ-
ственной программы обновления 
содержания среднего образова-
ния и полиязычного образования в 
университете начнется подготовка 
будущих учителей химии, физики, 

информатики и биологии  на англий-
ском языке, и через четыре года - это 
учителя-предметники, в совершен-
стве владеющие английским языком 
и знаниями в области естественных 
наук. Сегодня студенты технических и 
гуманитарных образовательных про-
грамм могут продолжить обучение 
по двухдипломному образованию, 
т.е. можно одновременно обучаться 
в вузах Польши или Венгрии, и в ре-

зультате обучения иметь два 
диплома разных стран.

В ВКГУ обучаются более 
110 иностранных студентов, из 
таких стран, как Китай, Мон-
голия, Российская Федерация, 
Южная Корея.

Университет принимает 
иностранные делегации, во-
лонтеров с университетов 
партнеров США, Венгрии, 
Польши, Англии, Чехии в це-
лях реализации совместных 
проектов по внедрению новых 
технологий, проведению ма-
стер-классов для преподава-
телей и студентов ВКГУ им.С. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ГОД УЧЕБЫ 
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года и Дню знаний, прошла в ВКГУ им.С. Аманжолова.
Количество первокурсников, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два раза, составив более 2,5 ты-

сяч человек, поэтому актовый зал едва вместил всех пришедших сегодня на праздник. 
-Поздравляю вас с началом нового учебного года и  Днем знаний! С новым учебным годом мы открываем 

новую страницу в  истории нашего университета, страницу новых побед и достижений! – поздравил студентов и 
преподавателей ректор ВКГУ им.С. Аманжолова М.А.Толеген. - Восточно-Казахстанский государственный уни-
верситет имени Сарсена Аманжолова - это классический многопрофильный вуз с богатейшей историей и тради-
циями, занимающий лидирующие позиции в мировых и казахстанских рейтингах. 

ФАКТ

В генеральном рейтинге 
среди 130 вузов Казахстана 
ВКГУ им. С. Аманжолова за-
нял 6 место и вошел в топ-
10 лучших вузов Казахста-
на.

ЦИФРА

В этом году в университете 
открыто 17 новых образо-
вательных программ бака-
лавриата, магистратуры и 
докторантуры по востребо-
ванным специальностям.

ФАКТ

 В этом году открыты но-
вые экспериментальные об-
разовательные программы 
- «Компьютерная мехатро-
ника»  и  «Цифровая гумани-
таристика». Это - будущие IT-
специалисты в гуманитарной 
области и робототехники.

Продолжение на стр.5
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Аманжолова. 
В этом году впервые  в республи-

ке открыта кафедра «Рухани жаңғыру 
и социально-гуманитарных дис-
циплин», конференц-зал и научно-
исследовательский центр «Рухани 
жаңғыру», телерадиостудия «Алтай 
Жастары», оснащенная современным 
оборудованием, Центр обслужива-
ния студентов «PARASAT».

Значительны достижения универ-
ситета и в научных проектах. Только в 
этом году, по словам ректора, в вузе 
реализуются проекты на сумму более 
360 млн. тенге. Более 100 студентов  
стали призерами республиканских 
предметных олимпиад и конкурсов 
молодых ученых.

Среди поступивших, особая гор-
дость - обладатели знака  «Алтын 
белгі» - 39 человек, 40 имеют аттестат 
особого образца («с отличием») и 
школьники победители республикан-
ских олимпиад. 

Впервые для поддержки одарен-
ных и талантливых школьников в вузе 
введены две стипендии и «золотой» 
нагрудной знак: стипендия имени 
Абая Кунанбаева (50 тысяч тенге еже-
месячно в течение 4 лет) и стипен-

дия имени Сарсена Аманжолова (25 
тысяч  тенге ежемесячно в течение 4 
лет). 

Среди поступивших на 1 курс, по 
информации ректора, более 700 че-
ловек - на бюджетные места  (почти в 
3 раза больше в сравнении с прошлым 
годом),  в том числе 205 грантов по 
программе «Серпін-2050», 319 гран-
тов в рамках образовательного респу-
бликанского заказа и более 160 аби-
туриентам посчастливилось получить 
гранты местных исполнительных ор-
ганов при поддержке акима ВКО Д.К. 
Ахметова, из 400 грантов для подго-
товки востребованных  специалистов 
на рынке труда Восточного региона. 

В магистратуру университета по-

ступило более 240 
человек и в Выс-
ший колледж - 231 
абитуриент.

Ректор особо 
отметил гордость 
университета – 
студентов-спор-
тсменов.

-В этом году 
на специальность 
«Физическая куль-
тура и спорт» посту-
пили  11 мастеров 
спорта Республики 
Казахстан, - сооб-
щил ректор ВКГУ 
им.С.Аманжолова 
М.А.Толеген. - 
Среди них,  мастер 

спорта международного класса по 
тяжелой атлетике Лидия Ануфриева, 
мастер спорта РК по таэквондо Қаби 
Мақсат, призер международных со-

ревнований и чемпионатов РК, 
мастер спорта РК Екатерина Куценко, 
член сборной РК по хоккею с шайбой, 
мастера спорта РК по спортивной 
акробатике Надежда Бухарина, по 

дзюдо Анастасия Котова, по кикбок-
сингу Серікбол Ермеков, по волейбо-
лу Елена Малахова.

В этом году на  1 курс поступила 
и спортсмены хоккейной команды:  
кандидаты в мастера спорта Респу-
блики Казахстан, победители между-
народных соревнований по хоккею с 
шайбой: Данил Васильев, Тимофей 
Катасонов, Константин Бондаренко, 
Никита Ляпунов, Владислав Крав-
ченко, Сергей Ивашов. Кроме того, 
студентами вуза стали волейболи-
сты известного в республике спор-
тивного клуба «Алтай» Әшімханова 
Айсұлу, Александра Белякова, Диана 
Ногомбаева, Ерланұлы Ерзат, Кирилл 
Иванов, Дархан Мергазин, Василий 
Плотников.

- Вас в этом году ждут новые инте-
ресные мероприятия, краеведческие 
и археологические проекты, спортив-
ные состязания, экскурсии, конкурсы, 
тренинги и форумы, - резюмировал 
ректор. 

Торжество продолжилось вруче-
нием ректором сертификатов на по-
лучение именных стипендий имени 
Абая и С. Аманжолова, грамот лучшим 
студентам. Грамота МОН РК вручена 
также ответственному секретарю при-
емной комиссии, руководителю шта-
ба «Серпін-2050» Л.Т.Байжумановой.

Затем студенты вуза показали но-
вичкам вуза концертную программу, 
среди номеров которой были песни, 
танцы, театральные постановки.  За-
вершился первый день нового учеб-
ного года и праздник Дня знаний фо-
тографированием на память.

Пресс-служба 

ЦИТАТА

«Дорогие первокурсни-
ки! Вы стали студентами 
ВКГУ имени Сарсена Аман-
жолова, ведущего государ-
ственного  университета на 
Востоке страны, вы сдела-
ли важный и правильный 
шаг на пути к профессио-
нальной и научной карьере 
при выборе вуза».

 (М.А. Толеген, ректор 
ВКГУ им.С. Аманжолова)

ЦИФРА

В этом году в университет  
поступило более 2,5 тысяч 
человек по всем формам об-
учения. 

ЦИФРА

Общий контингент обучаю-
щихся университета достиг 
более 6-ти тысяч человек. 

Окончание. Начало на стр.4
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВУЗ!

В актовом зале административного корпуса со-
стоялась встреча ректора ВКГУ имени С.Аманжолова 
М.Ә.Төлеген со студентами 1 курса бакалавриата фа-
культета экономики и права, факультета естественных 
наук и технологий, факультет педагогики, психологии 
и культуры; факультет истории, филологии и междуна-
родных отношений. 

