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2 ИМИДЖ
ВКГУ2019 ЖЫЛ АТАЛЫМДАРЫ - 2019

Жыл таңдауы
  *ШҚМУ студенттері мен 
оқытушылары Президент сай-
лауына белсенді қатысты. 
Барлығы 2955 студент пен маги-
странт және 703 оқытушы мен 
қызметкер дауыс берді.  

Жыл жаңалығы
 *Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Жастар жылының 
аяқталуына арналған салта-
натты шарада студенттердің 
шәкіртақысын 25 пайызға 
өсіруді тапсырды.
 *Жыл басында ШҚМУ-да 
жалақы 30%-ға өсті. 

Жыл цифрлары
 *Осы оқу жылында ШҚМУ 
мамандарды 95 білім беру 
бағдарламасы бойынша даярла-
ды.
 *ШҚМУ 10 оқытушысы 
ағылшын тілін меңгеру бойын-
ша халықаралық CEFR тестін 
тапсырды.
 *ШҚМУ-да жаңа оқу жы-
лында 23 жаңа білім беру 
бағдарламасы пайда болады.
*ШҚМУ 220-дан астам магис-
трге диплом тапсырылды.
 *ШҚМУ-дың 3 магистранты 
2 оқу орнында – ШҚМУ мен 
АлтМУ-да (Ресей) диссертация 
қорғады.
 *ШҚМУ-да қосдипломды 
білім беру аясында Алтай 
мемлекеттік университетімен 
және Томск мемлекеттік 
университетімен 4 бірлескен 
білім беру бағдарламасы іске 
асырылуда.
 *ШҚМУ-да 4 білім беру 
бағдарламасы бойынша 
сабақтар ағылшын тілінде өтеді.

 *ШҚМУ ректоры Арыс 
қаласының түлектеріне 10 
грант бөлді.
 *ШҚМУ студенттерінің оқу 
үлгерімі 1,4%-ға өсіп отыр.
 *Іс-тәжірибе өткізу үшін ШҚМУ 
өңірдегі кәсіпорындармен 
және мекемелермен 435 шарт 
жасасқан.
  *ШҚМУ-ға «Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы ая-
сында 30 жаңа оқулық келіп 
түсті.
 *ШҚМУ-дың «PARASAT» 
орталығы студенттерге 30 түрлі 
қызмет көрсетеді.
 *ШҚМУ 5 халықаралық 
бағдарлама бойынша 
ынтымақтастық орнатқан.
ШҚМУ оқытушылары 
мен білім алушыларының 
академиялық ұтқырлықтары 
серіктес-университеттермен 
және Erasmus+, DAAD, 
ITEC,  Goethe-Institute сияқты 
халықаралық шәкіртақылық 
б а ғ д а р л а м а л а р м е н 
ынтымақтастық бағдарламалары 
бойынша іске асырыла-
ды. Ағымдағы оқу жылында 
ШҚМУ түріктің MEVLANA 
бағдарламасымен белсенді 
жұмыс істей бастады.
 *ШҚМУ кітапханасында 1 
миллионнан астам кітап бар.
 *Жаратылыстану ғылымдары 
және технологиялар, Экономика 
және құқық, Тарих, филология 
және халықаралық қатынастар, 
Психология, педагогика және 
мәдениет факультетерінің 15 
мұғалімі CEPT (Cambridge 
English Placement Test) тестін 
сәтті тапсырды.

Жыл рейтингі
 *ШҚМУ (НАОКО, IQAA) 
ұлттық рейтингінде 6 орын, 
(НААР, IAAR) ұлттық 
рейтингінде 7 орын алды.
 *ШҚМУ Қазақстан ЖОО-
ларының 122 сайты арасынан 20 
орын алды.
 *ШҚМУ Ұлттық бизнес-
рейтингісінің көшбасшысы 
атанды, саланың ТОП-15 
үздік өкіліне еніп, «Білім беру 
мақтанышы-2018» атағын 
иеленді.
  *Еліміздегі үздік көпбейінді 

жоғары оқу орындарының 
2019 жылға арналған ұлттық 
рейтингісінде С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті 43 
пайыз жинап, 6 орынды иеленді. 
 *Webometrics RANKING 
WEB OF UNIVERSITIES 
халықаралық рейтінгінде 
Қазақстан Республикасының 
121 университеттерінің сайтта-
ры арасында ШҚМУ 24 орынды 
иеленді. 

Жыл аккредитациясы
 *Білім беру сапасын 
қамтамасыздандыру бой-
ынша тәуелсіз агенттік 
(IQAA) ШҚМУ-дың 5 жылға 
аккредиттелгені туралы хабар-
лады.
 *Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсіз агенттігі (IAAR) IAAR 
Аккредиттеу кеңесінің отыры-
сында С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-дың 16 білім беру 
бағдарламасы аккредиттелгенін 
хабарлады. Білім беру 
бағдарламалары 5 жыл мерзімге 
аккредиттелді.

Жыл келісімі
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Ресейдің дене 
шынықтыру, спорт, жастар 
және туризм мемлекеттік 
университеті (Мәскеу қаласы) 
ынтымақтастық туралы келісім 
жасады.



в университетах Республики 
Казахстан. В числе 17 победите-
лей конкурса по отбору офисов 
трансферта/коммерциализации 
технологий в университетах 
РКн – ВКГУ им.С.Аманжолова, 
выигравший грант на сумму 98 
млн тенге.
 *10 преподавателей ВКГУ сда-
ли международный online-тест 
CEFR на знание английского 
языка. 
 *Более 220 магистрам вручили 
дипломы в ВКГУ. 
 *3 магистранта ВКГУ защи-
тили диссертации в 2 вузах - 
ВКГУ и АлтГУ (Россия). 
*В ВКГУ им.С.Аманжолова 
в рамках двудипломного об-
разования осуществляется ре-
ализация 4-х совместных об-
разовательных программ с 
Алтайским государственным 
университетом (АлтГУ) и Том-
ским государственным универ-
ситетом (ТГУ).
 *В ВКГУ по 4 образователь-
ным программам занятия про-
водятся на английском языке.
*10 грантов выделил ректор 
ВКГУ для выпускников города 
Арыс.
 *Показатель успеваемости сту-
дентов ВКГУ вырос на 1,4%.
 *Для проведения практики 
ВКГУ заключено 435 договоров 
с предприятиями и учреждения-
ми ВКО.
 *В ВКГУ поступили 30 новых 
учебников в рамках проекта 
«100 новых учебников на ка-
захском языке», добавились к 
18 книгам, полученным в про-
шлом году.
 *Центр обслуживания студен-
тов «PARASAT» ВКГУ оказыва-
ет 30 видов услуг. 
 *ВКГУ сотрудничает с 5 меж-
дународными программами. 
Академическая мобильность 
преподавателей и обучающих-
ся ВКГУ им.С.Аманжолова 
реализуется по программам 
сотрудничества с университе-
тами-партнерами и междуна-
родным программам, таким как 
Erasmus+, DAAD, ITEC, Goethe-
Institute. В текущем учебном 
году вуз начал активно также с 
турецкой программой Mevlana.
 *Более 1 миллиона книг на-
считывает сегодня библиотека 
ВКГУ.

3ИМИДЖ
ВКГУ НОМИНАЦИИ ГОДА - 2019 2019

Выборы года 
 Студенты и преподава-
тели ВКГУ приняли активное 
участие выборах-2019 Прези-
дента РК. Всего в университете 
в голосовании приняли участие 
2 955 студентов, магистрантов и 
учащихся колледжей и 703 пре-
подавателя и сотрудника.  

Новость года 
   *Президент РК К.-Ж.Токаев 
сообщил о повышении стипен-
дии студентам в 2020 году на 25 
%. 
*А в начале этого года в ВКГУ 
им.С.Аманжолова повышена за-
работная плата на 30%. 

Цифра года 
 *В Год молодежи 957 со-
бытий произошло в ВКГУ 
им.С.Аманжолова.
 *В текущем учебном году под-
готовка кадров в ВКГУ осущест-
влялась по 95 образовательным 
программам.
 *В ВКГУ в новом учебном году 
появятся 23 новые образова-
тельные программы.
*Комитет науки Министерства  
образования и науки Республи-
ки Казахстан в рамках реализа-
ции проекта «Стимулирование 
продуктивных инноваций» объ-
явил о победителях конкурса 
по отбору офисов трансферта/
коммерциализации технологий 

 *15 преподавателей ВКГУ с фа-
культетов естественных наук и 
технологий, экономики и права, 
истории филологии и междуна-
родных отношений, психологии, 
педагогики и культуры успешно 
сдали CEPT (Cambridge English 
Placement Test).

Рейтинг года
  *6 место в национальном рей-
тинге Независимого агентства 
по обеспечению качества в об-
разовании (НАОКО, IQAA), 7 
место  в Национальном рей-
тинге востребованности вузов 
Республики Казахстан - 2019, 
проводимым Независимым 
Агентством аккредитации и 
рейтинга (НААР, IAAR). 
    *ВКГУ в международном рей-
тинге занял 20 место среди 122 
сайтов вузов Казахстана.
   *Лидером Национального биз-
нес-рейтинга стал ВКГУ им. 
С.Аманжолова, вошедший в 
ТОП-15 успешных представите-
лей отрасли, заслужив престиж-
ного звания «Гордость образо-
вания-2018».
  *В рейтинге Webometrics 
ВКГУ занял 24 место среди 
121 университетских сайтов 
Казахстана.
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Жыл сапары
  *Премьер-министрдің 
орынбасары Бердібек
Сапарбаев бастаған үкіметтік 
делегация С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-дың №5 оқу 
ғимаратында Өскемен қаласы 
жұртшылығымен кездесіп, 
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауының негізгі бағыттарын 
түсіндірді.
 *Қытайдың Алматыдағы бас 
консулы Чжан Вэй қытайлық де-
легациямен бірге С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-да болып, 
ректор М.Ә.Төлегенмен және 
университетте оқып жатқан 
қытайлық студенттермен 
кездесті.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Шяуляй 
мемлекеттік университеті 
(Литва) арасындағы былтыр 
жасалған өзара түсіністік мемо-
рандумы аясында литвалық уни-
верситет делегациясы ШҚМУ-
дағы дөңгелек үстелге қатысты.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-ға Мәжіліс депутаттары 
Василий Олейник пен Геннадий 
Шиповских келді.
  * ШҚМУ ректоры Корея Ре-
спубликасы елшілігі жанындағы 
Білім беру орталығының ди-
ректоры Нам Хен У-мен және 
Пусан ұлттық университетінің 
еріктісі Ким Ми Хянгпен кезде-
су өткізді.
 *Үндістанның Қазақстан 
Республикасындағы елшілігінің 
бірінші хатшысы, Свами 
Вивекакананда атындағы 
мәдениет орталығының директо-
ры Санджай Гарг С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-ға келді. 
 *ШҚМУ Аризона штаты 
университетінің философия 
докторы, сертификатталған ау-
дитор Уадия Атия (АҚШ), Berry 
Riddell  LLC компаниясының 
заңгері Хью Холлман (АҚШ) 
және Қазақ-Америка еркін 
университеті мансапты және 
тұлғаны дамыту орталығының 
директоры А.Астафьева болды.

Жыл мерейтойы
 *Университеттің бұрынғы про-
ректоры, профессор Геннадий 
Иванович Мостовенко 70 жасқа 
толды.
 *ШҚМУ құрметті профессоры 
Иван Аникеевич Полтаранин 80 
жасқа толды.
 *ШҚМУ ректоры универси-
тет ардагері Л.Әубәкірованы 80 
жылдығына орай Абай атындағы 
медальмен марапаттады.

Жыл тағайындауы
 *ШҚМУ түлегі еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау вице-
министрі болып тағайындалды. 
Ел Үкіметінің қаулысымен Ер-
жан Жұматұлы Жылқыбаев 
еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау вице-министрі қызметіне 
тағайындалды.
 *ШҚМУ түлегі Нұр-
Сұлтан қаласы Полиция 
департаментінің бастығы болып 
тағайындалды.
 *ШҚМУ түлегі қала 
әкімінің орынбасары болып 
тағайындалды. Өскемен қаласы 
әкімінің білім, мәдениет, спорт 
және әлеуметтік салаларға 
жетекшілік ететін орынба-
сары болып Серік Жеңісов 
тағайындалды.
 *ШҚМУ-дың екі түлегі проку-
рор лауазымына тағайындалды.
Ерлан Баденбаев 
мамандандырылғантабиғат 
қорғаупрокуроры, Александр 
Акулов Риддерқаласының 
прокуроры лауазымдарына 
тағайындалды.
 *ШҚМУ түлегі 
Нұрбек Мұхаметқалиұлы
Бекенов «Шығыс Ақпарат» 
медиахолдингінің басқарма 
төрағасы болып тағайындалды. 

