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АНОНСЫ:

 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да университет пен Білім 
және ғылым министрлігінің Дүниежүзілік банктің қолдауындағы 
бірлескен жобасы – Robolab оқу-роботты техникалық зертханасының 
салтанатты ашылуы өтті.
 Оқу зертханасының құрал-жабдықтары басқарудың 
компьютерлендірілген жүйесінен, роботты техникалық жиынтықтың 3 
түрінен, құралдар жиынтығынан, сандық бағдарламалық басқарудан, ма-
териалдарды әзірлеуге және өңдеуге арналған микроскоптан, жаттығу по-
лигонынан, 3D-принтерден тұрады.
 Баспасөз қызметі

Welcome, Robolab! 
АЙДЫҢ БАСТЫ ЖАҢАЛЫҒЫ

 В ВКГУ им.С.Аманжолова состоялось торжественное откры-
тие учебной робототехнической лаборатории Robolab - совместного 
проекта университета и МОН РК при поддержке Всемирного банка.
 Лабораторное оборудование учебной лаборатории включает ком-
пьютеризированную систему управления; 3  типа робототехнических 
наборов,  Arduino-семейство программируемых микроконтроллеров для 
создания средств автоматики и робототехники, роботрек; набор инстру-
ментов; числовое программное управление; микроскоп для подготовки и 
обработки материалов; тренировочный полигон; 3D-принтер.
 Пресс-служба

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
Welcome, Robolab! 
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 Өскемен қаласындағы 
жыр алыбы Жамбыл атын 
иеленген саябақта ақынның 
ескерткіші бой көтерді.
 Салтанатты іс-шараға 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
басшылығы мен құқықтану 
мамандығының студенттері де 
қатысып, тарихи сәттің куәгері 
болды.
 Жырлары талай тари-
хи кезеңнің ұранына айналған 
ақын бейнесі өз ұрпағына енді 
биіктерден қарап тұрмақ.

Гәкку Айжарыққызы,
Тәрбие жұмысы және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі басшысының 
орынбасары

«Медиация шаралары» 
 Облыстық Достық үйі – 
Қоғамдық келісім орталығы ба-
засында жоғары оқу орындары 
студенттері арасында «Медиация 
шаралары» байқауы өтті.
 С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ «Құқықтану» мамандығының 
студенттерінен құралған «Консен-
сус» комнадасы аталмыш сайыста 
екінші жүлделі орынды иеленді.
 Команда жаттықтырушысы 
– азаматтық құқық және азаматтық 
іс жүргізу кафедрасының доценті, 
заң ғылымдарының кандидаты 
М.И.Дячук.

Баспасөз қызметі

Жыр алыбына ескерткіш 
қойылды

 Румынияның Константа 
қаласында өткен армрестлингтен 
және пара армрестлингтен әлем 
чемпионатында С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-дың «Дене 
шынықтыру және спорт» 
мамандығының студенті Николай 
Мрзагарев 2 орын, ал Данияр Ау-
данбек 3 орын алды.
 Николай Мрзагарев психо-
логия, педагогика және мәдениет 
факультетінің 1 курс, Данияр Аудан-
бек 2 курс студенттері.
Чемпиондарды құттықтаймыз!

Баспасөз қызметі

ШҚМУ студенттері 
жүлдемен оралды

 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да Тұңғыш Президент 
күніне арналған салтанатты жиналыс өтті, онда музыкалық 
білім кафедрасының профессорлары М.Д.Мужчиль, 
А.Б.Нұрғожина,  У.Ж.Жүнiсов әзірлеген «ЕЛБАСЫ СҮЙІП 
ТЫҢДАЙТЫН ӘНДЕР» кітабының тұсауы кесілді.
 Кітапта Елбасының Қазақстан музыкалық мәдениетінің 
дамуындағы рөлі, Тәуелсіздік жылдарындағы музыкалық 
мәдениеттің жетістіктері, танымал музыканттар – ШҚМУ 
түлектерінің Елбасымен кездесулері туралы естеліктері, 
Елбасының сүйікті әндері, Тұңғыш Президентке арналған әндер 
ұсынылған. Кітап жоғары және арнаулы оқу орындарының музыка 
оқытушыларына, білімгерлеріне арналған.

КЕЗДЕСУ
«ЕЛБАСЫ СҮЙІП ТЫҢДАЙТЫН ӘНДЕР» 

кітабының тұсауы кесілді

 Атап өтерлігі, Н.Ә.Назарбаев әрдайым ұлттық музыкалық 
дәстүрлерді сақтауға үндеп, ұлттық мәдени мұрамыздың әлемдік 
руханияттың бір бөлшегіне айналуына күш салып келеді.
 «Музыка – адам болмысының таңғажайып және бірегей 
феномені. Біздің еліміздің Тұңғыш Президенті – музыканың 
ажырамас бөлігі болған адам болды деп ойлаймын. Кез келген 
ел президенті жақсы ән шырқап, домбырада ойнап, ән шығара 
бермейді. Біз осындай өнерлі Елбасымызбен мақтануымыз керек», 
– деп жазылған кітаптың кіріспесінде.
 Бұл басылым білім беру бағдарламасының оқу үрдісінде «Да-
уыс қою», «Эстрадалық ән айту», «Музыканы оқыту әдістемесі», 
«Мектеп репертуары бойынша практикум» пәндерін оқу бары-
сында қолдануға арналған. Сонымен қатар, музықалық білім беру 
ұйымдарының оқу бағдарламасында қолдану ұсынылады.

Баспасөз қызметі
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Благодарность от 
консульства

  Вице-консул Генераль-
ного консульства России в 
городе Усть-Каменогорске 
Н.М.Тищенко вручил про-
ректору по стратегическому 
развитию и научной работе 
И.В.Ровняковой «Благодар-
ность оргкомитета Большого 
географического диктанта».
 В благодарности выраже-
на признательность «за помощь в 
организации  и проведении Меж-
дународной просветительской 
акции «Большой географический 
диктант-2019».
 «Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!» - написано в 
благодарности и подписано Ви-
це-консулом Генерального кон-
сульства России в городе Усть-
Каменогорске Н.М.Тищенко.