- Уважаемые первокурсники! Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С.Аманжолова сегодня 
является ведущим многопрофильным университетом, круп-
ным современным образовательным, научным и культурным 
центром Восточного региона страны, в генеральном рейтинге 
многопрофильных вузов ВКГУ имени С.Аманжолова занимает 
6 место среди 130 вузов Казахстана, и входит в топ-10 луч-
ших вузов Республики Казахстан, - обратился к первокурсни-
кам ректор вуза М.Ә.Төлеген. - За время существования ВКГУ, 
а это не мало - 66 лет, вуз закрепил за собой право называться 
одним из лучших университетов Казахстана: богатое истори-
ческое прошлое, современная широкая исследовательская 
деятельность, активное  развитие и новаторство, позволяют 
ВКГУ находиться на передовых рубежах казахстанской науки 
и образования. Университет богат своими традициями и  вы-
дающимися выпускниками, среди которых - Дархан Амано-
вич Калетаев, Зайнолла Самашевич Самашев, Светлана Ива-
новна Ферхо, Ольга Рыпакова, 
Алексей Полторанин  и многие 
другие. В школах, где вы учи-
лись, работают 90% учителей 
- выпускников нашего универ-
ситета. Университет гордится 
своими выпускниками и каж-
дое имя вписано в «Золотую 
книгу» Ассоциации выпускни-
ков вуза.

Как сообщил ректор ВКГУ 
М.Ә.Төлеген, в этом году до-
полнительно выделены 20 ты-
сяч грантов к ежегодным 54 
тысячам грантам, в  этом году в 
университет  поступило более 
2 тысяч 600 человек по всем 
формам обучения, среди ко-
торых – 39 обладателей знака  
«Алтын белгі», 40 - аттестата 
особого образца («с отличи-
ем»), школьники-победители 
республиканских олимпиад.

По словам ректора, в уни-
верситете трудятся около 400 
высококвалифицированных преподавателей, из них 17 док-
торов наук и более 100  кандидатов наук и докторантов,  150 
магистрантов. В числе преподавателей ВКГУ обладатели госу-
дарственной стипендии для талантливых молодых ученых, го-
сударственного гранта «Лучший преподаватель вуза», гранта 
Фонда Первого Президента Республики Казахстан для про-
ведения молодыми учеными фундаментальных и прикладных 
научных исследований, призеры стартапов.

Ученые университета активно занимаются научными про-
ектами, сумма финансирования проектов составляет более 
300 млн.тенге. 

Молодые ученые  сделали свой вклад в международной 
выставке «ЭКСПО - «Энергия будущего». В университете ра-
ботает единственная по Казахстану обладатель звания «жен-
щина-изобретатель», кандидат технических наук  Альмира 
Михайловна Жилкашинова, победитель проекта «100 новых 
лиц».   

Сегодня достижения университета подтверждены между-
народными и национальными рейтингами. В национальном 
рейтинге среди многопрофильных вузов Казахстана занимает 
6 место и 12 образовательных программ бакалавриата и ма-
гистратуры вошли в тройку лидеров рейтинга.

Ежегодно университет выпускает более двух тысяч высоко-
квалифицированных специалистов различного профиля, под-
готовка которых осуществляется на 4 факультетах по 53 спе-
циальностям бакалавриата, 33 специальностям магистратуры 
и 8 специальностям докторантуры. В этом году в университете 
открыто 17 новых образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры по востребованным специаль-
ностям. Здесь и сейчас, среди первокурсников, ребята, посту-
пившие на экспериментальные образовательные программы, 
единственные в республике - «Компьютерная мехатроника» и 
«Цифровая гуманитаристика», «Оздоровительная физическая 
культура».

Впервые в этом году сделан набор студентов на специ-

альности: Математика-Физика, Математика-Информатика, 
Физика-Информатика, Хи-
мия-Биология, География - 
История.

В рамках реализации 
государственной програм-
мы обновления содержания 
среднего образования и поли-
язычного образования в уни-
верситете началась подготов-
ка будущих учителей химии, 
физики, информатики и био-
логии  на английском языке и 
через четыре года - это учите-
ля-предметники в совершен-
стве владеющие английским 
языком и знаниями в области 
естественных наук.  

-В университете созданы 
все материально-технические 
и ресурсные условия для по-
лучения качественного обра-
зования. Действуют научные 
лаборатории, единственная 
на Востоке страны Научная 
лаборатория коллективного 

пользования, производственные площадки, научно-иссле-
довательские и научно-образовательные центры: «Назарба-
евтану», «Алтайтану», «Рухани жаңғыру»,  «Зияткер». В этом 
году открылся Центр обслуживания студентов «PARASAT», 
новые учебные кабинеты, телерадиостудия «Алтай Жаста-
ры», оснащенная современным оборудованием, - сообщил 
М.Ә.Төлеген.

Университет располагает 7 учебными корпусами, 4 До-
мами студентов, издательством, бассейном, спортивными 
площадками, тиром, базами практик, расположенными в жи-
вописных местах области - озере Сибины и Панкратьев сад. 
Научная библиотека университета насчитывает более 1млн. 
экземпляров разнообразной литературы и фондом редких 
книг 17-19 века.

По словам ректора вуза, когда-то, в далеком 1994 году, 
министр юстиции поставил задачу закрыть практически все 
юридические факультеты по стране, однако, после того, как 
студенты ВКГУ им.С. Аманжолова при встрече с ним доказали 
свою компетентность, показав знания, он признал, что нельзя 
закрывать   факультет, имеющий очень грамотный профессор-
ско-преподавательский состав и, соответственно, студентов.

В ходе встречи перед первокурсниками выступили студен-
ты-активисты, рссказавшие о традициях факультетов и вуза, 
в целом, досуге студенческой молодежи - председатель КДМ 
Марлен Әбубәкір, координаторы дебатного клуба Ділмар» 
Гульжан Естаева и Адиль Манапбай, артистка студенческого 
театра «Шабыт» Инжу Ильясова и другие.

Завершилась встреча диалоговой площадкой в формате 
«Вопрос-ответ».

- Я – человек открытый. Наш сегодняшний диалог не завер-
шается с окончанием встречи, обращайтесь со своими вопро-
сами на «Блог ректора». Мои двери всегда открыты для вас, 
- резюмировал ректор ВКГУ им.С. Аманжолова М.Ә.Төлеген.

Пресс-служба 

ВСТРЕЧА РЕКТОРА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ
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СЕЛФИ С ДЕКАНАМИ

В день рождения университета, 
прошли соревнования среди студентов в 
традиционной игре «Quest».

Все пять команды были хорошо подготов-
лены.Ребята решали загадки и отгадывали 
задания, которые должны были выполнить. 
Они должны были посетить набережную Ир-
тыша им.Славского, поздравить ВКГУ раз-
ными танцами. А финальным было задание 
- сделать селфи на фоне памятника Сарсена 
Аманжолова, расположенного на террито-
рии учебного корпуса № 1.

По итогам конкурса места распредели-
лись следующим образом: 1 место – ФППиК,  

2 место – ФЕНиТ, 3 место – ФИФиМО, 4 
место – ФЭиП, 5 место – Высший колледж.

Отдел по воспитательной работе и 
социальным вопросам

МАСТЕР-КЛАСС
ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

РОЛЬ СОЦСЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Руководитель пресс-службы 

Фонда  Первого Президента Респу-
блики Казахстан - Елбасы Акер-
ке Берлибай провела в ВКГУ им.С. 
Аманжолова для студентов специ-
альности «журналистика» мастер-
класс на тему: «Социальные ме-
диа: лучшие практики SMM и PR в 
оцифрованном мире».

По словам Акерке Берлибай, в  со-
временном мире  активно развивает-
ся совершенно новое направление с 
использованием цифровых техноло-
гий - мобильная журналистика.

Мобильная журналистка, в том 
числе онлайн-журналистика, с ис-
пользованием мобильных устройств 
популярна, удобна, оперативна и ин-
терактивна, а также сильно экономит 
время читателей и пользователей в 
современном темпе жизни. Журна-
лист, скажем, снявший фото или ви-
део на смартфон, сам оперативно 
монтирует его на компьютере, затем 
широко использует соцсети, блоги. 