Жыл меморандумы
 *ШҚМУ мен Гданьск 
университеті арасында 
ынтымақтастық меморандумы-
на қол қойылды. 
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Маруа университеті 
(Камерун Республика-
сы) ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Тынық мұхит 
мемлекеттік университеті (Ха-
баровск, Ресей) ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол 
қойды.
 *ШҚМУ мен Нойда 
халықаралық университеті 
(Үндістан) өзара түсіністік 
жөніндегі меморандумына қол 
қойды.
  *ШҚМУ мен ШҚ ауыл 
шаруашылық колледжі 
ынтымақтастық туралы мемо-
рандум жасасты.
 *ШҚМУ мен Алтай Жоғары 
колледжі арасында меморандум 
жасалды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Шығыс Қазақстан 
облыстық соты арасында 
Студенттік медиация мектебін 
дамыту мәселелері бойынша 
ынтымақтастық меморандумы-
на қол қойылды.
  *25 қазанда, Қазақ КСР-інің 
мемлекеттік егемендігі тура-
лы Декларация қабылданған 
күні (1990 жылы) С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ мен 
ШҚО Әділет департаменті 
ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды.
 *ШҚО Полиция департаменті 
мен ШҚМУ ынтымақтастық ме-
морандумын жасасты.
 *ШҚМУ мен Қарағанды 

ІІМ академиясы арасын-
да ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойылды.
 *ШҚМУ мен ШҚ аймақтық 
білім берудегі жаңа технологи-
ялар орталығы меморандум жа-
састы.
 * ШҚМУ мен Бородулиха ауда-
ны әкімдігі меморандумға қол 
қойды. 
 * ШҚМУ мен облыстық сот 
арасында меморандум жасалды.
 * ШҚМУ мен Күршім аудандық 
әкімдігі арасында меморандум 
жасалды.
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Аккредитация года
 *Независимое агентство по 
обеспечению качества в образо-
вании (IQAA) сообщило об ак-
кредитации ВКГУ на 5 лет.
 *Независимое агентство аккре-
дитации и рейтинга (IAAR) со-
общило, что на заседании Ак-
кредитационного Совета IAAR 
на 5 лет аккредитованы 16 об-
разовательных программ ВКГУ 
им.С.Аманжолова.   

Визит года 
 *В актовом зале учеб-
ного корпуса №5 ВКГУ 
им.С.Аманжолова состоялась 
встреча заместителя Премьер-
Министра РК Б.М.Сапарбаева 
с общественностью региона, а 
в зале «Рухани жаңғыру» с ми-
нистром образования и науки 
А.К.Аймагамбетовым.
 *Генеральный Консул 
Китайской Народной Республи-
ки в Алматы Чжан Вэй вместе с 
китайской делегацией посетил 
ВКГУ им.С.Аманжолова, где 
провел две деловые встречи - с 
ректором вуза М.А.Толеген и с 
китайскими студентами, обуча-
ющимися в университете.
 *В рамках меморандума о 
взаимопонимании, заключенно-
го в прошлом году между ВКГУ 
им.С.Аманжолова и Шяуляй-
ским государственным универ-
ситетом (Литовская Республи-
ка), делегация университета из 
Литвы посетила ВКГУ.
 *В ходе своей рабочей 
поездки в Восточно-Казахстан-
скую область депутаты Мажи-
лиса Парламента РК Василий 
Иванович Олейник и Геннадий 
Геннадьевич Шиповских посе-
тили ВКГУ.
 *Ректор ВКГУ провел 
деловую встречу с директором 
центра образования при Посоль-
стве Республики Корея Нам Хен 
У и волонтером  Пусанского на-
ционального университета Ким 
Ми Хянг из Южной Кореи. 
   *Первый секретарь Посоль-
ства Индии в Республике Казах-

стан, директор культурного цен-
тра имени Свами Вивекананда 
Санджай Гарг совершил визит в 
ВКГУ им. С.Аманжолова.
  *В ВКГУ с ознакомительным 
визитом побывали доктор фи-
лософии Университета штата 
Аризона, Ph.D, сертифициро-
ванный аудитор CPA Уадия 
Атия (США),  юрист и пар-
тнер компании Berry Riddell  
LLC Хью Холлман (США).

 Юбилей года 
   *Легендарному проректору на-
шего университета, кандидату 
философских наук, профессору 
ВАК Геннадию Ивановичу Мо-
стовенко исполнилось 70 лет.
    *В университете торжествен-
но  поздравили ветерана труда, 
кандидата исторических наук, 
Почетного профессора ВКГУ 
им.С.Аманжолова Ивана Анике-
евича Полтаранина с 80-летием.
  *В честь 80-летия ветера-
на вуза Л.Аубакировой ректор 
ВКГУ наградил ее медалью 
имени Абая.

Назначение года 
 *Выпускник ВКГУ назначен 
вице-министром труда и соц-
защиты РК. Постановлением 
Правительства Республики Ка-
захстан Жилкибаев Ержан Жу-
матулы назначен на должность 
вице-министра труда и социаль-
ной защиты населения РК.
 *Акимом Бородулихинского 
района назначена выпускни-
ца ВКГУ им.С.Аманжолова,  

бывший заместитель аки-
ма Усть-Каменогорска Ольга 
Александровна Булавкина. 
 *Выпускник ВКГУ назначен 
заместителем акима города. За-
местителем  акима города Усть-
Каменогорска, курирующим 
образование, культуру, спорт 
и социальную сферу назначен 
Серик Женисов.    
 *Выпускник ВКГУ Ержан 
Сапарбекович Саденов назна-
чен начальником Департамен-
та полиции города Нур-Султан.
   *Два выпускника ВКГУ по-
лучили новые назначения 
на должности прокуроров 
Е.Н.Баденбаев назначен на 
должность специализированно-
го природоохранного прокуро-
ра,  А.А.Акулов – назначен про-
курором г. Риддер.
 *Выпускник ВКГУ Бекенов 
Нурбек Мухаметкалиевич  на-
значен председателем Правле-
ния медиахолдинга «Шығыс 
Ақпарат».

Соглашение года 
 Соглашение о сотруд-
ничестве подписали ВКГУ 
им.С.Аманжолова и Федераль-
ное государственное бюджетное  
образовательное учреждение 
высшего образования «Россий-
ский государственный универ-
ситет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма» 
(г. Москва, РФ).
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Жыл шарты
 *ШҚМУ мен О.Кутафин 
атындағы ММЗУ 
ынтымақтастық меморандумы-
на қол қойды.
 *ШҚМУ мен Ұлан ауданы 
Мамай батыр ауылындағы 
М.Ломоносов атындағы 
орта мектеп арасын-
да ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойылды.
  *ШҚМУ мен Шығыс Қазақстан 
гуманитарлық колледжі білім 
беру қызметі саласындағы 
өзара ынтымақтастық туралы 
шарттың қосымша келісіміне 
қол қойды.
  *ШҚМУ мен Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті ынтымақтастық 
туралы шарт жасасты.
 *ШҚМУ мен В.Белый 
атындағы институт (Беларусь) 
ынтымақтастық шартына қол 
қойды.
 *ШҚМУ мен Шяуляй 
университеті (Шяуляй қ., Лит-
ва) бірлескен ғылыми-зерттеу, 
оқу-тәрбие, қоғамдық-мәдени 
қызметті дамыту мақсатында 
ынтымақтастық шартына қол 
қойды.
 *ШҚМУ мен «ПРОМХИМЭ-
КО» өндірістік кооперативі 
ғылым мен білім саласындағы 
әріптестікті одан әрі дамы-
ту, университет түлектерін 
дайындау сапасын арттыру 
мақсатында ынтымақтастық ту-
ралы шарт жасасты. 

Жыл оқиғасы
 *ШҚМУ-да Ж.Аxмеров 
атындағы цифрлық гуманитари-
стика кабинеті ашылды.
 *ШҚМУ-да Қабанбай батыр 
атындағы әскери кафедра ашыл-
ды. 
 *ШҚМУ-да қабылдау 
комиссиясының жаңа 
форматтағы фронт-кеңсесі 
ашылды. 
 *ШҚМУ-дың тұңғыш ректо-
ры, С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-дың құрметті профес-
соры, химия ғылымының док-
торы, ҰҒА академигі Ережеп 
Мәмбетқазиев атындағы жалпы 

химия дәрісханасының ашылу 
рәсімі.
 *Жастар жылына орай ШҚМУ-
да Алексей Трунов атындағы 
фитнес орталық ашылды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да универси-
тет пен Білім және ғылым 
министрлігінің Дүниежүзілік 
банктің қолдауындағы бірлескен 
жобасы – Robolab оқу-роботты 
техникалық зертханасының сал-
танатты ашылуы өтті.
 *Жаратылыстану ғылымдары 
және технологиялар 
факультетінде бес компьютерлік 
сынып ашылды. №7 оқу 
ғимаратының бес ІТ-сыныбына 
50 компьютер орнатылған.
 * №5 оқу ғимаратында жаңа 
студенттік асхана ашылды. 

Жыл лауреаты
    *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ Ұжымдық 
пайдаланудағы ұлттық 
ғылыми зертханасының аға 
ғылыми қызметкері Альмира 
Михайловна Жилкашинова 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
қоры сыйлығының лауреаты 
атанды.

Жылдың шетелдік 
профессоры

 *ШҚМУ-да дәріс оқыған Ма-
руа университетінің (Камерун) 
профессоры Дауэ Амадоу уни-
верситетте фитозертхана ашуды 
жоспарлап отыр.
 *Мичиган (АҚШ) 
университетінің профессо-
ры, журналист Эрик Фридман 
ШҚМУ-да дәрістер оқып, кеңес 
берді.
 * Трипхувана (Непал, Катман-
ду) университетінің профессо-
ры Ачиут Атхикари ШҚМУ хи-
мия кафедрасында дәріс оқыды.

 *Вроцлав ғылым және тех-
нология университетінің 
белгілі PhD докторы Leszek 
Latsk (Вроцлав қ., Польша) 
Инженерия және техология 
кафедрасындағы материалта-
ну және жаңа материалдар тех-
нологиясы мамандығының 2-4 
курс студенттеріне арнап дәріс 
оқыды. Студенттер «Дәнекерлеу 
т е х н о л о г и я с ы н д а ғ ы 
жаңалықтар», «Жабындының 
механикалық қасиеттері», 
«Жабындының трибологиялық 
қасиеттері», «Жабынды-
микроқұрылымдардың сипатта-
масы, химиялық және фазалық 
құрамы» шолу дәрістерін 
тыңдап үлгерді.
   * ШҚМУ-да Үскүдар 
(Ыстамбұл, Түркия) 
университетінің профессоры 
Абульфаз Давуд оглы Сулейма-
нов психология, этнопсихология 
бойынша дәрістер оқыды.
 *Мәскеудегі Ресей халықтар 
достығы университетінің про-
фессоры, заң ғылымының 
докторы Лев Бертовский 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
студенттеріне арналған дөңгелек 
үстелге қатысты.

Жыл профессоры
*Қазақстан педагогика 
ғылымдары академиясының 
президенті А.Құсайынов 
ШҚМУ-дың Құрметті профес-
соры атанды.



7ИМИДЖ
ВКГУ 2019НОМИНАЦИИ ГОДА - 2019

Меморандум года 
  *ВКГУ им.С.Аманжолова и 
Тихоокеанский государствен-
ный университет  (г.Хабаровск, 
Россия) подписали меморандум 
о сотрудничестве.  
  *Меморандум о сотрудниче-
стве, при поддержке Посоль-
ства Республики Казахстан в 
Республике Польше, заключен 
между ВКГУ им. С.Аманжолова 
и Гданьским государственным 
университетом. 
  *ВКГУ им.С.Аманжолова  и 
Университет Маруа (Республика 
Камерун) заключили меморан-
дум о сотрудничестве, предпола-
гающий обмен преподавателями 
и студентами, обучающимися и 
выпускниками, научными  пу-
бликациями и материалами.
 *Меморандум о взаимопони-
мании заключили между собой 
ВКГУ им.С.Аманжолова и меж-
дународный университет Нойда 
(МУН, Индия).
  *Меморандум о сотрудниче-
стве заключили между собой 
ВКГУ им.С.Аманжолова и Вос-
точно-Казахстанский сельскохо-
зяйственный колледж.
 *ВКГУ им.С.Аманжолова и 
Алтайский Высший колледж 
(г.Алтай, Алтайский район, 
ВКО) заключили меморандум о 
сотрудничестве.
 *Меморандум о сотрудниче-
стве между Восточно-Казах-
станским областным судом и 
Восточно-Казахстанским го-
сударственным университетом 
им. С.Аманжолова заключен в 
ВКГУ.
  *Меморандум о сотрудниче-
стве заключили Карагандинская 
Академия Министерства вну-
тренних дел Республики Казах-
стан им. Б.Бейсенова и ВКГУ 
им. С.Аманжолова.
 *Состоялось подписание  ме-
морандума о сотрудничестве 
между ВКГУ им.С.Аманжолова 
и Восточно-Казахстанским ре-
гиональным центром новых тех-
нологий в образовании УО ВКО, 
также на базе Digital studio Цен-
тра подписан договор о профес-
сиональной практике.
 *Между акиматом Бородули-
хинского района и ВКГУ под-
писан меморандум о сотрудни-
честве. 
 *Меморандум о сотрудничестве 
между Восточно-Казахстанским 

областным судом и ВКГУ им. 
С.Аманжолова по вопросам раз-
вития Студенческой школы ме-
диации  заключен в университе-
те.
 *25 октября, в день принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Казахской ССР, 
принятой в 1990 году, ВКГУ 
им.С.Аманжолова и Департа-
мент юстиции ВКО подписали 
меморандум о сотрудничестве.  
 *Подписан меморандум о со-
трудничестве между Департа-
ментом полиции ВКО и ВКГУ 
им.С.Аманжолова.
 *Акимат Курчумского района 
ВКО и ВКГУ им. С.Аманжолова 
заключили меморандум о со-
трудничестве.