Пресс-служба 
Волонтер обучила 

каллиграфии 
 Волонтер из Южной 
Кореи обучила студентов ВКГУ 
корейской каллиграфии. 
 На кафедре иностранных 
языков и переводческого дела во-
лонтером Ким Ми Хянг (г.Пусан, 
Южная Корея) проведен урок из 
серии «Культура Кореи», под на-
званием «Искусство корейской 
каллиграфии» - «Путкыльси».
 Именно так по-корейски 
называется искусство каллигра-
фии. Урок проводился для сту-
дентов и преподавателей кафе-
дры, которые попробовали свои 
силы в искусстве каллиграфии, 
используя четыре незаменимых 
предмета, так называемых «дру-
га каллиграфа»: тушь, черниль-
ный камень, бумага и, конечно 
же, кисть.
 Тушь учились готовить от-
дельно: графит смешивали с кле-
ем и ароматизаторами, прессова-
ли в твердые бруски. 
 Каллиграфия является 
одним из самых творческих на-
правлений, которое требует ста-
рания, таланта и творчества. 
Это занятие весьма сложное, но 
очень увлекательное. Немногие 
способны овладеть этим искус-
ством в совершенстве, поскольку 
оно требует от каллиграфа усид-
чивости, старательности, точно-
сти, духовности, дисциплиниро-
ванности.
Кафедра иностранных языков 

и переводческого дела

     Биотехнологии для картофеля и подсолнечника
НАУКА

 Применение методов биотехнологий в семеноводстве кар-
тофеля и подсолнечника обсудили на семинаре в ВКГУ. 
 В лаборатории биологии и биотехнологий растений ВКГУ им. 
С.Аманжолова состоялся научный семинар «Применение методов 
биотехнологии в семеноводстве картофеля и подсолнечника». Орга-
низаторами семинара выступили лаборатория биологии и биотехно-
логий растений ВКГУ им. С.Аманжолова и ТОО «Ұлан Жеміс».
         В семинаре приняли  участие научные сотрудники Управления 
сельского хозяйства ВКО, Опытного хозяйства масличных культур 
(ОХМК), Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной 
станции (ВКСХОС) и др.

Лаборатория биологии и биотехнологий растений

КОНКУРС
Сибирь зажгла Ариану

 Студентка ВКГУ 
стала  лауреатом 
международного 
конкурса «Сибирь 
зажигает звезды» 
(Россия). 
 В городе Барнауле 
(РФ) прошел между-
народный  конкурс-
фестиваль в рамках 
проекта «Сибирь 
зажигает звезды», 
о р г а н и з о в а н н ы й 
фондом «Планета 
Талантов» совмест-
но с Московским 
педагогическим ху-

дожественным университетом и Московским государственным ин-
ститутом музыки имени А.Г.Шнитке при поддержке Международ-
ной Академии информатизации при ООН.   
 ВКГУ им. С.Аманжолова был представлен студенткой 2 кур-
са специальности «Музыкальное образование» Арианой Полто-
раниной. Наша студентка завоевала диплом лауреата II степени  в 
номинации «Эстрадный вокал».  Старший преподаватель кафедры 
музыкального образования М.П.Есютина, наставник Арианы, на-
граждена дипломом «Лучший руководитель».

Кафедра музыкального образования
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ОҚЫТУШЫ СТУДЕНТТЕР КӨЗҚАРАСЫМЕН

  Мен, Сәрсен Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан 
Мемлекеттік  университеті «Эко-
номика және құқық» факультеті 
«Құқықтану» мамандығының 
студентімін. Өз ойым, өз көзқарасым, 
өз ерік-жігерім, алдыма белгілі бір 
мақсат пен міндет-мүдде  қойған, тек 
алға ұмтылған, ұлар құстай шыңды 
бағындыруға құлшыныспен қадам 
басқан  ТӘУЕЛСІЗ  ЕЛДІҢ еркін 
ұланымын! 
 Иә-иә, менің өзімді ұлан мен 
ұларға теңеуіме толық негіз бар. Мен, 
мен сияқты Қазақстан Республикасын-
да тұратын кез келген адам және азамат 
кеудесін кере дәл осылай айтуға құқығы  
бар!  Себебі, мен «...зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік мемлекетте...» өмір 
сүріп, «Республиканың Президенті – 
халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, адам және аза-
мат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі...» болып табылатын мемлекетте 
білім алып, білімділік пен білгірлікті, қайырымдылық пен жасампаздықты, көптілділік пен 
құрметтілікті  бойыма сіңірген, салихалы ой қозғап, өз ойымды жетік жеткізе алатын, құқықтық 
біліммен «қаруланған», мәдениетті, өмірде өзіндік ұстанатын сара жолым бар Қазақстан 
Республикасының азаматымын!
 Кез келген студент дәл мен сияқты тереңнен ойлап, «атойлаған» ой «толқынымен» сыр 
толғайтынына сенімім мол! Олай деуіме басты себеп – біздерді өзінің тың идеялары, көзқарастары 
арқылы алға жетелеп, болашаққа нық қадам басуға үйрете отырып, серпін берген Сәрсен Аман-
жолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік  университетінің ректоры, профессор Төлеген 
Мұхтар Әділбекұлы десем, артық айтқандық болмаған болар еді.
 Қарап отырсақ, университетке басшылыққа ректор болып профессор Төлеген Мұхтар 
Әділбекұлы келгеннен бастап, студенттер үшін де оқытушылар үшін де жаңа «дем» - жаңа 
даңғыл жол ашылғандай.
 Бүгінгі таңда университетте қолға алынып, жүзеге асқан, асып жатқан, әлі де аса беретін 
келелі істер жайлы айтып бітіре алмаспыз. Ол-шындық.
     Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Қазақстан Халқының  бүгіні мен ертеңгі болашағын  алыстан болжап қана қоймай, сындарлы ой 

салар үлкен мәселелерді алға 
қойып, оны бірлесе шешуді 
басты мақсат еткені белгілі. 
 Елбасы «Қазақстан 
жаңа жаhандық нақты ахуал-
да: өсім, реформалар, даму» 
(2015) атты Қазақстан халқына 
Жолдауында басты мақсат – 
Қазақстанды  «Мәңгілік елге» 
айналдыру екенін атап өтті. 
«Мәңгілік ел» жастарының 
білімділігі жолында тер төгіп, 
күнді күнге, түнді түнге 
ұластырған,  студенттердің 
үлгі тұтар өр тұлғасы Мұхтар 
Әділбекұлы десем, артық ай-
тып, «ұрандау» емес! Олай 
деуге себеп, бұл-студенттер 
пікірі!
 Шынында да, Мұхтар 
Әділбекұлы басшылыққа кел-
ген екі жыл ішінде қаншама 
істерді еңсерді десеңізші! 

