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ВКГУ2019 ЖАҢАЛЫҚТАР

   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.
 – Президенттің Жолдауындағы басты мақсат, әлбетте, 
халықтың әл-ауқатын жақсарту, ел экономикасын өркендету 
екені айқын. Мемлекет басшысы осы маңызды құжатта билік 
пен халық арасындағы қарым-қатынасты жақсарту міндетін 
қойып отыр. Ол үшін мемлекеттік органдар азаматтардың 
талап-тілектеріне, ұсыныстарына дер кезінде құлақ асып, 
қажетті шараларды қолға алуы шарт. Қазір Үкімет осы 
бағытта жұмыс істеп  жатыр, – деп бастады өз сөзін Бердібек 
Сапарбаев.
 Үкімет басшысының орынбасары Жолдауда 
көрсетілген міндеттерді іске асыру бағытында өз тарап-
тарынан атқарылып жатқан ауқымды шараларға кеңірек 
тоқталды. Президенттің халықтың әлеуметтік жағдайын 
жақсарту бойынша берген тапсырмалары басты назарға алы-
нып отыр.
Мәселен, биылғы ел бюджетінің 45 пайызы әлеуметтік 
салаларға арналған. Премьер-министрдің орынбаса-
ры қазынадағы қаржының жартысына дерлігін аталмыш 
бағытқа жұмсап отырған елдер әлемде кемде-кем екенін де 
атап көрсетті. Көпбалалы және аз қамтылған отбасыларды 
әлеуметтік тұрғыда қолдау аясында бірқатар іс-шаралар 
атқарылуда. Мәселен, аталған санаттағы азаматтардың 
несиелері кешірілді. Ал 1 сәуірден бастап мөлшері өсіп, шарт-
тары өзгерген атаулы әлеуметтік көмекке республикалық 
бюджеттен 144 миллиард теңге бөлініпті. Жиын барысында 
вице-премьер азаматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға 
дейінгі тұжырымдамасы әзірленіп жатқанын жеткізді. Енді 
халық биліктің жұмысына баға беретін болады. Арнайы 
әлеуметтік сауалнамалар жүргізіліп, азаматтардың жеке-
леген мемлекеттік қызметшілердің ісіне деген ой-пікірі 
сұралады. Көпшіліктің көңілінен шықпай, өз міндетін 
салғырт атқарған лауазымды тұлғалар орындарын босатуға 
мәжбүр болмақ.
Жолдауда баса айтылған негізгі салалар – білім мен 
денсаулық. Осы бойынша да Үкіметте жаңа бастамалар 
қолға алынған. Педагогтардың мәртебесін белгілейтін заң 
дайындалып жатыр. Ол мұғалімдердің әлеуметтік жағдайын 
жақсартуды, олардың кәсіби шыңдалуына жағдай туғызуды 
көздейді. Сонымен қатар, Президент алдағы төрт жыл-

Премьер-министрдің орынбасары ШҚМУ-да

да ұстаздар жалақысын кем дегенде екі есеге ұлғайтуды 
міндеттеп отыр.
Премьер-министрдің орынбасары жоғары білімге қатысты да 
өз ойын білдірді. Ол елімізде 132 жоғары оқу орны бар екенін 
айтып, алдағы уақытта олардың оңтайландырылатынын ха-
барлады. Яғни, әлеуеті әлсіз, білім сапасы кемшін универси-
теттер жабылады.
Ал медицина саласына келер болсақ, Бердібек Сапарбаев ел 
ауруханаларының құрал-жабдықтармен жарақтандырылу 
деңгейі сондағы дәрігерлердің біліктілігінен артық екенін 
растады. Осы орайда мамандардың кәсіби шеберлігін 
шыңдаудың кешенді жүйесі жоспарланбақ.
Кездесу барысында келер жылдары елімізде Абайдың 175 
жылдығы, Әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Ұлы Жеңістің 75 
жылдығы, Алтын Орданың 750 жылдығы және Тәуелсіздіктің 
30 жылдығы сынды бірқатар айтулы даталардың өтетіні 
айтылды. Осы мерейтойлар шеңберінде ел бойынша түрлі 
деңгейдегі ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылатын болады.
Кездесуге келген көпбалалы аналардың қойған сұрақтарына 
вице-премьер барынша нақты жауап берді. Ол мемлекет та-
рапынан азаматтардың осы санатын қолдауға бағытталған 
барлық шараларды атап көрсетті. Оның ішіне атаулы 
әлеуметтік көмек алу, баспанамен қамту, жеке іс ашуға 
арналған жеңілдетілген несие беру енеді.

Баспасөз қызметі

    Білім және ғылым министрі университетте 
 Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетов 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың, өңірдегі мек-
тептер мен колледждердің оқытушылары және 
білім басқармасы басшыларымен кездесті.
 ШҚМУ-да өткен кездесуде Асхат Қанатұлы мұғалімді дер-
бес дамытуға және оқу үрдісін жетілдіруге бағытталған саладағы 
жаңашылдықтар туралы айтты.
 – Биыл «Педагог мәртебесі туралы» заң қабылданды. Біз 
мектептерге тәлімгерлік институтын енгізбекпіз, тәжірибелі ұстаз 
жас мұғалімге қамқорлық көрсетіп, сол үшін үстемеақы алатын 
болады. Өзге де қосымша ақылар қарастырылған, – деді министр.
Ол оқыту сапасын арттыру, кәсіби бағдарлауды ширату, сонымен 
қатар ҰБТ, оқулық, мұғалімдердің шектен тыс жүктемесі, көп 
есептілік мәселелері жөнінде айтты. Министр, сондай-ақ, ОЖСБ 
(оқу жетістіктерін сырттай бағалау) мен аттестацияның болмай-
тынын жеткізді.
 – Енді дуальді оқу жұмыс өтілі ретінде саналмақ. «Жас 
маман» бағдарламасы бойынша 180 колледж бен 20 ЖОО-ның 
материалдық базасын нығайтуға 56 миллиард теңге бөлінді. 
Мұғалімдерді оқыту жұмыстары да басталды, – деді сала басшы-
сы. Министр жалақының өсуі туралы да айтты.
 – Президенттің тамыз конференциясында берген тапсыр-
малары аясында алдағы төрт жылда мұғалімдер жалақысы екі 
есе өседі. Яғни, келер жылдың өзінде ұстаздардың еңбекақысы 
25 пайызға артады, – деді ол. Сапар соңында министр ШҚМУ-
дың даму қарқынына, енгізіп жатқан жаңашылдықтарына оң баға 
беріп, оқытушыларға табыс, студенттерге сапалы білім алуды 
тіледі.