Договор года 
 *ВКГУ и МГЮУ 
им.О.Е.Кутафина (г.Москва) 
подписали договор о сотрудни-
честве.
 *При поддержке Посольства 
Республики Казахстан в Респу-
блике Польше, между ВКГУ 
им. С.Аманжолова и  Высшей 
школой туризма и гостиничного 
дела (г. Гданьск, Польша) под-
писан договор.
 *Договор о сотрудниче-
стве заключен между  ВКГУ 
им.С.Аманжолова и КГУ «СШ 
им. М.Ломоносова» Уланского 
района (с. Мамай батыр).
 *Дополнительное соглашение 
к договору о взаимном сотруд-
ничестве в сфере образователь-
ных услуг подписали ВКГУ 
им.С.Аманжолова и Восточно-
Казахстанский гуманитарный 
колледж.
 *Договор о взаимном сотруд-
ничестве по оказанию обра-
зовательных услуг в рамках 

программ академических мо-
бильности заключили ВКГУ и 
Казахский Национальный пе-
дагогический университет им. 
Абая.
 *ВКГУ им.С.Аманжолова и 
Институт механики металло-
полимерных систем имени 
В.А.Белого Национальной Ака-
демии наук Беларуси подписали 
договор о научном сотрудниче-
стве.
  *ВКГУ им.С.Аманжолова и ПК 
«ПРОМХИМЭКО» заключили 
договор о сотрудничестве для 
дальнейшего развития сотруд-
ничества в области науки и об-
разования, повышения качества 
подготовки выпускников уни-
верситета. На базе ПК «ПРОМ-
ХИМЭКО» будет создан филиал 
кафедры экологии и географии 
ВКГУ им.С.Аманжолова.  

Лауреат  года 
 Старший научный сотруд-
ник Национальной научной лабо-
ратории коллективного пользо-
вания  ВКГУ им.С.Аманжолова 
Альмира Михайловна Жил-
кашинова  признана  лауреа-
том  Премии Фонда Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Елбасы.
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Жыл таңдалымы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да Қазақстан 
Республикасы Педагогикалық 
ғылым академиясының сессия-
сы өтті. Сессия қорытындысы 
бойынша ШҚМУ ректоры 
М.Ә.Төлеген академик, ал 
университеттің екі оқытушысы 
мүше-корреспондент болып 
таңдалды. 

Жыл марапаты
 *ШҚМУ ректоры 
университеттің тұңғыш рек-
торы Е.Мәмбетқазиевке 
С.Аманжолов атындағы 
медальді табыс етті.
 *Ішкі істер министрі ШҚМУ 
ғалымы Қ.Рахымбердинді гра-
мотамен марапаттады
Заң ғылымдарының докто-
ры, қылмыстық құқықтық 
және қылмыстық процесс 
кафедрасының доценті, 
Ішкі істер органдары 
қызметінің мәселесі бойын-
ша қоғамдық кеңес мүшесі 
Қуат Қажымұқанұлы кеңестегі 
белсенді қызметі үшін ІІМ-нің 
құрмет грамотасымен марапат-
талды.
 *Проректор Ирина 
Владимировна Ровнякова 
Ресей Бас консулдығының  
Өскемендегі вице-кон-
сулынан алғыс хат алды.
 *Шығыс Қазақстан облысы 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
өткізген «Ұлттық бірлік және 
келісім – рухани жаңғыру негізі» 
байқауының жеңімпаздары 
қатарында Қазақстан тарихы 
кафедрасының меңгерушісі 
Жанна Әубәкірова бар.
 * Қазақ, орыс филологиясы және 
журналистика кафедрасының 
аға оқытушысы Галина Пол-
торжицкая Ресей мәдениет 
министрлігінен алғыс хат алды.
 *«Экология» мамандығының 3 
курс студенті Еркежан Тоқтасын 
республикалық конкурста 
«Жылдың үздік студенті» ата-
нып, «Жас қыран» кітабына енді. 
«Экология» мамандығының 3 
курс студенті Анель Бауыржа-
нова республикалық конкурста 

«Үздік студент-2018» медалімен 
марапатталып, «Жас қыран» 
кітабына енгізілді.
*«WorldSkills Shygys-2019» 
өңірлік чемпионатында Жоғары 
колледж студенті Милена Ко-
тельникова диплом иеленді.  
*ШҚМУ оқытушыларыӘйгерим 
Тоқтасынова, Күнайгүл 
Қабдысалым, Галина Смоли-
на «Термодинамика заңдары» 
бейнедәрісі үшін 3 орынға ие 
болды.«Педагогикалық идеялар 
панорамасы» бейнесабақтар 
және бейнедәрістер байқауының 
«Жоғары білім беруде оқытудың 
заманауи технологиялары» ата-
лымы бойынша жеңімпаз атан-
ды.
*Ішкі істер министрі ШҚМУ 
ғалымы Қ.Рахымбердинді 
Құрмет грамотасымен марапат-
тады.
*ШҚО ҚХА облыстық 
конкурсының жеңімпазы – 
Қазақстан тарихы кафедрасының 
меңгерушісі Ж.С.Әубәкірова.
*ШҚМУ оқытушысы Галина 
Ивановна Полторжицкая Ресей 
мәдениет министрінен Алғыс 
хат алды.
* Экономика және басқару 
кафедрасының доценті 
Ғ.Қ.Қойшинова «Қазақстан пе-
дагогы-2019» республикалық 
педагогикалық байқауында 
«Үздік педагогикалық жоба» 
аталымы бойынша екінші орын 
алды.

Жыл құжаты
   ШҚМУ түлектеріне алғаш рет 
еуропалық үлгідегі Supplement 
дипломға қосымшасы беріле ба-
стады. 

Жыл пәні
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да жаңа оқу жылынан 
бастап «Қазақ тілі және әдебиеті» 
білім беру бағдарламасы аясын-
да «Қазақ жазуының тарихы 
және латын графикасы» жаңа 
пәні енгізілді.
   *ШҚМУ-да жаңа оқу жылы-
нан бастап «Қоғамға қызмет 
ету» атты жаңа пән енгізілді.
 *ШҚМУ ғалымдары 
«Инклюзивті білім беру» пәнін 
әзірлеп шықты. Осы жылдан 
алғаш рет түлектерге Supplement 
дипломына қосымшасы беріле 
бастады.

Жыл оқулығы
 *Польшаның Люблин 
қаласындағы Иоанн Павел ІІ 
атындағы Католиктік универ-
ситетте академиялық ұтқырлық 
аясында оқыған ШҚМУ 
студенті Ерасыл Мұхаметқалиев 
Польша тәуелсіздігінің 100 
жылдығына орай ағылшын 
тіліндегі математикалық есеп-
тер жинағын шығарды.
 *Қытай Халық Республика-
сы Қазақстан тарихын зерттеу 
үстінде. Тарих ғылымдарының 
докторы А.Н.Алексеенко қытай 
тіліне аударылған оқулықтың 
авторы атанып отыр.
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Событие года 
 *ВКГУ им. С.Аманжолова, 
при поддержке акимата ВКО, 
открыл в стране Европейского 
Союза - Польше - молодежный 
культурно-образовательный 
центр «Абай».
 *В ВКГУ открылся кабинет 
цифровой гуманитаристики 
имени Журсунгали Ахмерова.
  *В ВКГУ открыта военная ка-
федра им.Кабанбай батыра. 
    *Фронт-офис приемной ко-
миссии в новом формате открыт 
в университете.
  *Торжественное открытие 
учебной аудитории общей хи-
мии имени первого ректора 
ВКГУ,  Почетного профессора 
ВКГУ им.С.Аманжолова, док-
тора  химических наук, акаде-
мика НАН РК Ережепа Альхаи-
ровича Мамбетказиева.
 *В ВКГУ в Год молодежи от-
крыли студенческий фитнес-
центр имени А.Н.Трунова.
  *Пять компьютерных классов 
открыли на факультете есте-
ственных наук и технологий в 
ВКГУ им.С.Аманжолова. В IT-
классах учебного корпуса №7 
разместили  50 компьютеров.
 * Открыта новая студенческая 
столовая в учебном корпусе №5. 

Награда года 
  *Ректор ВКГУ вручил медаль 
имени С.Аманжолова перво-
му ректору вуза академику На-
циональной академии наук РК, 
Почетному ректору ВКГУ име-
ни С.Аманжолова, профессору 
Е.А.Мамбетказиеву.
  *Министр внутренних дел 
РК наградил ученого ВКГУ 
К.Рахимбердина Почетной гра-
мотой МВД. Доктор юриди-
ческих наук, доцент кафедры 
уголовного права и уголовного 
процесса, член Общественно-
го совета по вопросам деятель-

ности органов внутренних дел
РК Куат Хажумуханович Р
ахимбердин награжден По-
четной грамотой МВД РК 
за активную деятельность в 
Общественном совете по во-
просам деятельности ор-
ганов внутренних дел РК.
 *Вице-консул Генерального 
консульства России в городе 
Усть-Каменогорске Николай 
Михайлович Тищенко вручил 
проректору по стратегическому 
развитию и научной работе И.В. 
Ровняковой «Благодарность орг-
комитета Большого географиче-
ского диктанта».
 *В числе победителей об-
ластного конкурса АНК ВКО 
«Общенациональное единство 
и согласие – основа духовной 
модернизации» - заведующая 
кафедрой истории Казахстана 
Ж.С.Аубакирова.
 *Старший преподаватель кафе-
дры казахской, русской фило-
логии и журналистики Галина 
Ивановна Полторжицкая полу-
чила Благодарственное письмо 
от Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.
 * Студентка 3 курса специ-
альности «Экология» Еркежан 
Тоқтасын в республиканском 
конкурсе, организованном 
Национальным центром ин-
новационных исследований 
«Bilim-orkenieti», награждена 
нагрудной медалью «Жылдың 
үздік студенті» и грамотой, а 
также внесена в книгу «Жас 
қыран». Студентка 3 курса спе-
циальности «Экология» Анель 
Бауржанова на республикан-
ском конкурсе, организован-
ном ОЮЛ в форме ассоциации 
«Общенациональное движение 
«Бөбек», награждена грамотой и 
нагрудной медалью «Үздік сту-
дент-2018», а также внесена в 
книгу «Жас қыран».
  *На IV региональном чемпио-
нате профессионального мастер-
ства «WorldSkills Shygys-2019» 
учащаяся Высшего колледжа 
Милена Котельникова завоевала 
диплом 2 степени.  
 *Преподаватели ВКГУ  
А.А.Туктасинова, Кулайгүл 
Қабдысалым,  Г.С.Смолина  ста-
ли победителями конкурса виде-
оуроков и видеолекций «Пано-

рама педагогических идей». 
  *Доценту кафедры экономики 
и управления  Г.К.Койшиновой 
в республиканском педагогиче-
ском конкурсе «Педагог Казах-
стана-2019» в номинации «Луч-
ший педагогический проект» 
присуждено 2 место.

Профессор года 
    Президент Академии пе-
дагогических наук Казах-
стана А.Кусаинов стал По-
четным профессором ВКГУ 
им.С.Аманжолова. 

Избрание года 
 Ректор ВКГУ М.А.Толеген  из-
бран академиком Академии пе-
дагогических наук РК, а два пре-
подавателя вуза - Е.К.Уанбаев и 
И.В Афанасенкова – членами-
корреспондентами АПН РК. 
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Жыл курстары
 *ШҚМУ-да сабақты 
қашықтықтан білім беру тех-
нологияларын қолдану арқылы 
жүргізетін оқытушыларға 
арналған біліктілікті арттыру 
курстары басталды.
 *ШҚМУ студенттері алғаш 
рет «аспаз» және «тігінші» 
мамандықтары бойынша 
қысқамерзімді курстардан өтті.

Жылдың оқу құралы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-дың «Берел» баспа-
сынан Қазақ, орыс филоло-
гиясы және журналистика 
кафедрасының мамандары 
Айжан Қартаева, Бердібек Би-
яров, Айгүл Әлімхан, Аида 
Айтмұқашованың «Қазақ 
жазуының тарихы және латын 
графикасы» оқу құралы жарық 
көрді.

Жыл кітабы
 *Абай жазған «Қарамола 
ережесінің» түпнұсқасы Қазан 
университетінен (Татарстан, 
Ресей) әкелініп, Абай мерей-
тойына арналған конференция 
аясында көрмеге қойылады. 
Келіссөздерді С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ректоры 
Мұхтар Төлеген жүргізді. 
 *ШҚМУ-да 145 жыл бұрын 
шығарылған сирек кітаптың 
көрмесі ашылды. 
   С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
ғылыми кітапханасының си-
рек кітаптар залына «Бір 
кітап көрмесі» жобасы аясын-

да 1874 жылы 40 данаболып 
шығарылған Николай Гогольдің 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» суретті кітабы қойылды.
 *Жуырда С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ғалымы 
Маратбек Ақановтың «Қазақтың 
ру-тайпа атауларына ғылыми 
көзқарас» атты кітабы басылып 
шықты.
 *ШҚМУ-да Н.Ә.Назарбаевтың 
еліміздің музыкалық мәдениетін 
дамытудағы рөлі туралы кітап 
жарық көрді, онда музыкалық 
білім кафедрасының про-
фессорлары М.Д.Мужчиль, 
А.Б.Нұрғожина,  У.Жүнiсов 
әзірлеген «Елбасы сүйіп 
тыңдайтын әндер» кітабының 
тұсауы кесілді.

Жыл жарияланымы
 *«Заманауи білім» («Современ-
ное образование») журналының 
осы жылғы алғашқы саны 
шықты. №1 (114) журналдың 
«Мұқабадағы бейне» айдарын-
да «Мұхтар Төлеген: Жастар 
шығармашылығына – кең өріс!» 
атты С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректорымен сұхбат 
жарияланған.

Жыл ынтымақтастығы
  *Еуроодақ ШҚМУ-дың стар-
тап жобасы бойынша әріптестік 
орнатуды ұсынды. С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-дың 
«Өндірістік су қалдықтарын та-
зартуда жасыл технологиялар-
ды қолдану» жобасы бойынша 
Еуроодақ халықаралық ғылыми-
техникалық орталығының жо-
балар жөніндегі бас кураторы 
Грэм Фриттен ынтымақтастық 
туралы ұсыныс түсті.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ 2018-2019 оқу жылынан 
бастап Philip Morris International 
және Adidas халықаралық компа-
нияларымен ынтымақтастықты 
бастады.