 ТҰҒЫРЫ БИІК ТҰЛҒА
(С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры, профессор

Төлеген Мұхтар Әділбекұлы жайлы үзік сыр)
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Санасақ, сараласақ, уақыт та жетпес, дегенмен де, біразын... аз-кем ой елегінен өткізсек...
 Елбасы айтқан «Мәңгілік елдің» мәңгілік сара жолы тек ізгі саясаттан ғана тұрса керек. 
Содан болар, мемлекетіміздің алдыға қойған күн тәртібінен түспейтін сындарлы саясатының 
бірі – қылмыстық  теріс қылық пен қылмыстық құқық бұзушылықтың  алдын-алу, ескерту,  оны-
мен  үнемі күрес жүргізу болып табылады. Жалпы қылмыстық құқық бұзушылықты ғасыр індеті 
ретінде қарасақ, оның болашақты тұмшаландырып, көмескі тарттыратын, келешекті «аяқтан ша-
латын» қоғамға қауіпті әрекет екенін айтпай түсінуге болады. Сондықтан, одан арылудың жолын 
іздеу – бүгінгі күннің еншісінде десек, қателеспеген болар едім.  Қателеспеймін де, олай деуіме 
басты себеп, мемлекетіміздің ұстанған кез келген саясатының өзі – Қазақстан Республикасының 
Конституциясымен қабылданып, қалыптасқан ұлттық құқықтық жүйенің түпқазығы іспеттес. 
Сондықтан болар, Мұхтар Әділбекұлы басшылыққа келген күннен бастап, облыстағы құқық 
қорғау органдарымен тығыз қарым-қатынас орнатып, университетте әртүрлі деңгейдегі іс-
шаралардың өтуіне ұйтқы болуда.
 Шығыс Қазақстан облысының прокуроры Игембаев Қусаин Абзалбекұлының,  ҚО  

бойынша Соттар әкімшісінің басшысы Ерғали Айтпайдың «Құқықтану» мамандығының 
студенттерімен кездесіп, дөңгелек үстел басында сұхбаттасуы, заңдылықтың үстемдігі туралы 
маңызды әңгімелері - студенттерді заңның майын «ішкен» тұлғаларға деген құрметін арттыра 
түскендей.  Бұл да болса, ректордың студенттерді болашаққа деген сенімін арттыруға жасаған 
бір ісі деп білеміз.
 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауын ШҚМУ рек-
торы, профессор, заң ғылымдарының кандидаты, философия докторы (PhD), ҚР Педагогика 
ғылымдары академиясының академигі Мұхтар Әділбекұлы «...Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың 
Қазақстан халқына арнаған жолдауының жаңа оқу жылының басталуымен тұспа-тұс келуін 
жақсылыққа балады. ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаев салған сара жолдың сәтті 
жалғасы болған бұл жолдау – Егемен еліміздің ұлттық қауіпсіздік пен тұрақтылық, азаматтық 
татулық пен келісім, серпінді экономика мен мықты әлеуметтік саясаттағы жетістіктерін 
нығайтып, мемлекетімізді жаңа сапалық кезеңге бағыттамақ. Жоғарғы оқу орнымыз бұғанға 
дейін атқарылып келе жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасынан шыққан студенттер үшін қарастырылған жеңілдіктер, жастардың құқықтық, цифрлы-
технологиялық сауаттылығын арттыру бағытындағы және этникалық топтар арасындағы татулық 
пен келісімді нығайту, Абай Құнанбайұлының мерейтойына арналып, бастау алған іс-шараларды 

ОҚЫТУШЫ СТУДЕНТТЕР КӨЗҚАРАСЫМЕН



6 ИМИДЖ
ВКГУЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ2019

жаңа оқу жылында жаңа жолдау негізінде жаңғыртып, сәтті іске асырылуына күш салмақ» деп 
атап өтті.
 Профессор, заң ғылымдарының кандидаты, философия докторы (PhD), Қазақстан Респу-
бликасы  Педагогика ғылымдары академиясының академигі Мұхтар Әділбекұлының бастама-
сымен сыбайлас жемқорлықтың алдын-алуға байланысты үнемі іс-шаралар өткізіп отырады. 
Соның бір ғана айқын айғағы  ретінде «Адал бол!» студенттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
форумының өткенін,  оны ұйымдастыруға ШҚМУ-мен бірге Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің  ШҚО бойынша департаменті, «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы 
ұйтқы болғанын айтсақ та жеткілікті сияқты.
 Университетте оқу үрдісіне инновациялық жаңалықтарды енгізу, қолдану, шет мемлекет-
тен дәріс оқуға білікті мамандарды тарту – кең қолданылатын тәжірибе. 
 Соңғы айларда ғана Камерун еліндегі Маруа университетінің профессоры, химик Дауэ 
Амадоудың ШҚМУ студенттеріне, магистранттары мен докторанттарына органикалық және  
аналитикалық химиядан оқыған дәрістері, әлеуметтану ғылымының докторы, түрік профессо-
ры, Үскідар университеті әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі (Ыстамбұл) Абульфаз Давуд 
оглы Сүлейманов ШҚМУ-дағы психологиядан дәрісі және Назарбаев университетінің өкілдері 
Нұрсұлтан Салғараев пен Бриджит Джонс студенттерімен, оқытушылар, қызметкерлерімен кез-
десу өткізіп, кездесу аясында профессор Бриджит Джонс «Content and Language Learning (CLIL): 
What is it?» семинарын өткізгенін, оның әсерін студенттер қауымы естен шығармас. Осы жерде 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (12 сәуір 2017) атты мақаласындағы «...Та-
бысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз 
басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді...» деген ұлағатты 
сөзі ойға оралады. Сол ой - ректор Мұхтар Әділбекұлы  Елбасы айтқан «...басты факторы білім...» 
деңгейін кеңейтуге, студенттердің білімділігі арта түсуіне бағыттағанына «жетелейді».
  Үлкенге ізет, кішіге құрметті мен сияқты студенттер тез байқайтынымыз, жасырын емес. 
Мұхтар Әділбекұлының  ұйтқы болуымен, Абай ауданы әкімдігінің қолдауымен «Абай еліне 
тағзым» атты форум өткені белгілі. Форумның мақсаты - қазақтың ұлы перзенті Абай Құнанбаев 
есімін ұлықтау, студент жастар арасында Абай мұрасын насихаттау. Университет ректоры 
Мұхтар Әділбекұлының басшылығымен  оқытушылар мен студенттер Абай елі мен жеріне ба-
рып, тағзым етті.   
 Дәл сондай құрметті Мұхтар Әділбекұлы  ШҚМУ-дың тұңғыш ректоры, академик 
Ережеп Альхаирович  Мәмбетқазиевқа көрсетіп, Е.А.Мәмбетқазиев атындағы химия дәрісханасын 
ашып, дәрісханан жұмыс істей бастағанда нақты көзіміз жетті. Біз, студенттер қауымы, біздің 
ректордың бойынан адамгершілік пен парасаттылықты көре отырып, «ұқсамасаң да ұқсап 
бақ» дегендей  ұқсағымыз келгені, болашақта «дәл сондай игі істердің қасынан табылсақ» 
деп бір-бірімізбен пікір алмасқанымыз, шын балалық жүрегімізбен риза болғанымыз рас. 
 ШҚМУ студенттері үшін «PARASAT»  қызмет көрсету орталығының студенттер, маги-
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странттар, докторанттар үшін 30 
шақты қызмет көрсетуі,  «Жара-
тылыстану ғылымдары және тех-
нологиялар» факультетінде бес 
компьютерлік сыныптың  ашы-
луы, ШҚМУ-дың ақпараттық 
жүйесі министрлік жүйесімен 
үйлестірілуі, Әскери кафедра 
қорғаныс министрі, генерал-май-
ор Н.Ермекбаевтың осы жылдың 
11 мамырындағы №328 бұйрығы 
негізінде ШҚМУ-да әскери 
кафедрасының ашылуы, универ-
ситетте «ADAL BILIM» жобалық 
кеңсесінің жұмыс істеуі, «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы оқу 
процесіне «Жаңа гуманитарлық 
білім. 100 жаңа оқулық» 
бағдарламасы аясында қазақ 
тіліне аударылған оқулықтардың  
енгізілуі (т.б) – бәрі-бәрі соңғы екі жылда жүзеге асқан ауыз толтырып айтарлықтай істер. 
Мұндай істелген істерді жаза берсе, таусылмасы анық.