Однако, хотя и современный поль-
зователь предпочитает визуальность 
текстам (а длинные статьи вообще, 
как правило, не читает), журналист 
должен писать, писать и писать, под-
черкнула ведущая семинара-тренин-

га. 
- Начинающим журналистам - это 

особенно важно, нужно набивать 
руку, писать каждый день, - обрати-
лась она к студентам. 

Студенты получили практические 
сведения о форматах доведения ин-
формации до читательской аудито-
рии, о роли блогерства, социальных 
сетей в PR организациях и в личном  
PR, ознакомились с понятиями  «кон-
тент-маркетинг» (содержание по-
стов), «фото-видеоконтент», «рубри-
катор» и т.д.

В конце встречи А.Берлибай отве-
тила на вопросы студентов.

Пресс-служба

ШҚМУ-ДА АҚЫН ИСРАИЛ САПАРБАЙДЫҢ 
ӘДЕБИ-САЗДЫ КЕШІ ӨТТІ

С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ әкімшілік 
ғимаратының акт залын-
да ақын, сазгер, драма-
тург, «Платиналы Тарлан» 
тәуелсіз сыйлығының лау-
реаты, «Парасат» орденінің 
иегері Исраил Сапарбаймен 
«Мен елімді сүйемін» атты 
әдеби-сазды кеші өтті. 

Аталмыш жиынға барлық 
факультеттердің студенттері 
мен оқытушылары, құрметті 
қонақтар және ақынның 
оқырмандары қатысты. Екі 
сағатқа созылған кештен 
жиналғандар рухани азық алып қайтқаны сөзсіз. Исраил Сапарбай оқу 
орнының ректоры Мұхтар Төлегенмен жүздескен соң, «Аltai jastary» сту-
денттер телерадио кешенінде қонақ болды. 

– Қазіргі уақытта 160-қа жуық ән мен 300-ге тарта ән мәтінінің авто-
рымын. Ақындықпен адам дүниеге келеді, өлең жазарда жоғары жақтан 
шабыт келіп тұрады. Алғаш әнім шыққанда «сізге ақындық өнер де жетеді 
ғой» деп көбісі күлген еді, – деп ағынан жарылған ақын жас буынға сабақ 
боларлық маңызды жайттарды айтып берді.  

Әңгімелесу барысында білім ордасына есімі берілген ғалым Сәрсен 
Аманжолов жайлы да айтып, біздің ғылымға шексіз үлес қосқан тұлға 
екенін айтты.  Ақын сұхбат соңында студенттерге жылы лебізін білдіріп, 
тілек кітапшасына қолтаңбасын қалдырды.

Назгүл Мұхаметқанова,
«Журналистика», 3 курс студенті 
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ШҚМУ-ДА «QUEST» ОЙЫНЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

27-ші қыркүйек күні, Универси-
тет күнін атап өту аясында дәстүрлі 
«Quest» жастар ойыны бойынша 
студенттер арасында сайыс өтті.

Бес команда алдында әр түрлі 
жұмбақтарды шешіп тапсырмарларын 
орындау қажет болды. Командалар 
қалада орнатылған «Рухани жаңғыру» 
ескерткіштерінің қасында тұрып Уни-
верситетке өздерінің ашық лебіздерін 
жолдады. Сондай-ақ, Славский 
атындағы жағалауға барып, ШҚМУ-ды 
әр түрлі тәсілдермен құттықтап, Сәрсен 
Аманжолов ескерткішінің алдында сел-
фиге түсіп мәреге жетті.

Байқау қорытындысы бойынша: 1 
орын – ППжМФ, 2 орын – ЖҒжТФ, 3 
орын – ФТжХҚФ,

4 орын – ЭжҚФ, 5 орын – Жоғарғы 
колледж.

Тәрбие ісі және әлеуметтік 
мәселелер бөлімі

ШҚМУ «GREEN WORLD» 
АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

№1 оқу ғимараты маңындағы 
аумақты және басқа ғимараттардың, 
сондай-ақ Амур және Карбы-
шев көшелерін жалпықалалық 
сенбілік аясында тазалауға 
«Дене шынықтыру және спорт», 
«Алғашқы әскери дайындық» 
мамандықтарының 300-ден 
астам студенті мен шаруашылық 
департаментінің еңбеккерлері 
шықты. 

Акцияға С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар Төлеген және 
тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры 
Ирина Ровнякова да қатысты.

Өскемен қаласының және оқу 
ғимараттарының аумақтарын 
көгалдандыру, үнемі тиісті санитарлық 
жағдайда күтіп-ұстау және абаттанды-
ру мақсатында қала әкімдігінің 2018 
жылдың 11 қыркүйегіндегі №1/817 
қаулысына сай аумақтарды санитарлық 
тазалау бойынша айлық жарияланды.

15-ші қыркүйектен 1-ші қазанға 
дейін Амур және Карбышев көшелерінің 
аумақтарын тазалау бойынша «Таза 
аула» акциясы жарияланған.

Баспасөз қызметі

ОҚИҒА

 ЕЛБАСЫ ҚОРЫНЫҢ ДЕЛЕГАЦИЯСЫМЕН 
КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ

ҚР Тұңғыш 
Президенті Қорының 
Шығыс Қазақстан 
о б л ы с ы н д а ғ ы 
күндерінің және ШҚО 
әкімдігі мен Қордың 
арасындағы екіжақты 
ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы 
дамытудың аясында 
жоғары оқу орындары 
мен орта арнаулы оқу 
орындарының жаста-
рымен кездесу өтті.

Өскемен қаласындағы 
С. Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде студент жастарға 
ауқымды бағдарлама дайын-
далды, бағдарламаға Қор жо-
баларын жүзеге асыру туралы 
диалог алаңдарының жұмысын 
ұйымдастыру, сандық технология 
саласында жеке дағдыларды дамы-
ту үшін шеберлік сыныптарын өткізу 
мәселелері енгізілді.

«Жастар – Қазақстанның 
болашағы. Елдің дамуы ең алды-
мен жастардың білім дәрежелері 
мен белсенділіктеріне байла-
нысты. Біз жастарға өз талант-
тары мен қабілеттерін Қордың 
шығармашылық және ғылыми жо-
баларына қатысуда қалай қолдануға 
болатыны  туралы әңгімеледік. Бұл 
ғылым, ІТ-сала, мәдениет, оның 
ішінде журналистика мен әдебиет 
өкілдеріне арналған конкурстар мен 
гранттар, студенттік стипендия және 
басқа да көптеген мәселелер»,- 
деп атап өтті кездесуге қатысқан 
спикерлердің біреуі – Тұңғыш Пре-
зидент Қорының жанындағы жас 
ғалымдар кеңесі төрағасының орын-
басары Сухраб Жапаров.

Облыс жастары Қордың «Method 
PRO» атты IT-жобасына белсене 
қатысқанын атап өту қажет. Соның 
нәтижесінде жас бағдарламашылар 
индустрияның үздік мамандары-
нан кәсіби түрде IT-оқытудан өту 
мүмкіндігіне ие болады.

Сондай-ақ, аймақтың талантты 
жастары қазақстандық жас старттық 
жобалардың ғаламдық нарыққа 
шығуына жол ашатын «Smart Zholy» 
бағдарламасына қатысты.

Кездесудің келесі қатысушысы 
Қордың жанындағы Шығармашыл 
жастар Кеңесі төрағасының орынба-
сары Гаухар Тасбергенованың айту-
ынша, «Тұңғыш Президент Қорының 
жобалары көптеген қатысушылар 
үшін өз қабілеттерін дамытуға жа-
салып отырған қосымша ынталан-
дыру көзі болып табылады. Оған 

қоса жобаға қатысуға дайындау, өз 
жұмыстары мен идеяларын қорғау 
– әр қатысушы үшін өмірде міндетті 
түрде қажет болатын баға жетпес 
тәжірибе».