Жыл қонағы
 *1999 жылы ШҚМУ-да тіл 
тәжірибесінен өткен Мажарстан 
азаматы Янош Майор ШҚМУ-
ға келді. 
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да қазақ 
филологиясының магистрі 
дәрежесін және Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың қолынан 
диплом алған Дэниел Бэлласт 
ШҚМУ-да болды.
 *А.Герцен атындағы Ресей 
педагогикалық университетінің 
делегациясы ШҚМУ-да 1 апта 
болды!
 *«Co-Music» және «SULU» 
негізін қалаушы кәсіпкерлер оқу 
орнында қонақ болды.
 *БҒМ тарих институтының 
ғылыми қызметкері, тарих-
шы Қанат Енсенов ШҚМУ 
кітапханасынан Қабанбай батыр 
туралы мәліметтер алды.  
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Иностранный профессор 
года 

 *Ученый-химик, профессор 
Университета Маруа (г. Маруа, 
Республика Камерун), Дауэ 
Амадоу,  читавший лекции по 
органической и  аналитиче-
ской химии студентам, маги-
странтам и докторантам  ВКГУ 
им.С.Аманжолова, захотел 
создать в нашем университете 
группу исследователей и от-
крыть фитолабораторию.
  *Профессор Университета 
Штата Мичиган (США), жур-
налист Эрик Фридман  в ВКГУ 
им.С.Аманжолова прочитал 
цикл лекций для студентов-жур-
налистов, заинтересовав их по 
многим темам, а для преподава-
телей дал консультации.
 *Профессор, доктор химиче-
ских наук университета Трип-
хувана (Непал, Катманду) 
Ачиут Атхикари, приехал в 
ВКГУ им.С.Аманжолова по 
программе академической мо-
бильности для чтения лекций на 
кафедре химии. В ходе встречи с 
ректором вуза были обсуждены 
вопросы вариантов сотрудниче-
ства, в том числе по програм-
мам академической мобильно-
сти, публикациям в журналах с 
коэффициентом Impact Factor.
 *Известным PhD доктором 
Вроцлавского университета нау-
ки и технологий Leszek Latsk (г. 
Вроцлав, Польша) для студентов 
2-4 курсов специальности «Ма-
териаловедение и технология 
новых материалов» кафедры ин-
женерии и технологий прочитан 
цикл лекций «Новости в техно-
логии сварки», «Механические 
свойства покрытия», «Триболо-
гические свойства покрытий», 
«Характеристика покрытий-ми-
кроструктур, химические и фа-
зовые составы».

  * На кафедре психологии и кор-
рекционной педагогики прошли 
лекции доктора социологиче-
ских наук, профессора, заведую-
щего кафедрой социологии Уни-
верситета Ускюдар (Стамбул, 
Турция) Абульфаз Давуд оглы 
Сулейманова. Тематика лекций 
была направлена на изучение 
методологии исследования, со-
циальной психологии, этнопси-
хологии, социальной работы и 
адаптации, вопросов миграции.

Документ года 
     Всем выпускникам 
ВКГУ стали выдавать Евро-
пейские приложения к диплому 
Supplement.  С этого года при-
ложение к диплому Supplement 
выдается каждому выпускнику 
вуза автоматически и бесплатно 
на английском языке наряду с 
основным документом об обра-
зовании.

Образовательная 
программа года 

 *Аккредитация 16 образова-
тельных программ Аккредита-
ционным Советом  IAAR на 5 
лет.
 *По итогам рейтинга Наци-
ональной палаты предприни-
мателей РК «Атамекен», обра-
зовательная программа ВКГУ 
«Педагогика и методика началь-

ного обучения» вошла в тройку 
лидеров, заняв 3 место.
 *На кафедре компьютерного 
моделирования и информацион-
ных технологий открыта экспе-
риментальная образовательная 
программа «Компьютерная ме-
хатроника».
 * В ВКГУ им.С.Аманжолова 
открыта новая специальность 
«Охотоведение и звероводство», 
готовящая   бакалавров сельско-
го хозяйства - охотоведов, пче-
ловодов, мараловодов.

Учебник года 
 *Сборник математических за-
дач на английском языке выпу-
стил в Польше студент 4 курса 
специальности «математика» 
Ерасыл Мухаметкалиев, про-
ходивший обучение в рамках 
академической мобильности 
в Католическом университете 
имени Иоанна Павла II (Поль-
ша), к 100-летию независимо-
сти Польши.   
 * В Китайской Народной Ре-
спублике на китайском языке 
вышел учебник по истории Ка-
захстана, в числе авторов ко-
торого – преподаватель ВКГУ 
им.С.Аманжолова, доктор исто-
рических наук, директор НИЦ 
«Алтайтану» А.Н.Алексеенко.
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Жыл жобасы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ «Erasmus+»: «STEM-
бағытындағы мұғалімдерді 
дайындаудың кіріктірілген 
амал-тәсілдері» бағдарламасы 
бойынша ірі халықаралық жо-
баны іске асыруда.Халықаралық 
жобаны іске асыруға Еуропаның 
9-дан астам елі қатысуда. Осы 
жоба аясында STEM-зертхана 
құру жоспарланып отыр.
 *ШҚМУ-дың жеті 
студенті «Менің арманым» 
республикалық байқауының 
іріктеу кезеңінен өтті.

Жыл конференциясы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да «Медиация – заман 
талабы» халықаралық конфе-
ренциясы өтті, оған Қазақстан, 
Ресей, Беларусь, Қырғызстан 
медиаторлары қатысты.
 *ШҚМУ-да «Қазақстандағы 
және шекаралас аумақтардағы 
этнодемографиялық үрдістер» 
XVIII халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясыөтті. 
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да Алтай мемлекеттік 
университеті (Барнаул қ., РФ) 
және Новосібір мемлекеттік 
университеті (РФ) оқытушылары 
мен студенттерінің қатысуымен 
«Өлкетану оқулары» ІІІ 
халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы 
өтті.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да «Қазақстан жаста-
рын тәрбиелеу контекстіндегі 
ғылым және білім» 
тақырыбында «Аманжолов 
оқулары-2019» халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
циясы өтті. 

Жыл кездесуі
 *Ел Парламенті Мәжілісінің 
депутаты, Мәжілістегі 
Экономикалық реформа және 
өңірлік даму комитетінің 
мүшесі Әлия Сапарова ШҚМУ-
да құрметті қонақ болды.
    *ШҚМУ жастары Қазақстанның 
халық әртісі, актер, режиссер 
Асанәлі Әшімовпен кездесті.
 *ШҚМУ-да студенттер мен 
оқытушылардың халық әртісі, 
пианист Жания Жақияқызы 
Әубәкіровамен шығармашылық 
кездесуі болып, жиында өнер 
саңлағының «Вариации на 
темы…» кітабы таныстырылып, 
фортепьянолық концерті өтті. 
 *ШҚМУ-да жазушы Жан 
Ақжановпен кездесу өтті.
   *Қол күресінен бірнеше дүркін 
облыс, ел, Азия, әлем чемпионы, 
еңбек сіңірген бапкер, Спорт 
саласының құрметті қайраткері, 
техника ғылымдарының кан-
дидаты, ШҚМУ физика және 
технологиялар кафедрасының 
доценті, Қазақ аграрлық 
университетінің құрметті про-
фессоры Мұхамедолла Ағзамов 
студенттермен кездесті. ШҚМУ 
ғалымы қол күресін дамытуға 
қосқан үлесі үшін Дүниежүзілік 
армрестлинг лигасының 
белгісімен марапатталды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да жастар аралас жекпе-
жектен үш дүркін әлем чемпио-
ны Ардақ Назаровпен жүздесті.
 *ШҚМУ студенттері танымал 
ақын, Жазушылар одағының 
мүшесі, «Шалқар» радиосының 
директоры Қалқаман Саринмен 
кездесті.
  *ШҚМУ-да ШҚО Полиция 
департаментінің қызметкерлері 
құқықтану мамандығының 
студенттерімен кездесті.

Жыл таныстырылымы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да Зейнол-
ла Самашевтың «Берел  – 
қазақ Алтайындағы көне 
көшпенділер мәдениетінің та-
рихында», Әбдеш Төлеубаевтың 
«Ертесақ Шілікті мәдениеті» 

м о н о г р а ф и я л а р ы н ы ң 
тұсаукесері өтті.
*ШҚМУ студенттері «Шығыс 
Қазақстанның киелі жерлер 
цифрлық форматта» жобасын 
таныстырды.

Жыл мерекесі
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ кең ауқымда Наурыз 
мейрамын тойланды, мерекеге 
4 киіз үй тігіліп, 2 мыңнан адам 
қатысты.

Жылдың жас ғалымы
 *«Жаратылыстану және 
техникалық ғылымдар 
саласындағы жылдың үздік жас 
ғалымы» – ҰПҰҒЗ кіші ғылыми 
қызметкері Қантай Нұрғамит, 
«Әлеуметтік-гуманитарлық 
ғылымдар саласындағы жылдың 
үздік жас ғалымы» – Савелий 
Мужчиль. 
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Дисциплина года 
  *С 2019-2020  учебного года, 
в рамках образовательной про-
граммы «Казахский язык и ли-
тература» введена новая дис-
циплина «История казахского 
письма и латинская графика».
  *В ВКГУ с нового учебного 
года вводится новая дисциплина 
«Служение обществу».
 *В ВКГУ разработана дисци-
плина «Инклюзивное образова-
ние».

Курс года
 *В ВКГУ стартовал курс повы-
шения квалификации для пре-
подавателей, ведущих занятия 
с применением дистанционных 
образовательных технологий.
 *Впервые студенты ВКГУ 
прошли краткосрочные кур-
сы по профессиям «повар» и 
«швея».

Пособие года 
  В издательстве «Берел» ВКГУ 
им.С.Аманжолова выпуще-
но учебное пособие «Қазақ 
жазуының тарихы және ла-
тын графикасы» специали-
стами кафедры казахской, 
русской филологии и жур-
налистики А.М.Картаевой, 
Б.Н.Бияровым, А.А.Алимхан, 
А.А.Айтмукашовой.

Книга года 
  *Уникальная книга Абая «Свод 
правил», находящаяся в библио-
теке имени Лобачевского Казан-
ского Федерального (Приволж-
ского) университета (Россия) 
будет экспонирована во времен-
ное пользование на время про-
ведения конференции в ВКО, 
посвящённой 175-летию Абая. 
О возможности экспонирова-
ния провел переговоры во время 
своей поездки в Казань ректор 

ВКГУ М.А.Толеген. 
 *Ученый ВКГУ имени 
С.Аманжолова Маратбек 
Аканов написал книгу на 
казахском языке «Науч-
ный взгляд на названия ро-
дов и племен казахов».
 *Преподаватели кафедры 
музыкального образования, 
профессоры М.Д.Мужчиль, 
А.Б.Нұрғожина,  У.Жүнiсов вы-
пустили книгу, посвященную 
Первому Президенту РК «ЕЛ-
БАСЫ СҮЙІП ТЫҢДАЙТЫН 
ӘНДЕР».  

Публикация года 
    Вышел первый в 2019 году но-
мер журнала «Современное об-
разование». В №1 (114) журна-
ла, в рубрике «Лицо с обложки» 
- интервью с ректором ВКГУ 
им.С. Аманжолова «Мухтар То-
леген: Простор - творчеству мо-
лодых!».

Сотрудничество года 
 *Евросоюз по Start Up-проекту 
ВКГУ предложил сотрудни-
чество. По проекту ВКГУ 
им.С.Аманжолова «Применение 
«зеленой технологии» в очист-
ке производственных отходов 
воды» поступило предложение 
от главного куратора проектов 
Международного научно-техни-
ческого центра Евросоюза Грэ-
ма Фрита о дальнейшем сотруд-
ничестве.
 *В 2018-2019 учебном году 
ВКГУ имени С.Аманжолова на-
чал сотрудничество с крупны-
ми, международными компани-
ями: Philip Morris International и 
Компания Adidas.
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Жылдың ғылыми 
жетекшісі

 *О.Бөкей атындағы №44 
мектептің 10 сынып оқушысы 
Әлібек Темірлан «Дарын» 
ғылыми-практикалық орталығы 
ұйымдастырған 2019 жылғы 
жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық 
ғылыми жобалар байқауының 
ІІІ дәрежелі дипломын және 
қола жүлдесін иеленді.Оның 
жетекшісі – С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ Ұжымдық 
пайдаланудағы ұлттық ғылыми 
зертханасына қарасты Биология 
және өсімдіктер биотехнологи-
ясы зертханасының аға ғылыми 
қызметкері, ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының кандидаты 
Г.Н.Кузьмина.
 *Күршім ауданы Гагарин 
атындағы мектептің оқушысы 
А.Золотавина «Зерде-2019» 
зерттеу жобаларының және 
шығармашылық жұмыстардың 
14-ші республикалық 
байқауының ІІ дәрежелі дипло-
мымен марапатталды, жобаның 
ғылыми жетекшісі –ШҚМУ 
профессоры С. Нұрғалиева.
 *Өскемендегі Назарбаев 
зияткерлік мектебінің 10 сы-
нып оқушысы Жәнібек Шапатов 
ғылыми жобалар республикалық 
конкурсының «Қолданбалы 
математика» бағыты бойын-
ша 3 орын иеленді. Оқушының 
ғылыми жобасын қадағалауды 
Сандық технологиялар және 
модельдеу зертханасының 
меңгерушісі, PhD докторы Әлия 
Нұғыманова жүргізді.