 Бүгінгі таңда ШҚМУ-да 
27 клуб, 16 спорттық сек-
ция, «Қыран» полицияға 
көмек көрсету жасағы 
жұмыс істейді. Осындай 
атқарылып жатқан істер 
оқу сапасына өз ықпалын 
тигізбей қоймады. ШҚМУ 
студенттерінің оқу үлгерімі 
1,4%-ға өскенін көрсетті. 
Соңғы екі жылдағы 
аралық аттестациялар 
қорытындыларының са-
лыстырмалы талдауы 
ағымдағы оқу жылын-
да бакалавриаттағы жал-
пы үлгерім көрсеткіші 
(82,8%) өткен жылмен 
салыстырғанда 1,4 пайызға 
жоғары екенін көрсетті.
 2019 жылға арналған 
ұлттық рейтингісінде 
С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті 43 пайыз жинап, еліміздегі көпбейінді жоғары оқу орындары ара-
сында 6 орынды иеленді. Бұл да профессор Мұхтар Әділбекұлының  ерен еңбегінің арқасы. 
Әрине, бұл жерде оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор, профессор Досым Ерболатұлы 
мен стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор И.В.Ровнякованың, жалпы 
ұжымның да қосқан үлесін айтпасқа болмайды.
 Профессор Мұхтар Әділбекұлы С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың біріншілік партиялық 
ұйымының төрағасы ретінде «Nur Otan» партиясының Саяси кеңесінде баяндама жасауды да 
дағдыға айналдырған.
 Мұхтар Әділбекұлы мен үшін де, мен сияқты ШҚМУ студенттері үшін де үлгі алатын, сту-
денттер жанын жақсы түсінетін, олардың болашаққа сенімділігі мен белсенділігін арттыратын, 
адамгершілігі мол, парасатты адам.
 Студент ретінде ШҚМУ ректоры, профессор, заң ғылымдарының кандидаты, философия 
докторы (PhD), ҚР Педагогика ғылымдары академиясының академигі Мұхтар Әділбекұлы ту-
ралы менің білерім осы. Ол кісі мен үшін және мен сияқты студенттер үшін ТҰҒЫРЫ БИІК 
ТҰЛҒА!

                                  
                  Азамат Сүлейменов,   

 «Құқықтану» мамандығының 4 курс студенті
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 В библиотеке имени Гайдара со-
стоялась встреча, проходившая в рам-
ках проекта «Россия - Казахстан», с 
удивительным человеком – Евгением 
Рудашевским. Он не просто писатель. 
Он путешественник со своей  трудной, 
но невероятно интересной судьбой. По-
говорить и задать свои вопросы этому 
экстравагантному писателю пришли 
студенты-филологи и студенты-жур-
налисты ВКГУ имени  С.Аманжолова. 
 Семья преподавателей физмата. 
Вроде бы звучит не плохо. А ты - един-
ственный гуманитарий...Частые пере-
езды. Тоже нормально. Но в годы пере-
стройки... Такое детство, а впоследствии 
и юность, ждали Евгения. Тогда он впер-
вые понял, что такое свобода, самая на-
стоящая, необузданная, именно та, после 
глотка которой, уже никогда не сможешь отка-
заться от нее.
 С 19 лет он был предоставлен сам себе 
и начал жизнь с работы в маленьком магазине, 
откуда волей случая началась сумасшедшая 
вереница событий его судьбы. По словам Ев-
гения, он просто вышел покурить, а пришел в 
новую жизнь, решив, что, если перед ним оста-
новится машина, он уедет. Так и случилось.
С тех самых пор он побывал в Чехии, Сербии, 
Беларуси, на Камчатке и Алтае. Именно эти 
впечатления легли в основу его историй. «Я не 
выбирал целевую аудиторию. Читатель, будь он 
хоть подросток, хоть взрослый, сам решает, как 
будет интерпретировать мои работы. А я лишь 
рассказываю истории», - поделился Евгений. 
Воля случая – вот, как можно в двух словах 
описать его жизнь. Именно волей случая он 
стал путешественником, из-за нее же нашел 
себя в писательстве. Ему на глаза случайно 
попался конкурс «Книгуру», куда он отправил 
свой рассказ, а после его заметили, и впервые 

Он не просто писатель...

свет увидел именно ту самую работу - «Здрав-
ствуй, брат мой Бзоу!».
 Одним из интересных моментов встречи 
с Евгением стал его ответ на вопрос о труд-
ностях стать писателем. Он ответил, что ни 
достойная история никогда не останется без 
внимания. Жанр, форма или размер не имеют 
никакого значения, если работал талантливый 
автор. По его мнению, любая проза – это 3 
процента вдохновения и 97 процентов кропот-
ливого труда по сбору информации и оформ-
лению мыслей. Творческий полет совсем не 
одно и то же с простым порывом написать что-
нибудь. Писательство для Евгения – и ремес-
ло, и стиль жизни. Писатель – вольнодумец, он 
способен ощутить истинную свободу, не быть 
обремененным границами и рамками…
 6 лет журналистики, 13 лет путешествий 
и 32 года абсолютной власти над своей жиз-
нью...

Алина Кольцова, 
студентка 1 курса специальности журналистика

ВСТРЕЧА
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 Александра Ильинич-
на Петрова в 60-х годах XX 
в. преподавала нам,  сту-
дентам естественно-гео-
графического факультета  
Усть-Каменогорского педа-
гогического института  по-
литэкономию капитализма. 
Она вела лекционный курс 
и семинарские занятия.