Кездесу барысында ҚР Тұңғыш 
Президенті қорының тұрақты 
серіктесі, мемлекеттік тілді дамы-
ту Қорының директоры Азат Ша-
уеев кездесуге қатысушыларға 
«Кім ақылдырақ?», «Qazaq latyn 
keyboard», «Qazaqstan 3D» және 
тағы да басқа жобалар арқылы 
мемлекеттік «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жүзеге асырылуы 
туралы әңгімеледі.

Қордың баспасөз қызметінің 
басшысы Ақерке Берлібай өз 
кезегінде «Әлеуметтік медиа: SMM 
және PR сандық әлемдегі үздік 
тәжірибелері» тақырыбына шеберлік 
сыныбын өткізді. Студенттер ұйымды 
жайғастырудың түрлері мен әдістері, 
ақпаратты тыңдаушыларға жеткізу 
тәсілдері туралы тәжірибелік 
мәліметтер алды.

«FinTech Group» компаниясының 
өкілдері Шоқан Құсайынов пен 
Абзал Оспанов Қазақстандағы 
«блокчейнді» дамытудың болашағы 
туралы мәлімет берді.

ҚР Тұңғыш Президенті қоры 
делегациясының жастармен кездесуі 
еркін, әсерлі жағдайда өтті. Әр 
қатысушы өзін мазалаған сұрақтарын 
қойып, сұрақтарына толық жауаптар 
алды.

Кездесуге қатысушылар «Бүгінгі 
кездесу шын мәнінде өте қызықты 
өтті. Жастардың шығармашыл жо-
балары туралы пайдалы ақпарат 
алдық. Өз жұмысың туралы, жұмыс 
барысында нені қолдануға болатыны 
туралы тыңдағандарымызды келе-
шекте адамдармен жұмыс істегенде 
қолданатын боламыз, - деп өз ойла-
рымен бөлісті.

Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президенті – Елбасының 

Қоры 
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ПОЛЬШАЛЫҚ ПРОФЕССОР 
ШҚМУ-ДА ДӘРІС ОҚЫДЫ

Жаратылыстану ғылымдары және тех-
нологиялар факультетіне академиялық 
ұтқырлық аясында келген Вроцлав ғылым 
және технология университетінің профес-
соры Войтек Виелеба дәріс оқып, Ұлттық 
зертхана қызметкерлеріне кеңестер 
берді.

Профессор Виелеба машина жасау және 
трибиология кафедрасын басқарады және 
осы бағыт бойынша Еуропаның жетекші 
ғалымы болып табылады.

Войтек мырзаны ректор М.Ә.Төлеген, 
жаратылыстану ғылымдары және техноло-
гиялар факультетінің деканы Д. Ерболатұлы, 
Ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми 
зертхананың меңгерушісі Б.К. Рахадилов, 
«Сыртқы бет инженериясы және трибология» 
ҒЗО жетекшісі Ж.Б. Сағдолдина қабылдады.

Кездесуде бірлескен жобаларды әзірлеу 
және PhD докторларын дайындау бойынша 
ынтымақтастық мәселелері талқыланды.

Профессор трибиология және сыртқы 
бет инженериясы бойынша «Материалта-
ну және жаңа материалдар технологиясы» 
мамандығының студенттері және «Физика», 
«Материалтану және жаңа материалдар тех-
нологиясы» мамандықтарының магистрант-
тары үшін 90 сағат дәріс оқып, физика және 
технологиялар кафедрасының докторантта-
рына, Ұлттық зертхана қызметкерлеріне кеңес 
береді.

Баспасөз қызметі

ШҚМУ-ДА УКРАИНАЛЫҚ 
ПРОФЕССОР ДӘРІС ОҚЫМАҚ

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-ға 
дәріс оқу үшін Т. Шевченко атындағы Киев 
ұлттық университетінің (Украина) әлемге 
әйгілі профессоры Юрий Крак келді. 

Шетелдік ғалымды С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар Төлеген қабылдады. 
Кездесуге Жаратылыстану ғылымдары және 
технологиялар факультетінің деканы Д. 
Ерболатұлы, компьютерлік модельдеу және 
ақпараттық технологиялар кафедрасының 
меңгерушісі Ж.З. Жантасова және аға 
оқытушысы А.С.Тілебалдинова қатысты.

Аталмыш кездесуде магистранттар 
мен докторанттардың тағлымдамаларын 
ұйымдастыру, студенттік және оқытушылық 
ұшқырлық, «Ғылыми-зерттеушілік, білім және 
мәдени ынтымақтастық туралы» ЖОО-лар 
арасындағы келісім аясында бірлескен жоба-
ларды әзірлеу мәселелері талқыланды.

Юрий Васильевич Крак – көптеген ғылыми 
жобалардың жетекшісі. Оның айналысатын 
саласы: робототехника, модельдеу, вирту-
алды кеңістіктер әзірлеу, компьютерлік гра-
фика, жасанды интеллект, украин тілін тану 
және синтездеу, ым тілін модельдеу. Бұл 
бағыттардың бәрі де еліміз үшін аса маңызды.

Жаратылыстану ғылымдары және 
технологиялар факультеті

ЭКСКУРСИЯ

ГЕРМАНИЯДАН КЕЛГЕН ДЕЛЕГАЦИЯ

СТЕМ-жобаларды ұсыну 
бағытында көшбасшы бо-
лып табылатын Риза (Гер-
мания) қаласындағы Вернер 
Гейзенберг атындағы мек-
теп гимназиясының өкілдері 
ШҚМУ-да болды.

ШҚМУ Өскемендегі Назар-
баев зияткерлік мектебімен бірге 
СТЕМ-бағытында мұғалімдерді 
даярлау жобасына қатысуда.

Жоба келер жылдың 
қаңтарынан іске асырылуы тиіс. 
STEM аббревиатурасы ағылшын 
тіліндегі ғылым, техника, машина 

жасау және математика сөздерінің 
алғашқы әрпінен алынған. 
Қонақтар университет зертхана-
ларын аралап көрді.

Делегация құрамында гим-
назия директоры, профессор 
Сильвия Мебус, халықаралық 
ынтымақтастық бойынша 
үйлестіруші Симона Грундлер, хи-
мия мұғалімі Мэриан Шайб, 12 
сынып оқушылары Пол Бьюрич 
пен Антон Вайнхолд болды.

Баспасөз қызметі

ЭРАЗМУС+ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫНДА 
БІЛІКТІЛІКТІ БЕКІТУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ

22 қазанан бастап 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
«Су ресурстарына антропогедік 
әсер» бағдарламасы бойынша 
біліктілікті бекіту курстары ба-
сталды. Курстар «Эразмус+»: 
Трансшекаралық су пайдалану 
тұрақтылығы мақсатындағы 
институционалдық серіктестік: 
Ресей және Қазақстан» 
халықаралық жобасы аясында 
ұйымдастырылады.

Курстың ашылуында 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 
проректоры, жоба координаторы 
Мырзагалиева А.Б. сөз сөйлеп, 
жобаның негізгі мақсаты мен 
міндеттерін, тыңдаушыларға 
курстың Эразмус+ жобасы ая-
сында қаржылай қолдауымен 
өткізілетіндігін жеткізді.

Курс лекторы – п.ғ.к. Попо-
ва М.В., курстың мақсаты мен 
міндеттерін таныстырды.  

Курстың мақсаты мамандарда 
су ресурстарына антропогендік 
әсер және кәсіби қызметте 

экологиялық ойлау негізінде су 
ресурстарын қорғау облысында 
терең білім қалыптастыру.

Курс бағдарламасы 18 
сағаттан есептелген 4 модуль 
бойынша 72 сағатты құрайды.

Курс міндеттері құраушы мо-
дульдерден шығады:

1. Су ресурстарына 
антропогендік әсердің көздері 
мен түрлерін зерттеу.

2. Су нысандарын бағалау 
критерийлері және әдістеріме та-
нысу.

3. Антропогендік қызметпен 
байланысты су ресурстары 
мәселелерін шешу жолдарын 
зерттеу.

Оқыту Moodle платформасын-
да қашықтықтан оқыту техноло-
гиясын пайдалана отырып іштей 
және курс тыңдаушыларына 
дәрістік, семинарлық, 
практикалық сабақтар арқылы 
жүргізіледі.