Жыл олимпиадасы
 *ШҚМУ командасы дефектоло-
гия бойынша ХІ республикалық 
студенттер олимпиадасында 1 
орын алды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ командасы география 
бойынша ұлттық пәндік олим-
пиадада 1 орын алды.
 *ШҚМУ студенті  Ерасыл 
Фарамуразфизика пәнінен 

республикалық олимпиадада 
бірінші орын алды.
 *ШҚМУ «Мемлекеттік 
және жергілікті басқару» 
мамандығының 2-3 курс 
студенттері командасы Әл-
Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде өткен 
«Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» мамандығы бойынша 
XI республикалық студенттік 
пәндік олимпиадада екінші 
орын алды.
 *Халықаралық олимпиадада 
ШҚМУ студенті Адал Талғар 
қытай тілі бойынша 2 орын алды, 
Әйгерім Тайшыман ағлышын 
тілінен, Дарья Скуратов неміс 
тілінен дипломдар алды.
  *Жамбыл атындағы гимназия 
оқушысы Нариман Қайырбеков 
Ресейде өткен олипмиада-
да 1 орын алды, жетекшісі 
ШҚМУ оқытушысы Ақатан 
Қыдырмолла.
  *ШҚМУ-дың үш студенті 
кәріс тілінен облыстық олимпи-
адада жүлделі орындар алды.1 
орынды 2 курс студенті Шы-
рын Қайыркен, 2 орынды 2 курс 
студенті Ақбота Қайратова, 
1 курс студенті Аяулым 
Тұрсынханова иеленді.
 *ШҚМУ құқықтану білім 
бағдарламасының студенттері 
конституциялық өндіріс бойын-
ша республикалық олимпиада-
да 2 орын алды, ал үш студент 
бірден үш аталымда жеңімпаз 
атанды.
*НЗМ оқушысы Әнуар Майдан 
халықаралық химия олимпиада-
сында 1 орын алды, жетекшісі – 
ШҚМУ ғалымы Б.Тантыбаева.
 *ШҚМУ ректоры «Туған 
жер. Туған ел. Туған глобал» 
олимпиадасының жеңімпазына 
грант табыстады
Өлкетану бойынша 
олимпиаданың жеңімпазы 
– 11 сынып оқушысы 
Ж.Жеңісбековаға С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ректоры уни-
верситетке оқуға грант тапсыр-
ды.

Жыл English-і
 *Оқытушы Joseph Wilson 
студенттердің ағылшын тілін 
еркін меңгергенін және сөздерді 
дұрыс дыбыстайтындарын атап 
көрсетті.

Жыл дәрісі
   Облыс прокуроры Қ.А.Игембаев
ШҚМУ студенттеріне ел 
прокуратурасының заң 
үстемдігін қамтамасыз етудегі 
рөлі туралы дәріс оқыды.

Студент года 
 *ШҚМУ-дың екі өкілі «ТМД-
ның үздік студенті-2019» 
атағына ие болды
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ Психология, педагоги-
ка және мәдениет факультетінің 
студенті Юлия Юрочкинаның 
және Жоғары колледж 
оқытушысы, заң ғылымдарының 
магистрі Савелий Мужчильдің 
есімдері «Үздік студент» 
халықаралық жобасы аясында 
шығарылған студенттік кітап 
коллекциясына еніп отыр.
  *«Экология» мамандығының 3 
курс студенті Назерке Қамбарова 
«ТМД-ның үздік студенті-2019» 
атанды.
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Проект года 
  *ВКГУ им.С.Аманжолова 
реализует крупный междуна-
родный проект по программе 
«Erasmus+»: «Интегрированный 
подход к подготовке учителей 
STEM-направления», который  
реализуется с участием более 9 
стран Европы. В рамках проек-
та планируется создание STEM-
лаборатории.
 *Семь студентов ВКГУ прошли 
отборочный этап республикан-
ского конкурса «Менің арма-
ным». 

Конференция года 
  *Международная научно-прак-
тическая конференция «Меди-
ация-потребность современ-
ности» состоялась в ВКГУ 
им.С.Аманжолова, в которой 
приняли участие медиаторы из  
Казахстана, России, Беларуси, 
Кыргызстана.
  *В ВКГУ прошла XVIII между-
народная научно-практическая 
конференция «Этнодемографи-
ческие процессы в Казахстане и 
сопредельных территориях».
  *В ВКГУ им.С.Аманжолова с 
участием студентов и преподава-
телей Алтайского государствен-
ного университета (г.Барнаул, 
РФ) и Новосибирского государ-
ственного университета  (РФ) 
прошла IIІ международная науч-
но-практическая конференция 
«Краеведческие чтения», посвя-
щенная 85-летию С.Е.Черных. 
  *Международная конферен-
ция «Аманжоловские чтения» 
на тему: «Наука и образование в 
контексте воспитания молодежи 
Казахстана». 

Гость года 
 *Гость из Венгрии Яношем 
Майор, проходивший языковую 
стажировку при кафедре рус-
ской и зарубежной литературы 
ВКГУ в далеком 1999 году, 20 
лет спустя побывал в ВКГУ. 
 *Получивший степень маги-
стра казахской филологии в 
ВКГУ им.С.Аманжолова и ди-
плом, врученный лично Пер-
вым Президентом Казахстана 
Н.А.Назарбаевым ровно 20 лет 
назад, Дэниел Бэлласт побывал 
в ВКГУ.
 *В ВКГУ побывали в гостях 
делегация студентов, маги-
странтов и преподавателей  
Российского государственного 
педагогического университета 
им.А.И.Герцена, пробывшая в 
нашем вузе целую неделю! 
 *Предприниматели-основатели 
«Co-Music» и «SULU» побыва-
ли в гостях у студентов вуза.
  *Кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
института истории  государства 
МОН РК (г.Нур-Султан) Канат 
Енсенов  для сбора материа-
лов для своей будущей книги о 
великом казахском полководце 
Кабанбай батыре побывал в чи-
тальном зале Фонда редких книг 
ВКГУ.  

Доклад года 
   В 10-ку лучших попал до-
клад «Моделирование структу-
ры керамики бериллий оксид 
плюс диоксид титана в форме 
рутила» профессора кафедры 
физики и технологий Людмилы 
Иосифовны Квеглис приняла 
участие от ВКГУ в международ-
ной конференции в г.Стокгольме 
(Швеция).

Встреча года 
  *Депутат Мажилиса Парла-
мента РК, член Комитета по 
экономической реформе и реги-
ональному развитию Мажилиса 
Парламента РК, Алия Сапарова 
стала почетной гостей ВКГУ 
им.С.Аманжолова.
  *Студенты ВКГУ встрети-
лись с народным артистом Ка-
захстана, актером, режиссером
Асанали Ашимовым.
  *В ВКГУ прошла встре-
ча студентов с пятикратным 
чемпионом мира по кикбок-
сингу, выпускником  ВКГУ 

им.С.Аманжолова Аскаром 
Можановым, который побывал в 
гостях у студентов в телерадио-
комплексе «ALTAY JASTARY».
  *Многократный чемпион мира, 
Азии, Казахстана, ВКО по арм-
рестлингу, Заслуженный тренер 
РК, Почетный деятель спорта 
РК,  кандидат технических наук, 
доцент кафедры физики и техно-
логий ВКГУ им.С.Аманжолова, 
Почетный профессор Казах-
ского Национального аграрно-
го университета Мухамедолла 
Агзамов провел встречу со сту-
дентами факультета естествен-
ных наук и технологий. За вклад в 
развитие мирового армрестлин-
га он награжден специальным 
знаком Всемирной Лиги про-
фессионального армрестлинга.
   *В ВКГУ им. Аманжолова со-
стоялась встреча молодежи с 
трехкратным чемпионом мира 
по смешанным единоборствам 
Ардаком Назаровым
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Жыл баяндамасы
 *ШҚМУ профессоры Люд-
мила Иосифовна Квеглис 
Стокгольмдегі (Швеция) 
конференцияға қатысып, баян-
дамасы үздік ондыққа енді. 

Жыл мұғалімі
   *ШҚМУ түлегі және магистрі, 
Өскемендегі №17 мектептің 
мұғалімі Руслан Исраилов «Жас 
Педагог-2019» байқауында 1 
орын алды. Ол облыстық кон-
курста да 1 орын иеленді.

Жыл көшбасшысы
 *«Математика» мамандығының 
3 курс студенті Мұса Сағадат 
жылдың «Үздік студенттік 
көшбасшы» атанып, Өскемен 
әкімінің жүлдесін иеленді.  

Жыл волонтері
 *Оқытушылар мен студент-
тер кафедра еріктісі, «Фулл-
брайт» стипендиясының иегері 
Уильсонның жұмысына, білім 
алушылар үшін жайлы жағдай 
туғызғанына оң баға берді.
 Шет тілі және аударма ісі 
мамандықтарының студенттері 
АҚШ оқытушысының 2018 
жылдың 3 қыркүйегінен 2019 
жылдың 3 мамырына дейін 
өткізген «Academic writing» және 
«Intercultural communication» 
пәндері бойынша дәрістеріне 
құлшына қатысты.

Жылдың ұқсас тегі
 *Психология, педагогика 
және мәдениет факультетінің 
денешынықтыру мен спорт 
мамандығында Абай Құнанбаев 
деген студент оқиды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да жас кәсіпкер 
Мақсат Аманжолов Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының «Білім 
мекемелеріндегі кәсіпкерлік 
қызметінің негіздері» жоба-
сы аясында студенттерге дәріс 
оқыды.

Жыл спортшысы
 *Психология, педагогика 
және мәдениет факультеті дене 
шынықтыру және спорт теория-
сы мен әдістемесі кафедрасының 
2 курс студенті Серікбол 
Ермеков кикбоксингтен 
әлем чемпионы атанды.
 *ШҚМУ түлегі Алексей
Полторанин Альпі кубогын-
да алтын медаль жеңіп алды.
Әйгілі шаңғышы, еліміздің 

еңбек сіңірген спорт шебері 
Алексей Полторанин 
Словениядағы Альпі кубо-
гында алтын медаль иеленді.
 *Физика мамандығының 
3 курс студенті Полина 
Галитовская қол күресінен жа-
стар арасындағы облыстық 
чемпионатта 1 орын алды, 
ұлдар мен қыздар арасындағы 
қол күресі бойынша облыстық 
жеке-командалық чемпионатта 
1 орынды иеленді,қол күресінен 
Азия кубогында 3 орын иеленіп, 
қол медельді ұтып алды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-дың төрт түлегі 
Ресейдің Красноярск қаласында 
өтетін Бүкіләлемдік қысқы 
универсиадаға қатысушы ел 
құрамасына енді. Универсиадаға 
оқу орнымыздан шыққан 
хоккейшілер Сергей Кудрявцев, 
Валерий Севидов, Степан Алек-
сандров, Аркадий Шестаков 
қатысты. 
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ Жоғары колледжі 
оқушысы Данил Цурган пан-
кратионнан жастар арасындағы 
ел чемпионатының жеңімпазы 
атанды.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ дене шынықтыру және 
спорт теориясы мен әдістемесі 
кафедрасының 2 курс студенті 
Шыңғыс Махаметқалиев еркін 
күрестен халықаралық сайы-
ста 1 орын алды. Халықаралық 
турнир Италияның Сассари 
қаласында өтті.
 *Жоғары колледж студенті 
Айбол Сләмбеков гір спортынан 
Азия чемпионатында қос алтын 
медаль иеленді.
 *Жоғары колледж студенті Ни-
кита Хоряков 4 елдің спортшы-
лары қатысқан қол күресінен 
халықаралық Азия кубогында 2 
орын алды. 
 *Руминияның Константа 
қаласында өткен армрестлинг-
тен және пара армрестлингтен 
әлем чемпионатында С. Аман-
жолов атындағы ШҚМУ-дың 
«Дене шынықтыру және спорт» 
мамандығының студенті Нико-
лай Мрзагарев 2 орын, ал Дани-
яр Ауданбек 3 орын алды.
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Презентация года 
 *В ВКГУ им.С.Аманжолова 
прошла презентация моногра-
фии  Зайнуллы Самашева «Бе-
рел в истории культуры древних 
кочевников Казахского Алтая» и 
Абдеша Толеубаева «Раннесак-
ская Шиликтинская культура».
*Студенты ВКГУ презентовали 
флип-чарты «Сакральные объ-
екты Восточного Казахстана в 
цифровом формате».

Праздник года 
  В ВКГУ им.С.Аманжолова со-
стоялось масштабное праздно-
вание Наурыз мейрамы с уста-
новкой 4-х  юрт и участием  
более 2-х тысяч человек.

Молодой ученый года
 Конкурс проводился по 
следующим номинациям: «Луч-
ший молодой ученый года в об-
ласти естественных и техниче-
ских наук» и «Лучший молодой 
ученый года в области социогу-
манитарных наук».
 По итогам заседания ко-
миссии по направлению «Луч-
ший молодой ученый года в 
области естественных и тех-
нических наук» 1 место занял 
младший научный сотрудник 
ННЛКП Кантай  Нургамит. По 
направлению «Лучший моло-
дой ученый года в области со-

циогуманитарных наук» было 
принято решение премировать
Савелия Мужчиль за участие.