 Это была высокая, 
стройная, симпатичная жен-
щина. Мы знали, что она 
жена Василия Игнатьевича 
Петрова, декана историческо-
го факультета, который поль-
зовался большим уважением 
у студентов. 
 Лекции Александра 
Ильинична читала в акаде-
мическом стиле, по добротно 
написанным конспектам. Бо-
лее тесное общение проходи-
ло на семинарских занятиях, 
к которым мы были обязаны 
представлять  конспекты пер-
воисточников  - трудов клас-
сиков марксизма-ленинизма.   
 А это главы из «Капита-
ла» Карла Маркса;  «Развитие 
капитализма в России»; «Шаг 
вперёд, два шага назад»; «Го-
сударство и революция» В.И. 
Ленина и много других.
  Впоследствии эти 
конспекты мне очень приго-
дились, когда я готовился к 
кандидатскому минимуму по 
философии, будучи аспиран-
том.

 В нашей группе учи-
лись студенты из отдалённых 
сёл и деревень, со слабым 
стартовым капиталом  зна-
ний. Поэтому на семинарских 
занятиях за всю группу обыч-
но отдувались несколько сту-
дентов. Мне запомнился  эпи-
зод, связанный с Александрой 
Ильиничной. Мой ответ на 
экзаменах  по политэкономии 
капитализма  она  оценила на 
отлично. 
«Александра  Ильинична, - 
взмолился я. - На «отлично» я 
не знаю». 
 На что она ответила: 
«Оставьте свою скромность 
для другого случая». 
 Конечно, Александра  
Ильинична  поощрила меня 
за активное  участие на семи-
нарских занятиях. 
    Полвека прошло с той 
поры, но в памяти до сих 
пор сохранились занятия по 
политэкономии капитализма, 
которые проводила  у нас, ныне 
здравствующая, Александра
Ильинична Петрова.

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

                         ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА

 Дождь стих. Я шёл не 
спеша по мокрому асфальту, 
вдыхал полной грудью озон и 
обдумывал содержание пред-
стоящей лекции: «Суеверные 
люди придают мистическое 
значение разнообразным при-
метам, – размышлял я. – К 
примеру, если таким мни-
тельным субъектам дорогу 
перебежит чёрная кошка...»
 И тут из кустов выбежа-
ла натуральная чёрная кошка 
и прошмыгнула прямо перед 
моим носом.
 Странное дело! Меня 
ничуть не трогала аб-
страктная чёрная кошка, 
путе¬шест¬вующая по стра-
ницам атеистической литера-
туры, а эта лохматая зелено-
глазая бестия почему-то не на 
шутку встревожила. «Кошка? 
Так вызывающе близко? К 
чему бы это?» – мелькали в 

моём сознании обрывки мыс-
лей.
 У гардероба ко мне по-
дошёл дежурный и вежливо 
выпроводил за дверь, указав 
на грязные ботинки. «Дурная 
примета начинает, кажется, 
сбываться», – подумал я.
 В аудиторию я ворвался 
с большим опозданием, и опе-
шил: в первом ряду, с беспри-
страстными, президиумными 
лицами сидели члены мето-
дической комиссии.
 За сумбурность изло-
жения материала мне были 
сделаны серьёзные замеча-
ния. Но особое внимание ко-
миссия обратила на то, что 
в рассказе о приметах недо-
статочно убедительно, даже 
фальшиво прозвучала «коша-
чья тематика».
 Сразу же после разбора 
лекции меня неожиданно вы-

звали к ректору. Это оконча-
тельно лишило меня самооб-
ладания.
 Вихрем ввинтился я в 
кабинет и вырвал из себя за-
пал взрывателя.
  – Что с Вами? – спокойно 
спросил ректор. – Какая кош-
ка перебежала вам дорогу?
  – Что? – вскипел я. – Причём 
тут кошка?
  – Да вы успокойтесь. Кош-
ка здесь действительно не 
причём, особенно для такого 
убеждённого атеиста, как Вы, 
– утешил меня ректор.
 Звонили из областного 
акимата, просили прочесть 
цикл лекций на атеистическую 
тематику в отдалённых райо-
нах. Мы тут посоветовались 
и предложили вашу кандида-
туру. Так что, собирайтесь-ка, 
голубчик, в дорогу! 
 Я охотно согласился.

АТЕИСТ И КОШКА
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 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-
да «Қазақстан жастарын тәрбиелеу 
контекстіндегі ғылым және білім» 
тақырыбында «Аманжолов оқулары-2019» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциясы өтті. Ауқымды іс-шара Жастар 
жылына арналған «Ұлтты бастар – рухты 
жастар» студенттік форумы аясында өтті.
 Конференция Сәрсен Аманжолов 
ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімінен ба-
сталды. Басқосу модераторы – С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ректоры, профессор, заң 
ғылымының кандидаты, философия докто-
ры, Педагогикалық ғылым академиясының 
академигі Мұхтар Төлеген президиумға 
құттықтау сөз айтқан конференция қонақтарын 
шақырды, олар – Ресей ғылым академиясы 
Сібір бөлімшесі Тарих институтының ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымының докторы
Наталья Аблажей, «Нұр 
Отан» партиясы облыстық 
филиалының сектор меңгерушісі Нелли 
Краснобаева, Пусан университетінің 
(Корея) волонтері Ким Ми Хянг.
 – 2019 жылды Елбасы Жастар жылы деп жари-
ялады. Жастардың дамуы үшін университетте барлық 
жағдайлар жасалуда – Польшадағы «Абай» мәдени-
білім беру орталығы, Қабанбай батыр атындағы әскери 
кафедра, Археология және Алтай мәдени мұрасы 
музейі, «PARASAT» студенттерге қызмет көрсету 
орталығы, А.Трунов атындағы фитнес-орталық, оқу 
орны тарихында алғаш рет «Жастар» көркем фильмі 
түсірілген «Altai jastary» медиаорталығы ашылды. 
Абай атындағы кабинет, Әшімбаев атындағы эконо-
мика кабинеті, Ж.Ахмеров атындағы цифрлық гума-
нитаристика кабинеті, ШҚМУ-дың тұңғыш ректоры, 
құрметті профессоры, ҰҒА академигі Е.Мәмбетқазиев 
атындағы химия кабинеті, роботты техника кабинеті 
сияқты оқу кабинеттері мен ғылыми зертханалар 
ашылды, информатика бойынша 5 кабинет және өзге де 
көптеген кабинеттер жаңартылуда, – деді М. Төлеген.
Ректордың айтуынша, университет болашақ маманның 
тұлға ретінде қалыптасуында, оның рухани-
адамгершілік дамуында маңызды рөл атқарады.
  – Білімгерлердің белсенді әлеуметтік өмірлік 
ұстанымын нығайту үшін университет ұлттық 
бірегейлік пен барша этностардың мәдениетіне деген 
құрметті қалыптастырушы көптеген іс-шараларды 
өткізуде. Университетімізде түрлі республикалық, 
халықаралық олимпиадалардың, байқаулардың, 
сайыстардың жеңімпаздары қаншама, 90 спорт шебері 
мен спорт шеберлігіне үміткер Қазақстан, Еуропа, 
Азия, әлем чемпионы атанды, – деді ректор.
 Университетте жыл сайын түрлі ғылыми-
тәжірибелік конференциялар өтіп тұрады. 
Студенттердің ғылыми қызметі ынталандырылады, 
мәселен Ж.Уәлиев атындағы шәкіртақыны иелену-
ге арналған байқау, сондай-ақ ғылыми жобалардың 
«Ғылым граниті», инновациялық идеялардың «Жас 
талап» байқаулары ұдайы өткізіледі. Университет жас 
дарындар қатысатын мәдени іс-шараларды да дәстүрлі 
түрде өткізіп келеді. Айталық, жуырда «Бірінші курс 
дарындары» жыл сайынғы конкурсы аяқталды.
   –  Бүгінде оқу орнында сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға жіті көңіл бөлінуде. Студенттерді 
адалдыққа үйрету және құқықтық ағарту жұмыстарын 
үйлестіруші құрылымдар жасақталған. «Sanaly urpaq» 
фронт-кеңсесі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы техноло-
гиялар зертханасы, оқу ғимараттарындағы «Адалдық 
дүкен», «Адалдық кітапханасы» алаңдары, Тәртіптік-
сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес, студенттердің 