Курс соңында біліктілікті бекіту 
туралы сертификат беріледі.

Эразмус+
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БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІН ҚАБЫЛДАУ КЕШІ ӨТТІ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-

дың Қазақ, орыс филологиясы 
және журналистика факультетінде 
«Қош келдің, жас журналист!» атты 
1-ші курс студенттерін қабылдау 
кеші өткізілді. 

Аталмыш іс-шараның 
қонақтарыныңарасында журна-
лист, филология ғылымдарының 
кандидаты А.Қ. Қасымов, фило-
логия ғылымдарының кандида-
ты, доцент Б.Н. Бияров, қазақ орыс 
филологиясы және журналистика 
факультетінің меңгерушісі, фило-
логия ғылымдарының докторы А.М. 
Картаева және басқа да ұстаздар бол-
ды. Олар университет табалдырығын 

енді аттаған студенттерге өздерінің 
жылы лебіздерін білдіріп, ақыл-
кеңестерімен бөлісті. Сонымен қатар, 
іс-шара барысында салтанатты түрде 
топ кураторы Чыншаева Назгүл 
Тоқтағанқызы таныстырылды. 

Кеште журналистика 
мамандығының 2-ші курс студенттері 
Назарханова Әнел мен Сейітова Ал-
тынай «Жібектің елі» әнін шырқап, 
жиналғандардың көңілін көтерсе,  
Советханов Нұрболат  1-ші курс  
студенттеріне арнап оқыған өлең 
шумақтары жиналғандардың ыстық 
ықыасына бөленді. 

Өз кезектерінде 1-ші курс 
студенттері де, өнерден кенде емес 

екендіктерін көрсетті. Кеш түрлі ой-
ындармен жалғасып, жиналғандарға 
ерекше көңіл-күй сыйлады. Журнали-
стика мамандығының эдвайзері Бек-
босынова Гүлмира Ахметқалиқызы 
уақыт бөліп келген қонақтарға алғыс 
білдіріп, 1-ші курс студенттерінің 
болашақ БАҚ өкілдері екенін атап 
өтіп, өз мамандықтарының майталма-
ны болып шығуларына сенім білдірді.  
.

Қанатқызы Ләззат,
«Журналистика» 
мамандығының 

2-ші курс студенті

 БАҒДАРЛАМА СӘТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА

2018 жылы «Серпін-2050» бағдарламасы аясында 
15 мамандық бойынша оқыған алғашқы 134 студент 
диплом алған.

«Педагогика», «Психология», «Дефектология», «Спорт», 
«Қазақ тілі», «Математика», «Физика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «Тарих», «География»,  «Шет тілі» 
және басқа да мамандықтар бойынша оқыған олар білім 
беру мекемелеріне жұмысқа орналасты. 

2019 жылы қайта өндеу өндірісінің технологиясы, мате-
риалтану және жаңа материалдар технологиясы, қоршаған 
ортаны қорғау және өмір қауіпсіздігі, ақпараттық жүйелер 
мамандықтары бойынша білім алған жастар оқу ордасы-
нан түлеп ұшпақ.

2018-2019 оқу жылында ШҚМУ-да «серпіндік» 172 
студент аяқтайды деп күтілуде.

Баспасөз қызметі

«Серпін» бағдарламасы бой-
ынша оқу бітірген 134 түлектің 50-
ден астамы білім мекемелерінде 
еңбек етуде, 60-тан астамы маги-
стратурада оқып жүр. 

Түлектердің кейбіреуілері 
Өскемендегі №19 мектепте логопед, 
«Da Vinchi» дамыту орталығында пе-
дагог, «Айгөлек» орталығында психо-
лог, №46 мектепте педагог, дарынды 
балаларға арналған лицейде физика 
мұғалімі, №32 орта мектепте қазақ 
тілі мұғалімі болып еңбек етуде. 

Курчатовта, Семейде және 

Тарбағатай, Зайсан, Ұлан, Жарма 
аудандарында олар әлеуметтік пе-
дагог, қазақ тілі, химия, математика 
пәнлерінің мұғалімдері болып қызмет 
етіп келеді.

60-тан астамы ШҚМУ магистра-
турасына, Мәскеудің «Синергия» 
университетіне, Алтай мемлекеттік 
университетіне (Барнаул қ.), Тәжік 
педагогикалық институтына (Пен-
джикент қ.) оқуға түскен.

Баспасөз қызметі

ТҮЛЕКТЕР ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛДЫ
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ЭРАЗМУС+

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВУЗА

В ВКГУ Национальный офис 
программы Эразмус+ в Казахстане 
провел первый день региональ-
ного семинара-тренинга «Акаде-
мическая политика вуза: адми-
нистрирование, инструменты и 
субъекты» для представителей ву-
зов ВКО. 

Впервые в Казахстане, после под-
писания главой государства Н.А. На-
зарбаевым закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопро-
сам расширения академической и 
управленческой самостоятельности 
высших учебных заведений», прове-
ден семинар по совершенствованию 
академической политики вузов. 

В числе слушателей – препода-
ватели и руководители структурных 
подразделений ВКГУ им.С. Аманжо-
лова, ВКГТУ им.Д. Серикбаева, КАСУ, 
государственного университета им. 
Шакарима.

Со вступительным словом высту-
пил ректор ВКГУ им.С. Аманжолова 
М.А. Толеген.

-С 2016 года на базе Региональ-
ного института международного со-
трудничества Тюменского государ-
ственного университета состоялись 
мероприятия по открытию и презен-
тации данного проекта «Erasmus+». 
Проект объединяет усилия универси-
тетов и организаций таких стран, как 
Россия, Казахстан, Германия, Вели-
кобритания, Греция и Нидерланды. 
В торжественном открытии приняли 
участие координаторы проекта со сто-
роны Евросоюза. Кроме  того, в этом 
году ВКГУ имени С. Аманжолова, со-
вместно с Университетом Porto (Пор-
тугалия) и другими университетами 
из 23 стран, выиграли грант Эраз-
мус+ на реализацию проекта  MOBILE 
Unlimited, что дало возможность вы-
езжать в Университет Порто для обу-
чения или прохождения стажировки, 

- сообщил М.А. Толеген. 
По словам организаторов, основ-

ная цель семинара - оказание содей-
ствия представителям структурных 
подразделений вуза в эффективной 
реализации академической политики 
университета, в том числе оценка ка-
чества образовательных программ.

Среди задач семинара - повы-
шение возможностей для участия 
студентов, профессорско-препода-
вательского состава  и сотрудников 
университетов в проектах программы 
Эразмус+.

В качестве лекторов выступили 
члены Национальной команды экс-
пертов по реформированию высше-
го образования в Казахстане: Серик 
Мауленович Омирбаев - ректор Севе-
ро-Казахстанского государственного 
университета им. Козыбаева, д.э.н., 
профессор, Председатель Наблю-
дательного Совета НК ЭРВО, Мирас 
Мухтарович Дауленов - заместитель 
председателя Правления / Провост 
АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С. 
Нарикбаева», PhD, член Националь-
ной команды экспертов по реформи-
рованию высшего образования (НК 

ЭРВО) в Казахстане, Шайзада Умур-
заковна Тасбулатова - доцент, коор-
динатор программы Эразмус+ в Ка-
захстане, к.п.н.

На семинаре проведена инфор-
мационная сессия для ознакомления 
с целями, содержанием и условиями 
участия в мероприятиях программы 
Эразмус+. С компонентами «Повы-
шение потенциала в высшем образо-
вании», «Международная кредитная 
мобильность», программой  Жан-
Моне, совместных магистерских сте-
пенях Эразмус Мундус слушателей 
ознакомила  координатор программы 
Эразмус+ в Казахстане Ш.У. Тасбула-
това. Особый акцент она сделала на 
типах проектов – совместных и струк-
турных, а также на национальных и 
мульти-страновых проектах, в том 
числе их различиях. 