Олимпиада года 
 *Команда ВКГУ в XI республи-
канской студенческой олимпи-
аде по дефектологии заняла 1 
место.
 *Команда студентов ВКГУ 
им.С.Аманжолова, приняв уча-
стие с 18 командами в нацио-
нальной предметной олимпиаде 
по географии, заняла 1 место.  
  *Студент ВКГУ Ерасыл Фара-
мураз занял 1 место в республи-
канской олимпиаде по физике. 
   *Команда студентов 2-3 курсов 
специальности «Государствен-
ное и местное управление» за-
няла 2 место в XI республикан-
ской студенческой предметной 
олимпиаде по специальности 
«Государственное и местное 
управление».
  *По итогам международной 
олимпиады по иностранным 
языкам олимпиады 2 место по 
китайскому языку занял студент 
ВКГУ Адал Талгар, студентка 
ВКГУ Айгерим Тайшыман на-
граждена дипломом II степени 
по английскому языку, а сту-
дентка ВКГУ Дарья Скуратова 
- дипломом II степени по немец-
кому языку.
  *Три студентки ВКГУ заняли 
призовые места во II областной 
олимпиаде по корейскому язы-
ку. 1 место  – Кайыркен Шырын, 
студентка 2 курса специально-
сти «Иностранный язык: два 
иностранных языка» ВКГУ, 2 
место – Акбота Кайратова, сту-
дентка 2 курса специальности 
«Иностранный язык: два ино-
странных языка» и  Аяулым 
Турсынханова, студентка 1 кур-
са специальности «Иностран-
ный язык: два иностранных язы-
ка» ВКГУ.
  *Ученик 11 класса областной 
школы-гимназии-интерната для 
одаренных детей им.Жамбыла 

Нариман Қайырбеков занял 2 
место на  XX Всероссийской 
олимпиаде научно-исследова-
тельских проектов по пробле-
мам защиты окружающей среды 
«Человек-Земля-Космос». На-
учно-исследовательской дея-
тельностью он занимается  под 
руководством докторанта, стар-
шего научного сотрудника ННЛ 
КП ВКГУ им.С.Аманжолова 
Ақатана Қыдырмоллы и его 
научной команды - Жанерке  
Оспановой и Айданы Имашевой.
 *Студенты специальности 
«Юриспруденция» стали по-
бедителями республиканской 
олимпиады по конституционно-
му производству, заняв 2 место, 
три студента победили сразу в 
трех номинациях.  
   *1 место на престижной между-
народной олимпиаде по химии 
имени К.И.Сатпаева учащийся 
Назарбаев Интеллектуальной 
школы г.Усть-Каменогорска 
Ануар Майдан, подготовкой 
которого занималась доцент 
кафедры химии  ВКГУ  им. 
С.Аманжолова Б.С.Тантыбаева.
 *Победительницей областной 
олимпиады по краеведению 
стала ученица 11 класса школы-
лицея им. Мустафиной Зайсан-
ского района Ж. Жеңісбекова, 
которой ректор ВКГУ вручил 
грант на обучение в универси-
тете.

English года 
  Преподаватель Joseph Wilson 
из США отметил свободное вла-
дение и хорошее произношение 
английского языка студентами 
ВКГУ.
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Жыл дарыны
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ студенті 
Ариана Полторанина Ресей-
де өткен халықаралық байқау-
фестивальда ІІ дәрежелі ди-
плом иегері атанды. Ал, оның 
тәлімгері «Үздік жетекші» 
дипломымен марапатталды.
 *Аталым иегерлері қатарында 
Альмира Нұрғожина, Юлия 
Юрочкина, Дина Мырза, Әлішер 
мен Зуха да бар.  

Жылдың көркемсөз 
оқушысы

 С.Аманжолов атындағы  
ШҚМУ студенті Гүлбибі 
Сейдәли Абай өлеңін оқып 
тұрған бейнеролигін жолдап, 
«Абай оқулары» республикалық 
әдеби интернет-байқауында бас 
жүлдені жеңіп алды.

Жыл байқауы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да «Студент 
көктемі-2019» байқауының 
қорытындысы шығарылып, 
жеңімпаздар марапаттал-
ды. Фестиваль гала-кон-
цертпен аяқталды. «Студент 
көктемі-2019» байқауында 
тарих, филология және 
халықаралық қатынастар 
факультеті 1 орынға ие болды, 
психология,педагогика және 
мәдениет факультеті 2 орын, 
ал жаратылыстану ғылымдары 
және техгнологиялар факультеті 
3 орынды місе тұтты.

 *ШҚМУ студенттері 
«Студенттік көктем-2019» 
облыстық фестивалінде «Үздік 
шығармашыл бағдарлама» но-
минациясын жеңіп алды.
  *ШҚМУ студенттері арасында 
«Мерекелі алтын күз» байқауы 
өтті.

Жыл бишісі
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ тарих, филология 
және халықаралық қатынас 
факультетінің «аударма 
ісі» мамандығының түлегі 
Шыңғысхан Қабдықалық 
ресейлік «Танцы на ТНТ» жоба-
сында сәтті өнер көрсетті.

Жыл сұлуы
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ Тарих, филоло-
гия және халықаралық 
қатынас факультетінің 1 курс 
студенті Алтынай Қасымова 
«Өскемен аруы-2019» сұлулық 
байқауының финалына өтті.

Жыл жаңалығы
 *ШҚМУ студенттері 
Ақбауырдағы сенсациялық 
археологиялық қазба 
жұмыстарына қатысты.

Жыл экспедициясы
 *ШҚМУ тарихшыла-
ры А.Н.Алексеенко мен 
Ж.С.Әубікірова ұлы экспе-
диция маршрутымен жүріп 
өтті,  жобаға 8 елдің мүшелері 
қатысты (Германия, Дания, Ре-
сей, АҚШ, Франция, Швеция, 
Жапония). 

Жыл форумы
 *Шығыс Қазақстанда тұңғыш 
рет С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да жастарға арналған 
білім беру-заң форумы өтті.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-да «Адал бол!» сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы фору-
мы өтіп, қорытындысында сал-
танатты түрде «Сенім жәшігі» 
ашылды.
 *ШҚМУ студенттері 
Қостанайдағы Қазақстан-Ресей 
жастар форумына қатысты. 
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Научный руководитель 
года 

 *Учащийся 10 класса школы 
№44 им.О.Бокея Алибек  
Тамерлан стал лауреатом ди-
плома III степени и бронзовым 
призером республиканского 
конкурса научных проектов по 
общеобразовательным пред-
метам 2019 года, научный ру-
ководитель проекта которого 
- кандидат сельскохозяйствен-
ных наук лаборатории биоло-
гии и биотехнологий растений 
Национальной научной лабо-
ратории коллективного поль-
зования ВКГУ Г.Н.Кузьмина.
   *Учащаяся 5 класса школы 
им. Ю.Гагарина Курчумского 
района Арина Золотавина стала 
лауреатом диплома II степени 
XIV республиканского конкур-
са исследовательских проектов 
и творческих работ «Зерде» 
2019 года среди учащихся 1-7 
классов, научным руководите-
лем проекта является кандидат 
педагогических наук, ассоци-
ированный профессор ВКГУ 
С.А.Нургалиева.
 *Ученик 10 класса  
Назарбаев Интеллектуаль-
ной школы Усть-Каменогорска 
Жанибек Шапатов занял 3 
место в республиканском кон-
курсе научных проектов в секции 
«Прикладная математика». На-
учное руководство проектом 
школьника осуществляла заве-
дующая лабораторией цифровых 
технологий и моделирования, 
доктор PhD Алия Нугуманова.

Лекция года 
 Областной прокурор 
К.А.Игембаев выступил с лек-
цией перед студентами ВКГУ о 
роли прокуратуры в обеспече-
нии верховенства закона.

Студент года 
  Звания «Лучший студент 
СНГ-2019» удостоились два 
представителя ВКГУ. Имена 
студентки факультета психо-
логии, педагогики и культуры 
ВКГУ им.С.Аманжолова Юлии
Юрочкиной и магистра юри-
дических наук, преподавате-
ля Высшего колледжа Савелия 
Мужчиль включены в студен-
ческую книжную коллекцию, 
запущенную  в рам-
ках международного про-
екта «Лучший студент».
Студентка 3 курса специаль-
ности «Экология» Назерке 
Камбарова награждена ди-

пломом ІІ степени проекта 
«Международная энциклопе-
дия талантливой молодежи» и 
нагрудной медалью «Лучший 
студент Содружества Независи-
мых Государств (СНГ)-2019».

Учитель года 
 Выпускник  и магистр ВКГУ 
им.С.Аманжолова специаль-
ности «физическая культура», 
педагог средней школы №17 
Руслан Исраилов занял 1 место 
в конкурсе «Жас Педагог-2019». 
Р.Исраилов занял 1 место и в об-
ластном конкурсе «Талантливый 
учитель - одаренным детям», а 
также по итогам уходящего года 
победа в конкурсе акима Усть-
Каменогорска в номинации 
«Лучший молодой педагог». 

Лидер года 
 Студент 3 курса 
специальности «математика» 
Муса Сагадат стал победителем 
в номинации «Лучший студен-
ческий лидер» года, получив на-
граду акима Усть-Каменогорска 
Жаксылык Омар.  

Волонтер года 
 *Преподаватели и студенты вы-
сказали  положительные мнения 
в плане организации работы  во-
лонтера кафедры, обладателя 
стипендии «Фуллбрайт» Джо 
Уильсона, создания благопри-
ятных условий для студентов 
специальностей «Иностранный 
язык: два иностранных язы-
ка» и «Переводческое дело».
   Студенты специальности 
«Иностранный язык: два ино-
странных языка» и «Переводче-
ское дело» с большим интересом 
посещали занятия преподава-
теля из США Джо Уильсона по 
дисциплине «Academic writing» 
и «Intercultural communication» 
с 3 сентября 2018 года 
по 3 мая 2019 года.

Блюдо года 
  Кафедра иностранных языков 
и переводческого дела, в рам-
ках мероприятия «Культура и 
традиции Кореи» и волонтер 
кафедры, преподаватель корей-
ского языка Ким Ми Хян, орга-
низовали и провели кулинарный 
мастер-класс по приготовлению 
традиционного корейского блю-
да «кимбап».
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Жыл дебатерлері
 *ШҚМУ командасы «Біз
жастармыз – біз таңдаймыз!» 
пікірсайыс турнирінде 
жүлделі орындар алды.

Жыл премьерасы
 *«Altai jastary» телестудия-
сында түсірілген «JasSTAR» 
фильмінің  премьерасы өтті.
 *ШҚМУ-да алғашқы мюзикл 
қойылады. Тим Бертонның 
шығармасы желісіндегі 
«Қалыңдық мәйіті» («Труп
невесты») музыкалық-би 
спектаклін жастардың «Аван-
гард» театр-студиясы сахналай-
ды.
 *Өскеменде AMpro & 
SteepNoise» музыкалық дуэті 
құрылды, оның бір қатысушысы 
– С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ студенті Әлішер 
Мишелёв.

Жыл фестивалі
 *ШҚМУ-да Жастар жылы-
на арналған «Ұлы өнер – ұлт 
жаңғыруы» атты студенттік 
театрлардың республикалық 
фестивалі басталды, оған 8 
қаланың 10 жоғары оқу орны-
нан келген 12 театр қатысуда.
 *ШҚМУ студенттері «Өскемен 
– жастар қаласы» фестиваліне 
қатысты. Қала әкімінің 
жүлделерін Толқын Ғабитова, 
Айдын Базарқанов, Жазира 
Биғалиева, Зуха Сьезд, Мадина 
Әлібекова алды.
 * Қазақ, орыс және журналисти-
ка кафедрасы «Әдеби Өскемен. 
Менің қаламның туристік 

бағыттары» ІІ фестивалін 
ұйымдастырды.
 *ШҚМУ-дың «Авангард» 
театр-студиясы «Облепи-
ха» өңіраралық театралдық 
фестиваль-байқауына қатысты.

Жыл жеңісі
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ командасы 
«Шаңғы-2019» облыстық сай-
ысында 1 орын алды. Сондай-
ақ, шаңғы марафонында 
бірінші және екінші орындарды 
тиісінше дене шынықтыру және 
спорт мамандығының 2 курс 
студенттері Ахат Қаматаев пен 
Никита Соколов иеленді.
 *Керлинг бойынша қыздар ара-
сында ІІІ Қысқы жастар ойыны 
өтті. С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ «Дене шынықтыру 
және спорт» мамандығының 
2 курс студенттері Зарина
Сейдахан мен Гүлхат 
Мұнарбекова Шығыс Қазақстан 
облысы құрама командасы 
қатарында сайысқа қатысып, 2 
орын алды.
 *Жоғары оқу орындары 
арасындағы Х жазғы Универ-
сиада аясындағы Президенттік 
көпсайыста С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ командасы 
2 орын алды. ШҚМУ команда-
сы елдің 62 жоғары оқу орны 
қатысқан Х жазғы Универсиада-
да 6 орын иеленді.

Жыл акциясы
 *ШҚМУ-да «Қамқор бол» 
айлық акциясы өтті.
 *Университет студенттері «Өз 
ұстазыңды құттықта!» акциясы 
аясында ШҚМУ оқытушыларын 

Мұғалімдер күнімен ерекше 
құттықтады.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ белсенділері 
республикалық тал отырғызу 
акциясына қатысы.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ «Жас Отан» жа-
стар қанатының белсенділері 
«Жүректен жүрекке» акция-
сы аясында «Ыстық шай» іс-
шарасын ұйымдастырды.

Жыл сапары
 *ШҚМУ студенттері мен 
оқытушылары Абайдың туған 
жерінде болды.

Жыл көгалдандырылуы
  *Студенттер қалашығына жас 
көшеттер егілді.  
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Однофамилец года 
 *На факультете  психологии, 
педагогики и культуры учится 
студент Абай Кунанбаев.
 *Молодой предприниматель 
Максат Аманжолов в рамках 
проекта НПП «Основы пред-
принимательской деятельности 
в учреждениях образования» 
провел лекцию для студентов.