«Аманжолов оқулары-2019» конференциясы өтті

қоғамдық қабылдауы жұмыс істейді. ШҚМУ студент-
тер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 
жүзеге асыру мәселесі бойынша түрлі конференция-
лар, форумдар, дөңгелек үстелдер, біліктілікті арттыру 
курстарын өткізуге әрдайым мұрындық болуда. Екінші 
жыл қатарынан Жас мемлекеттік қызметші мектебі 
және Жазғы адалдық мектебі өткізіліп келеді, – деп ха-
барлады ректор.
 «ШҚМУ-да адалдық нормаларын дамыту» 
тақырыбында заң ғылымының кандидаты, «Саналы 
ұрпақ» жобалық кеңсесінің жетекшісі Гүлмира Байыр-
кенова баяндама жасады. – Жастарды рухани тәрбиелеу 
дәстүрсіз мүмкін емес. Халқымыздың игі дәстүрі – 
үлкенді құрметтеу. Мен университет ардагерлерінің 
жастарды тәрбиелеуге қосқан өлшеусіз үлесін атап 
өткім келеді. Сондай ардагерлеріміздің бірі – Ленста 
Рақымжанқызы, – деп атап көрсетті М. Төлеген.
 Л.Әубәкірова өмірін білім саласына, универси-
тетке арнады, оқытушыдан профессорға дейінгі жолды 
жүріп өтіп, білікті мамандардың бірнеше буынын дай-
ындады. Профессор, педагогика ғылымының кандида-
ты Ленста Әубәкірова Сәрсен Аманжолов медалімен 
марапатталған. Осындай медаль Ресей ғылым 
академиясының жетекші қызметкері Н.Аблажейге 
ШҚМУ-мен тығыз ынтымақтастығы үшін берілді.
 Пленарлық мәжілістен соң «Интеграциялық 
процестердің қазіргі жағдайындағы Қазақстан 
дамуының экономикалық және құқықтық аспектілері», 
«Көп мәдениетті жастардың санасын қалыптастырудың 
ғылыми-педагогикалық негіздері және әлеуметтік 
желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарының әсері», 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жастарға 
азаматтық және әскери-патриоттық тәрбие беру», 
«Қазіргі жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесі» 
секция отырыстары өтті.
 Конференция аясында «Инклюзивті білім беру 
мұғалімінің кәсіби санасын қайта құру» ғылыми-
әдістемелік семинар-коучингі, «Халықаралық ғылыми 
журналдарда ғылыми жұмыстардың нәтижелерін жа-
риялау» ғылыми-әдістемелік семинары, «Заманауи 
университеттің академиялық саясаты» тақырыбына 
дөңгелек үстел, «С. Аманжолов атындағы ШҚМУ: 
Жастар жылы-2019» және Сәрсен Аманжолов туралы 
бейнефильмдердің көрсетілімі, университеттің ғылыми 
кітапханасы ұйымдастырған кітап көрмесі өтті.
Сондай-ақ, Тарих, филология және халықаралық 
қатынас факультетінің деканы Ә.Өскембай баян-
дама жасады.

Баспасөз қызметі
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  Договор о взаимопомощи 
 Между ВКГУ имени 
С.Аманжолова и Шяуляйским 
университетом (г.Шяуляй, 
Литовская Республика) подписан 
договор о двустороннем сотрудни-
честве для  развития совместной 
научно-исследовательской, учеб-
но-воспитательной и обществен-
но-культурной деятельности. 
 Вузы планируют сотрудни-
чество по следующим направле-
ниям: организация и проведение 
научных семинаров, научно-прак-
тических конференций, симпозиу-
мов, совместных образовательных 
программ, подготовка и реализация 
научно-исследовательских проек-
тов, создание и функционирование 
творческих авторских коллективов 
для решения исследовательских и 
образовательных задач. 
 Кроме того, предполагается 
обмен результатами научных ис-
следований и разработок, опытом  в 
реализации передовых технологий 
и методов обучения, публикациями, 
учебными материалами, преподава-
телями, учеными и студентами.
В спектре интересов двух универ-
ситетов также оказание взаимной 
помощи в подготовке научных ка-
дров. 
 Договор подписан на 5 лет

Пресс-служба
Обмен студентами 

 Между Поморской акаде-
мией (г.Слупск, Польша) и ВКГУ 
им.С.Аманжолова заключен до-
говор о сотрудничестве по со-
вместной учебно-методической и 
научной деятельности.  
 Стороны договорились об 
обмене научными кадрами для про-
ведения лекций или краткосрочных 
курсов в течение учебного года или 
семестра, информацией и опытом 
преподавания в реализации процес-
са обучения.
 Кроме того, университеты 
предполагают обмен студентами, 
аспиратами, преподавателями и со-
трудниками для учебной и научно-
методической работы.
 В научной деятельности пла-
нируется проведение совместных 
исследований в областях науки, ко-
торые составят общую заинтересо-
ванность; конференций и семина-
ров, научных стажировок ученых, в 
том числе аспирантов, докторантов; 
обмен научной информацией, в том 
числе публикациями по проектам. 
Договор составлен сроком на 5 лет