Сообщения на тему «Современная 
академическая политика вуза: прин-
ципы организации в условиях само-
стоятельности» и «Компетенции вуза 
в условиях академической и управ-
ленческой самостоятельности» сде-
лал ректор Северо-Казахстанского 

ЦИТАТА
 

«ВКГУ им. С. Аманжо-
лова сегодня по линии 
«Эразмус + совместно с 
Тюменским государствен-
ным университетом реа-
лизует проект «Институ-
циональное партнерство в  
целях устойчивости транс-
граничного водопользо-
вания:  Россия и Казахстан».  ВКГУ является участ-
ником консорциума международного проекта 
«Эразмус+».

 (М.А. Толеген, ректор ВКГУ им.С. Аманжолова)

ЦИТАТА
 

«Каждый вуз должен 
иметь академическую страте-
гию (политику), основа кото-
рой  – движение от узкоспе-
циализированных моделей 
образования к более универ-
сальным.  Сегодня необходи-
мо подготовить выпускников, 
для которых «вся жизнь для 
карьеры», а не «карьера для жизни». Поэтому сегодня 
требуются, которые решают сложные вопросы, охваты-
вающие разные области знаний». 

(ректор Северо-Казахстанского государственного 
университета им. Козыбаева С.М. С.М.Омирбаев)

Продолжение на стр. 12
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государственного университета им. 
Козыбаева С.М. Омирбаев.

По словам  С.М. Омирбаева, среди 
современных ценностей, отражаемых 
в академической стратегии - критиче-
ское и проблемно-ориентированное 
мышление, обучение в течение всей 
жизни, коммуникативность, лидер-
ство, командная работа, навыки на-
хождения компромиссов, предпри-
нимательство, инновации, готовность 
принимать риски, креативность и др.

Качество образования должны 
определять такие показатели, как 
обеспечение кадрами потребности 
индустриально-инновационного раз-

вития страны, интеграции в евро-
пейскую зону высшего образования, 
аккредитация, интеграции образо-
вания, науки и производства. Кроме 
того, участие вузов  в различных рей-
тингах (общественная информация),  
студенто-ориентированное обучение, 
преподавание и оценка, подготовка 
высококвалифицированных научных 
и научно-педагогических кадров, соз-
дание системы внутреннего обеспе-
чения качества, политика академиче-
ской честности.

Таким образом, предполагает-
ся, что к 2020 году уровень качества  
высшего образования должен удов-
летворять потребностям рынка труда 
и личности, а также соответствовать 
лучшим мировым практикам.  

Как было отмечено докладчиком, 
среди стандартов и рекомендаций 
для внутреннего обеспечения каче-
ства, политика в области обеспече-
ния качества, разработка и утверж-
дение образовательных программ, 
студенто-ориентированное обучение, 
преподавание и оценка, прием сту-

дентов, успеваемость, признание и 
сертификация, ППС вузов, учебные 
ресурсы и система поддержки сту-
дентов, управление информацией, 
информирование общественности, 
мониторинг и оценка программ и т.д.

-Преподаватель является ключе-
вой фигурой в обеспечении каче-
ственного обучения и приобретения 
обучающимися знаний, умений, на-
выков и компетенций, - подчеркнул 
докладчик.  

Что касается определения универ-
ситетской автономии, то самоуправ-
ление высшего учебного заведения 
заключается в самостоятельности 
вуза в подборе и расстановке кадров, 
осуществлении учебной, научной, 
финансово-хозяйственной и другой 
деятельности в соответствии с законо-
дательством и уставом вуза. 

Вузы могут сами разрабатывать 
образовательные программы и про-
граммы развития организации выс-
шего или после вузовского образо-
вания, открывать стартап-комапнии, 
создавать филиалы в других госу-
дарствах, создавать эндаумент-фонд, 
привлекать дополнительные источни-
ки финансирования,  признавать ре-
зультаты формального и неформаль-
ного образования и т.д.

Во второй день семинара с сооб-
щениями «Механизм реализации ака-
демической политики вуза в условиях 
академической и управленческой са-
мостоятельности» и «Практика разра-
ботки академической политики вуза» 
выступил  С.М. Омирбаев.  Под его 
модераторством прошли презента-

ции групп - примеры академической 
политики. «Структуры и процедуры 
системы обеспечения качества в ор-
ганизациях высшего образования» – 
тема доклада М.М. Дауленова. «Agile 
- как гарантия качества дипломного 

проекта» - такова тема тренинга с 

работой в группах и презентации 
групп  (модератор - М.М. Дауленов).

Кроме того, в рамках меропри-
ятия, состоялась встречи со студен-
тами и магистрантами по совмест-
ным магистерским программам 
Эразмус Мундус (Erasmus Mundus 
Joint Master Degrees), с команда-
ми проектов (Integrated Approach 
to STEM Teacher Training. Интегри-
рованный подход к подготовке учи-
телей STEM-направления. Trans-
Regional Environmental Awareness for 
Sustainable Usage of Water Resources 
(TREASURE-WATER) «Транс-
Региональная экологическая осве-
домленность для устойчивого исполь-
зования водных ресурсов»).

Подведением  итогов семинара и 
вручением  сертификатов слушателям 
завершился семинар.

Пресс-служба 

ЦИФРА

Всего в Казахстане освоено 
116 проектов Темпус - Эраз-
мус+, сегодня реализуются  40 
проектов.

ФАКТ

Виды университетской ав-
тономии: организационная, 
финансовая, кадровая и ака-
демическая. 

Продолжение на стр. 12
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«ҚОҢЫР ҚАЛЖЫҢ» ЖИНАҒЫ КӨПШІЛІККЕ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ түлегі, 

облыстық «Дидар» газетінің тілшісі, ақын Мұратхан 
Кенжеханұлының «Қоңыр қалжың» атты эпиграмма-
лар жинағының тұсаукесер рәсімі өтті.

Оралхан Бөкей атындағы Өскемен қалалық 
кітапханасының қонақжай залы ақынның қалың 
оқырманына лық толғаны соншалықты, ине шаншыр жер 
болмады.

Қазақ әдебиеті тарихындағы тұңғыш эпиграммалар 
жинағының тұсауын облыстық «Дидар» газетінің редак-
торы Уәлихан Тоқпатаев пен қоғам қайраткері Түсіпхан 
Түсіпбеков кесті.

– Мұратханның бұл жинаққа енген эпиграммалары 
әуелде газетіміздің бір жобасы ретінде қолға алынып еді. 
Міне, енді жеке жинақ болып шықты. Жазуы қанық, әр 
жанның ішіндегі пернесін тап басып айта білген, – деді 
Уәлихан Тоқпатаев.

Кеш қызығын «Шабыт» студенттер театрының жастары 
енгізді. Жас әртістер ақын кейіпкерлерінің бейнесіне еніп, 

жиналғандарды күлкіге қарық қылды. 

Оразай Жеңісұлы,
Журналистика мамандығының 3-ші курс студенті

ЖАС ЖУРНАЛИСТЕР АРАСЫНДА 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАЙЛАНЫС 

ОРНАТЫЛУДА
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ мен С. 

Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің журналистика мамандығы 
студенттері арасында кәсіби, шығармашылық 
байланыс орнатылды.

Қаламызға келген 2-ші курс студенттері Досжан 
Мұратбекұлы мен Қуат Серіков «Жебе» деп атала-
тын жобаны қолға алған. Бұл бастаманың мақсаты 
– еліміздегі барлық жоғары оқу орындарының 
болашақ журналистерімен байланыс орнату, өзара 
тәжірибе алмасу. Сондай-ақ, белсенді студенттер-
мен бірігіп, тың идеяларды жүзеге асыру.

− Әр журналистің міндеті – қоғамдағы 
мәселелерді қозғап, олардың шешілу жолдарын 
іздеу. Сол себепті, біз жас журналистер ретінде 
қаламызда дүкен маңдайшалары, жарнама 
баннерлері, көше атауларының қазақ тілінде дұрыс 
жазылғанын тексеріп, рейд жүргізген болатынбыз. 
Нәтижесінде көптеген кемшіліктерді байқадық. 
Қазір сол олқылықтар біртіндеп түзетілуде. Біздің 
жобамыз көптеген мекемелер тарапынан қолдауға 
ие болды, − дейді журналист-шәкірттер.