Чтец года 
 Студентка ВКГУ 
им.С.Аманжолова Гүлбиби 
Сейдали  завоевала гран-при в 
республиканском литературном 
интернет-конкурсе «Абаевских 
чтений», выслав видео, где она 
читает стихи Абая.

Талант года 
 *Студентка ВКГУ Ариана 
Полторанина завоевала зва-
ние лауреата международного 
конкурса-фестиваля в России 
«Сибирь зажигает звезды», ор-
ганизованный фондом «Пла-

нета Талантов» совместно с 
Московским педагогическим 
художественным универси-
тетом и Московским государ-
ственным институтом музыки 
им. А.Г.Шнитке при поддерж-
ке Международной Академии 
информатизации при ООН.   
  *В номинации также  несколь-
ко талантливых вокалистов, ра-
довавших нас на всех празднич-
ных мероприятиях - Альмира 
Нургожина, Юлия Юрочкина, 
Дина Мырза,  Алишер и Зуха. 

Спортсмен года 
  *Студент 2 курса кафедры те-
ории и методики физической 
культуры и спорта факультета 
психологии, педагогики и куль-
туры  Серикбол Ермеков стал 
чемпионом мира по кикбоксин-
гу. 
  *Прославленный казахстан-
ский лыжник, заслуженный ма-
стер спорта Казахстана выпуск-
ник ВКГУ  Алексей Полторанин 
завоевал золотую медаль на 
Альпийском Кубке в Словении.
  *Студентка 3 курса специ-
альности «Физика» Полина 
Галитовская заняла 1 место в 
чемпионате Восточно-Казах-
станской области среди юнио-
ров по армрестлингу,  1 место 
в областном лично-командном 
чемпионате по армрестлин-
гу среди юношей и девушек, 
3 место на Кубке Азии в со-
ревнованиях по армрестлингу, 
завоевав бронзовую медаль.
  *Четыре выпускника  ВКГУ 
им. С.Аманжолова  вошли в 
сборную Казахстана для уча-
стия в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде-2019 в Красно-
ярске (Россия). В универсиаде 
приняли  участие хоккеисты: 
вратари Сергей Кудрявцев и 
Валерий Севидов, защитник 
Степан Александров и напа-
дающий Аркадий Шестаков.
  *Учащийся Высшего колледжа 
ВКГУ им. С.Аманжолова Данил 
Цурган стал победителем чем-
пионата Республики Казахстан 
по панкратиону среди молоде-
жи.
  *Студент 2 курса ВКГУ 

им.С.Аманжолова Шынгыс 
Махаметкалиев в между-
народном турнире по воль-
ной борьбе занял 1 место, 
который прошел в Италии.
  *Студент Высшего коллед-
жа Айбол Слямбеков  завоевал 
2 золотые медали на первом 
чемпионате Азии по гиревому 
спорту.

Танцор года 
 Выпускник ВКГУ 
им.С.Аманжолова  факультета 
истории, филологии и между-
народных отношений специ-
альности «переводческое дело» 
Чингисхан Кабдыкалык успеш-
но выступил в российском 
проекте «Танцы на ТНТ».

Красавица года 
 Студентка 1 курса факуль-
тета истории, филологии и 
международных отношений 
Алтынай Касымова прошла 
в  финал регионального кон-
курса красоты «Мисс Усть-
Каменогорск-2019».

Мода года
  Выпускницу ВКГУ, магистра  
Айгуль Бокейханову пригласи-
ли для участия в казахстанской 
Неделе моды Kazakhstan Fashion 
Week.  
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Жыл клубы
 *ШҚМУ-да «Students talks» 
ағылшын клубының алғашқы 
отырысы өтті.

Жыл тестілеуі
 *ШҚМУ студенттері Universum 
Global мансаптық зерттеуіне 
қатысты. 

Жыл жайдарманы
 *ШҚМУ жайдармашылары 
Премьер-лигаға жолдама алды.
 *ШҚМУ командасы 
«JAIDARMAN» республикалық 
ойынында 2 орын алды. 

Жыл флешмобы
 *Жаратылыстану ғылымдары 
және технологиялар 
факультетінің белсенділері 
Алғыс айту күнін айрықша 
атап өтуді ұйғарды. Олар 
С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-ға алғыс білдіруді жөн 
көріп, қара шаңырақта «Рақмет» 
сөзі бейнеленген флешмоб 
ұйымдастырды.

Жыл әлеуметтік желісі
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ сайтының Facebook 
желісіндегі парақшасы 46 
шет елдегі пайдаланушылар 
арасында үлкен сұранысқа 
ие. Ең көп жазылушылар – 
Қазақстанның, одан соң Ресей 
мен Моңғолияның азаматтары.
 *С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ сайтының You 
Tube арнасы «Altai jastary» 
медиаорталығының жаңа жоба-

Жыл өнімі
 *Биыл биология және био-
технология зертханасының 
қызметкерлері студенттер мен 
магистранттар көмегімен 15 
тонна картоп жинады, яғни гек-
тарынан 40 тонна өнім алын-
ды, сондай-ақ биыл үш сұрып 
мемлекеттік тізімге енді.

ларымен – «Ашық сұхбат» және 
«Арнайы репортаж» тұрақты 
бағдарламаларымен толықты.

Жыл тағамы
*ШҚМУ-дың шет тілдері және 
аударма ісі кафедрасы және ка-
федра волонтеры, кәріс тілінің 
оқытушысы Ким Ми Хян «Ко-

рея мәдениеті мен дәстүрі» 
іс-шарасы аясында кәрістің 
дәстүрлі «кимбап» тағамын 
әзірлеу бойынша кулинарлық 
шеберлік сыныбын өткізді.

Жыл телебағдарламасы
 *ШҚМУ студенттер мен 
«Алтай» телеарнасы «ALTAI 
JASTARY» ток-шоуын түсіре 
бастады.

Жыл фотокөрмесі
 *ШҚМУ-да «Киелі Алтай» 
өңірлік фотокөрмесі өтті. 

Жыл сәні
 *ШҚМУ түлегі, магистрі 
Айгүл Бөкейханова Kazakhstan 
Fashion Week қазақстандық 
сән апталығына қатысуға 
шақырылды. 
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Победа года 
 *Команда ВКГУ заняла 1
место в областных соревно-
ваниях «Лыжня-2019». Кро-
ме того, в городском лыжном 
марафоне 1 место занял сту-
дент 2 курса специальности 
«Физкультура и спорт» Ахат 
Каматаев, 2 место – студент 2 
курса специальности «Физкуль-
тура и спорт» Никита Соколов.
 *Студентки ВКГУ Зарина 
Сейдахан и Гульхат 
Мунарбекова, в III Зимних 
республиканских молодежных 
играх по кёрлингу среди девушек 
заняли 2 место. 
 *Команда ВКГУ в X-й летней 
Универсиаде среди вузов РК по 
легкой атлетике заняла 1 место, 
3 место - по пулевой стрельбе, 4 
и 5 места - по регби, завоевали 
бронзовые медали по бадминто-
ну и  футболу. В соревнованиях 
по Президентскому многоборью, 
в рамках X летней Универсиады 
среди вузов РК, сборная коман-
да ВКГУ им.С.Аманжолова за-
няла 2 место. Команда ВКГУ в 
X летней Универсиаде среди 62 
вузов РК заняла 6 место.

Форум года 
 *Впервые в Восточно-Казах-
станской области, в ВКГУ им. 
С.Аманжолова, состоялся обра-
зовательный юридический фо-
рум молодежи. 
 *В ВКГУ им.С.Аманжолова 
состоялся антикоррупционный 
форум «Адал бол!», итогом ко-
торого стало торжественное от-
крытие «Ящика доверия».
 *Студенты-активисты ВКГУ 
приняли  участие в Форуме ка-
захстанско-российской молоде-
жи в Костанае. 

Конкурс года 
  В ВКГУ им.С.Аманжолова 
прошел смотр-конкурс «Студен-
ческая весна-2019».
  1 место в конкурсе 
«Студенческая весна-2019» за-
нял факультет истории, фило-
логии и международных отно-
шений. В номинации «Мистер 
«Студенческая весна-2019» 
победил  Қуаныш Мауытқазы, 

«Мисс «Студенческая вес-
на-2019» - Эльдана  Хусаино-
ва, «Лучший конферансье» - 
Талшын Нұрланова.  
 *Студенты ВКГУ в VIІ област-
ном традиционном фестивале 
конкурсе «Студенческая вес-
на-2019» победили в номинации 
«Лучшая творческая програм-
ма». 
 *Гала-концерт «Студенческая 
весна-2019» на кубок акима 
прошел в Усть-Каменогорске, 
завершившийся победой коман-
ды ВКГУ им.С.Аманжолова.

Премьера года 
  *Премьера фильма «JasSTAR», 
снятого студентами в студенче-
ской телестудии «Altai jastary». 
  *Премьера нового короткоме-
тражного триллера «Контракт» 
студента, режиссера Алишера 
Мишелева состоялся в ВКГУ.       
 *В Усть-Каменогорске создан 
музыкальный дуэт «AMpro & 
SteepNoise», один из участников 
которого -  Алишер Мишелёв.
 *Впервые в ВКГУ состоится 
показ мюзикла. Молодежный 
театр-студия «Авангард» при-
глашает горожан и гостей горо-
да на премьеру мюзикла «Труп 
невесты» (по одноименному 
мультфильму Тима Бертона).

Находка года 
 Студенты ВКГУ приняли
участие в сенсационных архео-
логических раскопках и нашли 
находки в урочище Ак бауыр.

Флешмоб года 
  1 марта был организован флеш-
моб с изображением смайлика 
благодарности и любви, главная 
цель которого - поблагодарить 
руководство университета  и 
преподавателей за то, что сту-
денты получают качественные 
знания.

Клуб года 
 Открытие студенческого клу-
ба английского языка «Students 
talk».

Телепрограмма  года 
  Студенты ВКГУ и журнали-
сты телеканала «Алтай» на-
чали выпуск  ток-шоу «ALTAI 
JASTARY».
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 Қазіргі заман талабына 
сай көшбасшы кім? Нағыз 
көшбасшы қандай болу керек? 
Данагөй ақсақалдарымыз 
«текті бала, көш бастар» деп 
бекер айтпаса керек. Ол үлгі-
өнеге беруші, жаңа бағыттың 
бастаушысы. Ондай адамдар-
ды бірден байқауға болады. 
Өз заманының көшбасшысы 
деп, мен, С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 
ректоры Мұхтар Әділбекұлы 
Төлегенді нық сеніммен айта 
аламын. 
  «Жас келсе - іске» дегендей, 
2018 жылы университетке 
ректор болып тағайындалған 
Мұхтар Әділбекұлы ұжымды 
ұйыстыра біліп, өз жұмысын 
ұршықша иіріп ала кетті. Ол 
өзінің стратегиялық даму 
бағдарламасын жүзеге асыруға 
кірісіп, жаңа межелер белгіледі, 
университеттің материалдық – 
техникалық базасын нығайтуға 
бар күшін салды. Әсіресе, 
студенттеріміздің жағдайы 
назарға алынды, студенттер 
Үйін жеке өзі аралап, олардың 
да тұрмыстық жағдайын 
жақсартты. 
 «Кеңесіп пішкен тон кел-
те болмас» нақылын 
басшылыққа ала отырып 
ең алдымен университеттің 
ардагерлерімен кездесіп, 
олардың ұсыныстарын, ақыл-
кеңестерін тыңдады. Бүгінгі 
күні университет ардагерлері 
тікелей Мұхтар Әділбекұлының 
қамқорлығында: университет-
те ардагерлердің мерейтойла-
ры елеусіз қалмайды, олардың 
жазған еңбектері тегін жарық 
көруде. Білім ордамызда өтетін 
барлық жиындарда, ардагер-
лерге құрмет көрсетіледі. Бұдан 
артық не қажет? Университеттің 
алғашқы ректоры, химия 
ғылымдарының докторы, ака-
демик Ережеп Әлхайырұлына 
арналған кабинеттің ашылуы 
да біздің ұжым үшін елеулі 
оқиға болды. Кабинет замана-
уи техникалық құралдармен 
жабдықталған, студенттер онда 
ғылыми -ізденіс жұмыстарымен 
толыққанды айналыса алады. 
 Сондай-ақ, Мұхтар 
Әділбекұлының универ-
ситет студенттеріне деген 
қамқорлығына тоқталатын 
болсақ. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев 2019 жылды «Жа-
стар жылы» деп жариялағаны 
баршамызға мәлім. Осы орай-

да білім орда-
сында қыруар 
ж ұ м ы с т а р 
атқарылды. Уни-
верситет тари-
хында тұңғыш 
рет «Алғашқы 
ә с к е р и 
дайындық» ка-
федрасы ашыл-
ды. Бұл оқиға 
тек ұжым ғана 
емес, облыс 
жұртшылығын 
да елең 
еткізді, себебі, 
студенттеріміз 
қ а л а ғ а н 
мамандығымен 
қатар әскери 
шен де алып 
шыға алады. Ал, аталмыш 
мамандықты таңдағандар 
университетті әскери атақпен 
тәмамдайды. Бұл жастарға де-
ген қамқорлық емес пе ?
 Университетте ашылған 
«ALTAI JASTARY» 
телеcтудиясы да филология 
факультетінің, журналистика 
мамандығының студенттеріне 
өз шығармашылықтарын 
шыңдауға зор мүмкіндік 
туғызды. Оның ашылу салтана-
тына республикамыздың май-
талман тележурналистері, ақын-
жазушылар, облыс әкімінің 
орынбасары Ә.Б.Нүсіпова 
және тағы да басқа қоғам 
қайраткерлері қатысты.
 «Жастар жылы» ректордың 
бастамасымен университетте 
тағы бір тың жоба іске асырыл-
ды. «PARASAT» студенттерге 
қызмет көрсету Орталығының 
ашылуы - біздің университетте 
ғана емес, аймақтың білім са-
ласында да айтулы оқиға бол-
ды. Жасыратыны жоқ, бұрын 
бұл сала қызметкерлері бас 
ғимараттағы шағын кабинетте 
отыратын. Не мұғалімдерге, не 
студенттерге жағдай жасалмаған. 
Ал, бүгінгі күні Орталық екі 
жатақхананың ортасындағы 
ғимаратта орналасқан. Бұл да 
басшымыздың көрегендігі емес 
пе?
 Университеттің 9-шы 
ғимаратында Абайдың рухани 
мұрасын жастарымызға насихат-
тау, кемел ойларын бойларына 
сіңіру, оның шығармаларымен 
кеңірек таныстыру мақсатында 
«Абай» кабинеті ашылды. Көп 
ұзамай Польшаның Гданьск 
қаласында «Абай» жастар 
орталығы да ашылды. Бұл 