Пресс-служба

ПАРТНЕРСТВО
Профессор из США подарил книги

 Профессор Мичиганского университета (США), журналист 
Эрик Фридман побывал в гостях в читальном зале редкой книги 
научной библиотеки ВКГУ им. С.Аманжолова.
 Директор научной библиотеки П.К. Нуралиева провела экскур-
сию и рассказала о самых ценных и интересных книгах редкого фонда. 
В свою очередь, профессор поделился историей о библиотеке Мичиган-
ского университета, которая занимает место в десятке лучших библио-
тек США. Фонд университетской библиотеки Мичигана содержит боль-
ше 12,44 миллионов документов.
 На память о встрече профессор из США подарил научной би-
блиотеке ВКГУ книги, ставшие мировыми бестселлерами, по журнали-
стике на английском языке: Mass Media Law автры Don R. Pember, Clay 
Calwert, Mass Media in a Chaging World, автор George Rodmana, Media 
now. Understanding Media, Culture, and Technology и др.
     Подарок библиотеке сделан по предложению кафедры казахской, рус-
ской филологии и журналистики, по приглашению которой профессор 
из США читал лекции студентам. Директор библиотеки  П.К.Нуралиева, 
в свою очередь, подарила американскому гостю фотоальбом «Алтай» с 
прекрасными видами Восточного Казахстана.

Научная библиотека

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Стажировка в Италии
 Докторант 2 курса специальности «Философия» кафедры 
Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин Елена
Геннадьевна Рякова прошла зарубежную научно-ис-
следовательскую стажировку в Свободном универси-
тете языков и коммуникаций (IULM), Милан, Италия.
 Научная стажировка осуществлялась на основании персональ-
ного приглашения университета и зарубежного научного консультанта 
С.Аматаякул, доктора PhD, профессора. Вместе с Е.Г.Ряковой для науч-
но-методической поддержки  докторанта в IULM выехала и ее научный 
руководитель – исполнительный директор Казахстанского философ-
ского конгресса, доктор философских наук, профессор А.Сагикызы.В 
ходе стажировки докторант, отечественный и зарубежный консультан-
ты имели возможность осуществления brainstorm по теме диссертации 
«Социально-философский анализ логики глобальных процессов в со-
временном мире». Кроме того, дискуссии по проблемам глобалистики 
состоялись на принимающей кафедре.  
 За период прохождения стажировки Е.Г.Рякова ознакомилась со 
структурой IULM, с особенностями организации образовательной и на-
учной деятельности в европейском университете, с инновационными 
методами исследовательской работы ученых за рубежом. Докторант по-
сетила занятия ведущих ученых Свободного университета языков и ком-
муникаций, работала в университетской библиотеке.
 Во время пребывания в IULM А.Сагикызы и Е.Г.Рякова встре-
тились с известным итальянским философом, генеральным секретарем 
Международной федерации философских обществ (FISP) Л.Скарантино.
 На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества казах-
станских философов в рамках работы мирового философского сообще-
ства, намечена возможность участия зарубежных философов в меропри-
ятиях, посвященных Году Абая и Году аль-Фараби в Казахстане.

Кафедра Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин
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 Члены волонтерского клуба «Мейірім» 
ВКГУ имени С.Аманжолова верят и творят добро 
с надеждой, что их усилия и инициативы послужат 
примером для других.
 Доброта нужна не только тем, кто находится в 
сложных жизненных обстоятельствах, а всем на свете 
людям.
 13 ноября выбран  Всемирным днем доброты 
(World Kindness Day). Все началось в 1997 году, когда 
в Японии было создано волонтерское «Всемирное дви-
жение за доброту» (World Kindness Movement), не име-
ющее политической и религиозной принадлежности. 
Идея Всемирного дня доброты состоит в том, чтобы 
каждому человеку под силу совершать добрые дела и 
делать счастливее себя и окружающих. Тем более, что, 
для этого надо совсем немного: быть внимательнее к 
людям, улыбаться им, делать их жизнь легче и прият-

ВОЛОНТЕРСТВО
Клуб «Мейірім»: «Мы стремимся создавать полный сочувствия мир» 

нее хотя бы в мелочах.
 Члены волонтерского клуба «Мейірім» ВКГУ 
имени С.Аманжолова верят в добро и творят добро 
с надеждой, что их усилия и инициативы послужат 
примером для других. Они всегда готовы протянуть 
руку помощи окружающим людям. Их девиз: «Всегда 
стремиться создать более добрый и более полный со-
чувствия мир». Маленькие добрые дела чаще всего не 
требуют больших усилий, а эффект производят просто 
огромный. Причем и на тех, кому они адресованы, и на 
тех, кто их совершает.
 Думаете, совершать добрые дела сложно? Ниче-
го подобного! Не обязательно сразу становиться волон-
тером или спасателем. Просто оглянитесь вокруг и по-
старайтесь не спешить. Вы увидите, как много мелочей 
просто просится в вашу копилку добрых дел! Начните 
прямо сейчас! Начните с малого:

  - всегда здоровайтесь;
 - начните говорить «Спасибо», «Пожалуйста», 
«Простите»;
- позвоните маме, папе, пожилому родственнику и 
узнайте, как они себя чувствуют;
 - поблагодарите преподавателя за хороший урок, би-
блиотекаря за то, что нашел вам книгу, персонала в 
столовой за обед, сотрудника гардероба за их работу;
  - помогите перейти дорогу бабушке, ребенку;
 - улыбнитесь и пожелайте хорошего дня, когда вы-
ходите или заходите в Дом студентов, из аудитории, 
из магазина, из автобуса и.т.д. 
 - придержите дверь, когда выходите из аудитории, 
из университета, из Дома студентов, из подъезда, из 
магазина, идущий за вами человек оценит вашу за-
боту. 
 Все просто. Просто будь внимательнее и до-
брее.