Қонақтар алдағы уақытта Семейдің Шәкәрім 
атындағы, Көкшетаудағы Ш. Уәлиханов атындағы 
университеттерінде болуды жоспарлап отыр. 

 Алтынай Бақытжан,
журналистика мамандығының 3-ші курс 

студенті

СТУДЕНТТЕР МҰРАҒАТ ЖҰМЫСЫМЕН 
ТАНЫСТЫ

Кездесуді – ардагер журна-
лист Айтмұхамбет Қасымұлы 
ұйымдастырды. Аталған 
мамандықтың 3-4 курс 
студенттері алдымен оқу за-
лына барды. Онда мұрағат 
қызметкері мекеме қызметі ту-
ралы кеңінен айтып, сөрелері 
құжаттарға толы қоймамен та-
ныстырды. 

– Бұл жердің температурасы 
мен ылғалы жіті қадағаланады. 
Мұншама көп мәліметтің ішінен 
ақпаратты табуға көмектесетін 
іздеу жүйесі бар. Ертерек келіп, 
тапсырыс берсе болды, – дейді 
қызметкерлер.

Айтмұхамбет Қасымұлы 
диплом жұмысына қатысты 
дереккөздерді осы жерден 
іздеуге болатынын жеткізді. 
Мұрағат қызметкері Гаухар Айт-
баева келушілердің қалай өтініш 

беріп, сұраған деректеріне 
қалай қол жеткізе алатынын ай-
тып берді. Айта кетерлігі, мұнда 
жазушы Оралхан Бөкейдің, 
өлкетанушы Тұрғазы Нұқаевтың, 
түрколог Сәрсен Аманжоловтың 
да қорлары сақталған. 

– Бұл жерге тек жұмыс 
жасауға келу керек. Байқатпай 
мәліметтерді қиып, жұлып 
алу сынды әрекеттер абырой 
әкелмейді. Мұның шеңберінде 
қаншама адам тер төкті. 
Сондықтан қызметкерлерге 
бұйымтай болса, күні бұрын 
тапсырыс беріп кету керек. Олар 
да келушілерге көмегін аямақ 
емес, – деді ардагер журналист.

Әділхан Есімханов,
журналистика 

мамандығының 3-ші курс 
студенті

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың журналисти-
ка мамандығының студенттері Өскемендегі мемлекеттік 
мұрағатта болды. 
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Баршаларыңызды бірінші қыркүйек 
- Білім күнімен құттықтаймын! Жаңа 
оқу жылы жаңа ашылулар мен жобалар 
әкелсін, әрбір күндеріңіз жарқын сәттерге, 
табысқа толы болсын. 

Оқуға деген ынталарыңыз артып, көздеген 
мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспін. 

Әрбір істеріңізге сәттілік, дендеріңізге 
саулық, оқуларыңызға табыс тілеймін!

Оқыңыздар, талпыныңыздар, 
армандаңыздар, еңбектеніңіздер, сеніңіздер 
және жеңіске жетіңіздер! Мейрам құтты бол-
сын! 

С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры М.Ә. Төлеген

ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТТЕР, ОҚЫТУШЫЛАР МЕН 
АТА-АНАЛАР!

ШҚМУ «АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ 
ЛИГАСЫНА» ЕНДІ

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ білім 
беру сапасын арттыру мақсатында 
«Академиялық адалдық лигасы» құрамына 
енді.

28-ші тамызда Мақсұт Нәрікбаев атындағы 
Қазақ гуманитарлық заң университетінде 
еліміздің жетекші ЖОО-лары «Академиялық 
адалдық лигасы» қызметінің мәселелерін 
талқылады. Лига жұмысына ШҚМУ-дан 
Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу 
кафедрасының меңгерушісі Асыл Сәбитова 
қатысты.

«Академиялық адалдық лигасының» 
құрамына елдегі 20-дан астам жоғары оқу орны 
енді.Лиганың негізгі мақсаты – академиялық 
адалдық қағидаларын жүзеге асыру арқылы 
білім беру сапасын көтеру.

Лиганың қызметі әлем университеттерінің 
үздік тәжірибесіне негізделген 10 қағидатпен 
байланысты. Кездесуде Лиганың жарғысы 
және құрылтайшы құжаттары мақұлданды, 
«Академиялық адалдық лигасын» құру туралы 
декларацияға қол қойылды.

Азаматтық құқық және азаматтық
 іс жүргізу кафедрасы

ШҚМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ ЫСТЫҚКӨЛДЕ 
ДЕМАЛДЫ

Университет тарихында алғаш рет 
оқытушылар С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ есебінен Ыстықкөлдегі пансионатта 
демалды.

28-ші шілде мен 3-ші тамыз аралығында 
ҚазҰУ пансионатында ШҚМУ-дың 8 
оқытушысы демалып қайтты.

Оқытушылар мен қызметкерлер 
кәсіподағының комитеті хабарлағандай, 
жолдамалар ШҚМУ-да ұзақ жылдар жұмыс 
істеген еңбеккерлерге бұйырған.  Олардың 
қатарында қаржы және есеп кафедрасының 
профессоры У.С. Әлімбетов, қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасының доценті Б.Н. Бия-
ров, АӘД кафедрасының профессоры Г.З. 
Зәйнелова, Қазақстан тарихы кафедрасының 
аға оқытушысы Л.К. Жаманбаева, химия 
кафедрасының доценті З.С. Дәуітова, дене 
шынықтыру және спорт кафедрасының про-
фессоры В.П. Русанов, ғылыми кітапхана 
секторының меңгерушісі С.В. Хасенова, био-
логия кафедрасының доценті А.С. Шәріпханова 
бар.

Баспасөз қызметі 

 «PARASAT» СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ

С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-
да «PARASAT» 
с т у д е н т т е р г е 
қызмет көрсету 
орталығының сал-
танатты ашылуы 
болып өтті.  

ШҚМУ ректоры 
Мұхтар Төлегеннің 
айтуынша, орталық 
жұмысы қызметтерді 
«бір терезе» қағидаты 
бойынша көрсетуге 
бағытталған.

Ректордың айтуынша, «Цифрлы Қазақстан» ,«Электронды үкімет», 
«Цифрлы университет» бағдарламалары аясында ашылған  аталмыш 
орталықта 30-дан астам білім беру қызметі көрсетіледі. Оның ішінде 
төртеуі мемлекеттік қызметтер бойынша. Салтанатқа құрметті қонақ 
ретінде «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Әнуарбек Мұхтарханов пен «Алтай» арнасының директо-
ры Аида Жабағиева қатысты.

Баспасөз қызметі

ОҚУ ОРДАСЫНДА БІЛІМ КҮНІ АТАЛЫП ӨТТІ

С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-да 
Білім күніне арналған 
салтанатты жиында ине 
шаншыр жер болма-
ды. Өйткені, биыл оқу 
орнына бірінші курсқа 
түскен студенттердің 
саны, өткен жылмен 
салыстырғанда екі есе-
ге артқан. Олардың 
саны 2600. 

Мерекелік шараға 
қатысқан ШҚМУ ректоры 
Мұхтар Төлеген, бірінші 
болып сөз алып, барша 
жиналған қауымды оқу 
жылының басталуымен 

құттықтады.
– Баршаңызды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын! 

Жаңа оқу жылымен бірге біз университет тарихының таза бетін, 
жетістіктер мен жеңістердің жаңа парағын ашқалы отырмыз. Сәрсен 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті – 
әлемдік және қазақстандық рейтингтерде жоғары көрсеткіштерге ие 
болып жүрген еліміздің маңдайалды жоғары оқу орындарының бірі, 
– деген ол,  елдегі 130 жоғары оқу орнының арасында С. Аманжолов 
атындағы университет 6 орын алып, үздік ондықтың қатарына еніп 
отырғанын атап өтті.