да жас, талантты басшымыз 
Мұхтар Әділбекұлының тыным-
сыз еңбегінің нәтижесі. Ректо-
рымыз білім саласындағы кез-
келген инновациялық бағыттың 
көш басында, сондықтан да 
мақаланың тақырыбы да «Өз 
заманының көшбасшысы» деп 
аталады.
   «Құс ұяда не көрсе, соны 
іледі» деген халқымыздың 
қанатты сөзі бар. Мұхтар 
Әділбекұлының биографиясына 
тоқталар болса, ол педагогтар 
отбасында дүниеге келген. Әкесі 
– атақты ақын, коғам қайраткері. 
Анасы – мұғалім. Жастайынан 
ата –анасынан алған қазақы 
тәрбиесі, уақыт өте өз жемісін 
беруде. Білім мен ғылымға де-
ген құштарлығын да айтпай кету 
мүмкін емес. Еңбекқорлығы 
мен табандылығының 
арқасында, небәрі 26 жасын-
да Заң ғылымдарының канди-
даты атанды. Сонымен қатар, 
бірнеше монография мен оқу 
құралының, 70-тен астам 
ғылыми мақалалардың авторы. 
 Ұлы Абай меңзеген адамның 
үш қасиеті: ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүректі 
бойына жинаған Мұхтар 
Әділбекұлының болашақтағы 
істері, алатын биіктері бұдан да 
қомақты, салмақты, нәтижелі 
болатынына сенімім мол. 
Әрдайым білімнің шыңынан, 
ғылымның төрінен көре берейік 
Сізді, Мұхтар Әділбекұлы! 
   Жаңа жылда жаңа табыстарға 
жетуіңізге тілектеспін!

Амантай Жилкубаева, ф.ғ.д., 
ШҚМУ профессоры

Өз заманының көшбасшысы
Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық

 қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.
(Абай Құнанбайұлы)
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Акция года 
 *В ВКГУ прошла благотво-
рительная месячная акция 
«Қамқор бол».
 *В ВКГУ в День учителя
прошла акция «Поздравь своего 
учителя!»
  *В Год молодежи студенты-ак-
тивисты ВКГУ им. Аманжолова 
приняли участие в республикан-
ской акции по посадке в Усть-
Каменогорске саженцев дере-
вьев.

Экспедиция года 
  Маршрутами великой экс-
педиции прошли уникального 
международного туристского 
проекта, объединяющем  во-
семь стран (Германию, Данию,
Казахстан, Россию, США, 
Францию, Швецию и Япо-
нию), прошли  ученые-исто-
рики ВКГУ А.Н.Алексеенко и 
Ж.С.Аубакирова.  

Поездка года 
  В рамках грядущего 175-летне-
го юбилея великого поэта Абая 
Кунанбаева ВКГУ организовал 
масштабную поездку студентов 
и преподавателей  на родину 
поэта в Абайском районе в дом-
музей в Жидебай на организо-
ванный ВКГУ им.С.Аманжолова 
форум «Абай еліне тағзым».

Озеленение года 
 На одном из самых зеленых 
участков Усть-Каменогорска на 
территории учебного корпуса 
№1 ВКГУ им.С.Аманжолова, на 
территории студгородка - возле  
учебного корпуса №1, Высше-
го колледжа и Домов студентов 
№3,4,5 по улице 30-й Гвардей-
ской дивизии – очередной «эко-
бомбой» стала  посадка новых 

елок и цветников.  Без преувели-
чения можно сказать, что эколо-
гичность и ландшафт террито-
рии придают ей особую ауру.  

КВН   года 
 *ШҚМУ жайдармашылары 
Премьер-лигаға жолдама алды.
 *Команда ВКГУ заняла 
2 место в республиканской игре 
«JAIDARMAN».

Урожай года 
  Осенью сотрудниками лабо-
ратории биологии и биотехно-
логий растений с помощью сту-
дентов и магистрантов собран 
большой урожай картофеля - 15 
тонн, это более 40 т/га, кроме 

того, три сорта в этом году вне-
сены в государственный реестр.

Тестирование года 
  Студенты ВКГУ приняли уча-
стие в карьерном исследовании 
Universum Global - мировым ли-
дером в сфере HR-брендинга. 

Соцсети года 
 Страница социальной 
сети Facebook сайта ВКГУ 
им.С.Аманжолова пользуется 
большим спросом среди зару-
бежных пользователей, которые 
представляют 46 стран.

Фотовыставка года 
 В ВКГУ состоялась  региональ-
ная фотовыставка «Сакральный 
Алтай».
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Құтты болсын Жаңа жыл, әріптестер!
Шалқысын бүгінгі күн көңіл-кептер.
Жақсы жыр бойларыңды жылтып жүрсін,
Манаураған кейде бір қысқы кештер.
 
Ескі жыл есіркесін баршаңызды,
Жаңа жыл жарылқасын ортамызды.
Өкпе жоқ өтер жылға, тек салауат,
Халқыма деп айтамын болды ізгі.
 
Тәуелсіздік таңы тек арайлайды,
Елімдегі паш етіп бірлік жайлы.
Жастар жылы сырғиды өткен шаққа,
Айналып еншісіне басыбайлы.
 
Жастарымның мұраты – білім, ғылым,
Елдіктің асқақтатқан биік жырын.
Ұстаздарым – сарабдал ақылманым,
Жайқалтқан жас ұрпақтың өмір гүлін.
 
Оқу орны көрінсін биіктерден,
Аман болсын жас ұрпақ сүйіп келген.
Табысы шаңырақтың еселенсін,
Баршаға көл-көсір еңбек берген.
 
Басшымыз аман болсын шаңырақтың,
Күніндей болған мынау атыраптың.
Бастамалар молайып бола берсін,
Көз көріп, естімеген ерекше тың.
 
Ағайын, құтты болсын Жаңа жылың!
Куәсі болдың, міне, құлын-жырдың.
Ісіміз хақ, ниетіміз түзу болып,
Аямасын біздерден Алла нұрын!
                   Сәкен Қасенов, ақын, ф.ғ.к. 

    Бозанбай ауылының 
тұрғыны, он баланың анасы, 
«Алтын алқа» иегері М.Құрымбаева 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиа-
лы партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
ректоры Мұхтар Төлегенді және универ-
ситет ұжымын келе жатқан Жаңа жыл 
мерекесімен құттықтады. 
   Өз кезегінде «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалы партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы, ШҚМУ ректоры көпбалалы 
анаға мықты денсаулық, бала тәрбиесінде 
шыдамдылық, тұрақтылық пен құт-береке 
тіледі!

Университет басшысын құттықтады

Жаңа жылдық жыр шашу
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  На Центральном рын-
ке, в канун Нового года про-
давали облепиху, сочную 
ягоду оранжевого цвета. 
 Огромная очередь, на-
поминающая очертаниями 
гигантскую волосатую гусе-
ницу, корчилась на крепком 
декабрьском морозе.
 Под влиянием законов 
всемирного тяготения, зем-
ного и людского притяжения, 
эффекта коллективного гип-
ноза, а также подзаконных ак-
тов местной администрации 
очутился и я в эпицентре ба-
зарно-рыночных событий.
 Из информации, по-
черпнутой во время припля-
сывания да притоптывания на 
всё крепчавшем декабрьском 

морозе, я уяснил, 
что ягода эта, 
«слышь-ка, блин, 
язви её, от всяких 
болезней, опять 
же, облепиховое 
масло».
 Жена встре-
тила меня тради-
ционным ворча-
нием: «Хорош, 
мил – друг. Я тут 
с ног сбилась, то 
ёлку наряжаю, 
то уборкой зани-
маюсь, а он, как 
всегда, баклуши 
бьёт. Как же! По-
верила я, что ты целый день 
торчал на рынке». (Не! Жена 
у меня нормальная).
 Я молча вручил жене 
увесистый пакет с облепихой 
и поведал о чудодейственных 
свойствах этой съедобной 

ягоды, «слышь-ка, блин, язви 
её, от всяких болезней, опять 
же, облепиховое масло».
   – Облепиха, между прочим, 
принадлежит к семейству ло-
ховых, – монотонно, будто 

«С Л Ы Ш Ь – К А,   Б Л И Н,   Я З В И   Е Ё...»

 Константин Прокопов 
кандидат биологических 
наук, профессор, член-
корреспондент, РАМ, 
профессор РАЕ, доцент ВАК.

лекцию, начал я, однако жена 
прервала мой просветитель-
ский пыл:
  - Сам-то ты, интересуюсь, 
к какому семейству принад-
лежишь? Небось, забыл? Так 
я тебе напомню. К семейству 
лопуховых ты принадле-
жишь!. (Не! Жена у меня нор-
мальная).
 Ночью у меня началась 
лихорадка: знобило, бросало 
то в жар, то в холод, трясло 
весь мой организм («Про-
стите мне вульгарный проза-
изм»). Утром я не смог под-
нять от подушки тяжёлую 
голову.
  – Ну, что раскис, как ребё-
нок? Вставай, попей крепкого 
чаю с облепиховым вареньем, 
я уже приготовила,– посочув-
ствовала мне жена.
 Я подчинился её сове-
ту. К вечеру мне действитель-
но стало легче. А когда часы 
возвестили о приходе Нового 
года, я был уже на ногах, и мы 
с женой подняли фужеры с 
шампанским.
   – С Новым годом! – поздра-
вил я своих домочадцев на 
правах главы семьи.
  – С чудодейственным свой-
ством облепихи, сочной съе-
добной ягоды оранжевого 
цвета из семейства  лопухо-
вых, – засмеялась жена.
  – Из семейства лоховых,   
«слышь-ка, блин, язви ее, от 
всяких болезней, опять же, 
облепиховое масло», – уточ-
нил я.
   (Не! Жена у меня нормаль-
ная).
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ШҚМУ аумағында 250 шырша өсіп тұр
  Өскеменнің ең жасыл аумақтарының бірі – С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 30-шы Гваридиялық
дивизия көшесіндегі №1 оқу ғимаратының айналасында 250 шырша өсіп тұр. 
Жасыл шыршалары, қарағайлары мол Студенттік қалашықта №1 оқу ғимараты, Жоғары колледж, №3, 
4, 5 Студенттер үйлері, «Берел» баспасы, «PARASAT» студенттерге қызмет көрсету орталығы, А.Трунов 
атындағы фитнес орталық орналасқан.
 Биыл осы аумаққа тағы да жас көшеттер егілген болатын.
 Университет аумағын Өскеменнің ең жасыл, ең шыршалы әрі экологиялық таза аумағы деп атауға 
толық негіз бар. Мұның бәрі оқытушылар мен студенттерге ерекше жайлылық пен көңіл күй сыйлайды.

Баспасөз қызметі

     250 елок вокруг университета
 На одном из самых зеленых участков Усть-Каменогорска – возле  учебного корпуса №1 ВКГУ 
им.С.Аманжолова по улице 30-й Гвардейской дивизии, произрастает  сегодня 250 елок. 
 На территории Студгородка, обрамленных целыми аллеями из вечнозеленых красавиц,  распо-
ложены учебный корпус №1, Высший колледж, Дома студентов №3,4,5, издательство «Берел», Центр 
обслуживания студентов «PARASAT», фитнес-центр им.А.Н.Трунова.  
Среди разновидностей хвойных деревьев - ель, сосна, лиственница.  
 Очередной «экобомбой» стала посадка новых елочек из питомника в этом году, прижившиеся  са-
женцы вошли в число 250 елок. 
 По праву, зеленую зону университета можно считать (без учета парков) самой елочной, зеленой  
и экологичной в черте города,  не считая  городских парков, а особый ландшафт  придают особую ауру 
территории вуза.  

Пресс-служба 

Ежемесячная газета «ИМИДЖ ВКГУ» Контакты:

Собственник:
Восточно-Казахстанский 
государственный университет 
им. С. Аманжолова
№565 Г выдано Министерством 
информации и общественного согласия 
РК 10 февраля 1999 г.

Редактор:
Ольга СИЗОВА
Корреспондент
Айдана АУМАДИЕВА,      
Ержан АБИШЕВ
Дизайн, верстка:
Алтынай БАКЫТЖАН

г. Усть-Каменогорск,
ул. 30-й Гвардейской 
дивизии, 34, корпус №1 , 
E-mail: imagevkgu@mail.ru
тел. 8 (7232) 540-161.

Мнение авторов может 
не совпадать с  мнением 
редакции. 
При использовании 
материалов ссылка на 
газету обязательна.

Редакция

Газета отпечатана в издательстве «Берел» ВКГУ имени С.Аманжолова