Назым Аманжолова, специалист по 
идейно-воспитательной работе ОВРиСВ

 В Усть-Каменогорске состоялся городской 
дебатный турнир «Мы молодые – нам выбирать!» 
с участием студентов-юристов  вузов и колледжей 
города Усть-Каменогорска.
 В турнире приняли участие 6 команд.
 Организаторами турнира выступили ОФ 
«Казахстанский Международный фонд правового со-
трудничества», Восточно-Казахстанская областная 
избирательная комиссия и Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С.Аманжолова.
 C приветственным словом к участникам обра-
тилась заведующая кафедрой уголовного права и уго-
ловного процесса ВКГУ, кандидат юридических наук 
А.С.Рамазанова, которая отметила, что «дебаты - это 
отличная технология развития лидерских качеств и 
компетенций которые необходимы будущим юристам».
   - Молодежь является важнейшим социальным и 
электоральным ресурсом общества. Мы заинтересо-
ваны в участии молодежи в общественно-политиче-
ской жизни республики и страны, в выборах - как в 
качестве избирателей, так и в качестве организаторов 
выборов, кандидатов, иных участников избиратель-
ного процесса. И нам очень важно услышать мнение 
самой молодежи, - сказал доктор юридических наук, 
депутат Усть-Каменогорского городского маслихата 
К.Х.Рахимбердин.
 Членами жюри выступили доктор юридиче-
ских наук, депутат Усть-Каменогорского маслихата 
К.Х.Рахимбердин, директор ОО «Восточно-Казах-
станский Центр медиации и права «Альтернатива» 

А.А.Каленова, старший преподаватель кафедры права 
и международных отношений КАСУ Ж.К.Зиаятова.
 В ходе честных и интересных дебатов опре-
делились команды победителей. Среди вузов г. Усть-
Каменогорска 1 место заняла команда «Юристики» 
- ВКГУ им. С. Аманжолова; 2  место - команда «Ли-
деры КАСУ»; 3 место - команда «Цицерон» ВКГУ им. 
С.Аманжолова.
 Среди колледжей г. Усть-Каменогорска 1 
    Кафедра уголовного права и уголовного процесса,

Куат Рахимбердин, доктор юридических наук, 
 депутат Усть-Каменогорского маслихата

ДЕБАТЫ
«МЫ МОЛОДЫЕ  – НАМ ВЫБИРАТЬ!»
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4 қараша - Бүкіләлемдік ерлер күні
8 қараша - Халықаралық КТА күні 
8 қараша-Қазақстанда статистика күні 
9 қараша - Бүкіләлемдік сапа күні 
10 қараша - Бүкіләлемдік жастар күні 
10 қараша - Бүкіләлемдік ғылым күні 
11 қараша - Халықаралық электр қуатын 
үнемдеу күні
13 қараша - Бүкіләлемдік мейірім күні
14 қараша - Халықаралық логопед күні
15 қараша - Қазақстанда ұлттық валюта 
күні
17 қараша - Бүкіләлемдік студенттер күні
18 қараша - Аяз Атаның туылған күні 
21 қараша - Бүкіләлемдік телевидение күні
23 қараша - Қазақстанда жол полициясы күні
26 қараша - Бүкіләлемдік ақпарат күні 
27 қараша   -  Кибер дүйсенбі(Cyber Monday) 
30 қараша - Халықаралық ақпаратты қорғау 
күні
30 қараша - Бүкіләлемдік жануарлар күні

8 ноября-День статистики в Казахстане 
9 ноября-Всемирный день качества 
10 ноября-Всемирный День молодежи 
10 ноября-Всемирный день науки 
11 ноября-Международный день энергосбе-
режения
13 ноября-Всемирный день добра
14 ноября-Международный день логопеда
15 ноября-День национальной валюты в 
Казахстане
17 ноября-Всемирный день студентов
18 ноября-День рождения Деда Мороза 
21 ноября-Всемирный день телевидения
23 ноября-День дорожной полиции в Ка-
захстане
26 ноября-Всемирный день информации 
27ноября-Кибер понедельник 
(Cyber Monday
30 ноября-Международный День защиты 
информации
30 ноября-Всемирный день животных

Қарашадағы мейрамдар
Праздники в ноябре
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БАЙҚАУ

ФЕСТИВАЛЬ

«Бірінші курс дарындары-2019» гала-концерті 
 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да дәстүрлі, жыл сайынғы «Бірінші курс дарындары» 
байқауы аяқталды, бас жүлдені ЭжҚФ, 1 орынды ЖҒжТФ жеңіп алды.
     Екінші орынды ТФжХҚФ, Үшінші орынды ППжМФ иеленді. Қазылар алқасы аталымдар бойынша 
жеңімпаздарды анықтады, олар – «Мистер Талант» – Диас Болатұлы, «Мисс Талант» – Әмина Сержанова, 
«Алтын дауыс» – Шұғыла Зұлқашова, «Үздік режиссерлық шешім» – ЖҒжТФ, «Үздік актер» – Төлеубек 
Мерей, «Үздік жүргізуші жігіт» – Рахат Сәрсембеков, «Үздік жүргізуші қыз» – Айкүміс Ғафиятқызы, 
«Үздік бағдарлама дизайны» – ТФжХҚФ, «Үздік заманауи би» – «Archam» ТФжХҚФ, «Үздік спорттық 
би» – «Ешқашан берілме» ЭжҚФ, «Үздік халық биі» – «Вечера на хуторе близ Диканки» ТФжХҚФ, 
«Үздік эстрадалық би – «Фламенко» ЭжҚФ, «Үздік сюжетті би» – «В гостях у ребенка» ЖҒжТФ, «Де-
бютанттар» – ШҚМУ Жоғары колледжі, «MODERN» – «Люди» ППжМФ, «Үздік КВН» – «Очередная 
сборная» ТФжХҚФ, «Үздік Жайдарман» – «Десең, иә» ТФжХҚФ.
 Жеңімпаздарды құттықтаймыз!

Баспасөз қызметі

 Студенческий театр-студия «Авангард» 
ВКГУ им.С.Аманжолова принял участие в 
IV Межрегиональном театральном фестива-
ле-конкурсе «Облепиха» (г.Барнаул, Россия), 
собравшем  молодежь из 6 горо-
дов России и двух – из Казахстана.
 Мероприятие собрало творческую моло-
дежь из Новосибирска, Томска, Горно-Алтайска, 
Новоалтайска, Бийска, Барнаула, а также двух го-
родов Казахстана - Усть-Каменогорска и Семея.
Фестиваль прошел в четырех номинациях: «Теа-
тральное творчество», «Художественное слово», 
«Эстрадное творчество», «Авторское видео». 
 -  Наш приезд на фестиваль стал для мно-
гих участников и зрителей неожиданностью. 
Во-первых, мы первый коллектив, приехавший 
из другой страны, и именно с этого года конкурс 
стал международным. Во-вторых, многих пораз-
ил спектакль, который мы привезли для конкурс-
ной программы - мюзикл «О чем молчит клен» по 
мотивам мультфильма «Труп невесты» Т.Бертона. 
Наши актеры отработали на все грани своих воз-
можностей, –отметили артисты «Авангарда», до-

бавив, что на их спектакле была 100% наполнен-
ность зала.  
 Спектакль, заиграв новыми красками, полу-
чил  на российской сцене вторую жизнь.  

Пресс-служба 

Мюзикл для россиян