Сонымен қатар, биыл университетте қажетті мамандықтар бой-
ынша бакалавриаттың, магистратураның, докторантураның 17 жаңа 
білім бағдарламасы ашылды. Атап айтсақ, докторантура бойынша 5 
(экономика, математика, қазақ тілі, химия, информатика), магистра-
тура бойынша 3 (шет тілі, тарих, АӨҚН), бакалвриат бойынша 9 жаңа 
мамандық ашылды, оның ішінде математика-физика, математика-ин-
форматика, физика-информатика, химия-биология, география-тарих 
деген қосарлы мамандықтар бар.

Қазіргі күні ШҚМУ-да 110 шетел студенті білім алуда, олар Қытай, 
Моңғолия, Ресей, Оңтүстік Корея елдерінен. Биыл түскен студенттер 
ішінде 39-ы – «Алтын белгі» иегері, 40-ы – үздік аттестат иегері. Білім 
алушылардың жалпы саны – 6 мыңнан асады.

Ерекше тоқталатын жайт, «Серпін» бағдарламасы бойынша универ-
ситетте 700-ден астам жас білім алуда. Биыл аталмыш бағдарламаның 
түлектері Шығыс Қазақстан облысында жұмысқа орналасты. Олар – 
Қызылорда, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстары-
нан келген жастар.

Баспасөз қызметі 
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ИНТЕРВЬЮ

КАК ИЗ УКПИ ПОПАСТЬ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ?
ВЫПУСКНИК  40 ЛЕТ СПУСТЯ ПОБЫВАЛ В АЛЬМА-МАТЕР

Ученый принял участие в круглом 
столе с международным участием 
«Перспективы международного науч-
но-технического сотрудничества ВКГУ 
им. С. Аманжолова в области матери-
аловедения и физики твердого тела» 
прошел на факультете естественных 
наук и технологий.

Во время своего визита ученый дал 
эксклюзивное интервью. 

- Андрей Олегович, для ВКГУ 
– вы далеко не чужой человек - 
когда-то вы учились и работали в 
Усть-Каменогорском педагогиче-
ском институте (УКПИ), расскажи-
те, пожалуйста, о том времени…

- В 1978 году я окончил общетех-
нический факультет УКПИ, после это-
го правильная советская биография – 
я по распределению работал в школе 
№11, затем забрали в армию,  вернул-
ся, меня пригласили работать в УКПИ. 
Там   преподавал на родном факуль-
тете,  после чего меня пригласили в 
аспирантуру Томского государствен-
ного университета на кафедру твер-
дого тела. Защитился досрочно, хотел 
вернуться назад, в Усть-Каменогорск, 
но мне сделали предложение, о ко-
торого нельзя было отказаться – мне 
предложили работу в Академии наук. 
Я работал в институте сильноточечной 
электроники, заведующим лаборато-
рии института прочности материало-
ведения АН СССР. А когда Советский 
Союз развалился, ушел в свободное 
плавание – недалеко от науки, ор-
ганизовав  компанию по  доведение 
продукта до потребителя, работали с 
израильской компанией. 

- А как вы попали в Новую Зе-
ландию?

- Позвал приятель, приезжай, по-
смотри, что такое Новая Зеландия. 
Это было 4 октября 2001 года, в 10 
часов утра, я вступил на новозеланд-
скую землю. Посмотрел. Потом сдал 
экзамен, подал на резидентство. И до 
сих пор там. Я - гражданин  Новой Зе-
ландии.

- Чем отличается система обра-
зования в Новой Зеландии от ка-
захстанской?

- Система совсем другая. Свой на-
бор предметов. Что касается соседней 
Австралии, то там очень серьезные 
университеты.

- Где вы сейчас работаете? И 
помогла ли вам учеба в работе, в 
дальнейшей жизни?

- В компании Optimech 
International. Мне обучение на обще-
техническом факультете (ОТФ) в 
УКПИ очень сильно помогло, потому 
что таких универсальных специаль-
ностей практически не существует. У 
меня последняя специальность - «Фи-
зика твердого тела». Это материа-

ловедение. У нас материаловедение 
здесь на ОТФ преподавали. А потом 
еще общеинженерный курс дисци-
плин. Его, по сути, нигде нет. Есть ин-
женеры, и есть материаловеды, есть 
физики, а вот вместе не существует. 
А еще есть педагогика. Это очень здо-
рово.   

На 5 курсе мы ездили в Алматы 
на олимпиаду по сопромату, куда нас 
вначале даже не допустили. Говори-
ли: «У вас инженерная специальность, 
пединститут».  Мы не 1 место заняли, 
но мы обошли СДИ (строительно-до-
рожный институт).  

УКПИ – был очень сильный вуз, 
учеба в котором нам, мне и моим од-
нокурсникам, очень помогла в даль-
нейшей жизни.  

- Что запомнилось в студенче-
ской жизни, вспомните яркие, за-
поминающиеся моменты, студен-
ческие традиции…

- Запомнились стройотряды, мы 
строили дома, ток в Новополяков-
ке, в Никольском – котельную, дома 
жилые. Строили в дальнейшем и пти-
цефабрику, и утятники. Был и такой 
эпизод в стройотрядовской жизни: я 
организовал стройотряд в сфере тор-
говли, по типу сервисного. Нас было 
трое: командир, комиссар и прораб, 
работали мы в магазине.  А еще мы 
даже когда-то  достраивали здание 
нашего общетехнического корпуса.

-А как вам вуз сегодня?
- Что сейчас я увидел, меня очень 

впечатляет. Прогресс серьезный. 
Много площадей, отлично подготов-
ленные. Мне очень понравился моло-
дой, энергичный  декан, ребята толко-
вые учатся:  магистранты, докторанты. 
Хорошо, что и опытные преподавате-
ли рядом. Так, 35 лет работает в вузе 
Ахметжанов Бейсен Калауович.

- Сейчас в вузе для пополнения 
музея возобновилась акция – если 
имеются дома вещи, предметы, 
книги, фотографии, связанные с 
историей УКПИ/ВКГУ, можно при-
нести в музей. У вас есть чем по-
полнить фонды вузовского музея?

- Если найду, то принесу строй-
отрядовскую штурмовку. Конечно, 
работа в стройотряде была очень тя-
желая – от рассвета до заката. Но она 
позволяла заработать довольно боль-
шие деньги, но главное «яростный 
стройотряд» сплачивал нас и воспи-
тывал в нас только хорошие качества 
– чувство локтя, дружбы, коллекти-
визм, трудолюбие и ответственность.

Пресс-служба 

Известный зарубежный ученый - профессор, эксперт в области мате-
риаловедения, доктор физико-математических наук, главный инженер 
компании Optimech International из Новой Зеландии  Андрей Олегович 
Савченко посетил ВКГУ им.С. Аманжолова, где на конференции выступил 
с докладом на тему «Развитие науки и образования в Новой Зеландии.
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«СӘЛЕМ, ЖОО!»
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да «Сәлем, ЖОО!» 

жеңілатлетикалық кросы болып өтті.

– Жыл сайын қыркүйек айында университет күзгі кросс 
өткізеді. Мұндағы мақсат – жастарды салуатты өмір салты-
на баулу. ШҚМУ – дене шынықтыру мұғалімдерін ғана емес, 
сондай-ақ спортшыларды да даярлайтын Шығыстағы бірден-
бір жоғары оқу орны. Университетте дене шынықтырумен 
айналысуға барлық жағдайлар жасалуда, спорт залдары, 
ашық спорт алаңдары, бессейн, спорттық үйірмелер студент-
тер игілігі үшін қызмет етеді, – деді ШҚМУ ректоры Мұхтар 
Төлеген іс-шараның ашылуында.

Кросс Комендантка өзені маңындағы демалыс аумағында 
өтті.

Жеңімпаздарға тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Ири-
на Ровнякова грамоталар табыс етті.

Спорттық мереке соңына қатысушылар естелік суретке 
түсті.

Баспасөз қызмет