Жаңа жолдау – Елбасы 
                     саясатының  сара жолы  
 
 Біз бүгін әлемдегі беделді әрі орнықты 
мемлекетке айналып отырған Тәуелсіз 
Мемлекетіміздің қарқынды дамуына жаңа 
мүмкіндік туғандығының куәсі болдық.
 Университетіміз Мемлекет басшысы 
Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған «Сындар-
лы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты 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 – Еге-
мен 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 сту-
денттер үшін қарастырылған жеңілдіктер, жастардың 
құқықтық, цифрлы-технологиялық сауаттылығын арт-
тыру бағытындағы және этникалық топтар арасындағы 
татулық пен келісімді нығайту, А.Құнанбайұлының ме-
рейтойына арналып, бастау алған іс-шараларды жаңа 
оқу жылында жаңа жолдау негізінде жаңғыртып, сәтті 
іске асырылуына күш салмақ.

М.Төлеген, С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ректоры
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КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ
Гости из США в ВКГУ 

 В ВКГУ имен С.Аманжолова с ознакоми-
тельным визитом побывали доктор философии 
Университета штата Аризона, Ph.D, сертифи-
цированный аудитор CPA Уадия Атия (США),  
юрист и партнер компании Berry Riddell  LLC 
Хью Холлман (США).
  Во встрече также приняла участие директор 
Центра развития карьеры и личности  Казахстан-
ско-Американского Свободного Университета 
А.Г.Астафьева.
 Ректор ВКГУ имени С.Аманжолова 
М.А.Толеген в своем выступлении ознакомил 
гостей из США с деятельностью факультетов и 
структурных подразделений университета, обра-
зовательными, международными программами и 
научными проектами.
Наряду с этим, ректор М.А.Толеген обсудил воз-
можные формы сотрудничества  в области акаде-
мической мобильности, участие в совместных на-
учных проектах и  образовательных программах, в 
числе  которых  - Fulbright.
  Fulbright - программа образовательных 
грантов,  обеспечивающая международные обра-
зовательные обмены для студентов, учёных, пре-
подавателей, специалистов.
В настоящее время  студент 2 курса ВКГУ 
им.С.Аманжолова Темирлан Темиртаев по специ-
альности «Иностранный язык: два иностранных 
языка» обучается по программе  академической 
мобильности в Технологическом университете 
Теннеси.
 В свою очередь, г-н Уадия Атия и г-н Хью 
Холлман рассказали о перспективах  для  обучения 
студентов Казахстана в США, а также сообщили, 
что прибыли в Казахстан для изучения новых воз-
можностей, подчеркнув, что это очень важно, что-
бы страны общались между собой. 
 Доктор философии Университета штата 
Аризона, Ph.D, сертифицированный аудитор CPA 
Уадия Атия отметил инновационность своего уни-

верситета, в котором развиты направления и тех-
нические, и художественные, а также, инженерия, 
юриспруденция, медицина, проводится исследова-
тельская работа.
 - Многие университеты в США направлены 
на развитие общества на высоком уровне, - под-
черкнул Хью Холлман.
  - Для нас очень важна и интересна эта 
встреча, - резюмировал ректор, пригласив гостей 

на открытие учебной аудитории общей химии име-
ни первого ректора ВКГУ,  Почетного профессора 
ВКГУ им.С.Аманжолова, доктора  химических 
наук, академика НАН РК Е.А.Мамбетказиева, ко-
торое состоится 12 сентября, а в дальнейшем - в 
вуз для более детального обсуждения общих точек 
взаимодействия и определения направлений дело-
вого партнерства.
 Проректор по СРиНР И.В. Ровнякова прове-
ла для американских гостей ознакомительную экс-
курсию по учебному корпусу №5, которых особен-
но заинтересовали НОЦ «Зияткер» и экспозиция 
музея образования ВКО.

 Ректор ВКГУ им.С.Аманжолова М.А.Толеген 
провел деловую встречу с директором центра об-
разования при Посольстве Республики Корея Нам 
Хен У и волонтером  Пусанского национального 
университета Ким Ми Хянг из Южной Кореи. В пе-
реговорах были затронуты вопросы двустороннего 
сотрудничества.  
 Ректор ВКГУ им.С.Аманжолова М.А.Толеген 
рассказал о деятельности университета, в том числе 

международ-
ном сотрудни-
честве,  а так-
же об истории 
края, куда при-
были корей-
ские гости, по-
дарив гостям 
на память кни-
гу об Алтае и 
пригласив на 
международ-
ную научно-
практическую 
конференцию 
«Алтай – түркі 

әлемінің алтын бесігі», которая  пройдет 6 сентября в 
ВКГУ им.С.Аманжолова.
Вуз сотрудничает с Южной Кореей по направлению в 

реализации со-
вместных об-
разовательных 
программ, на-
правленных на 
предоставление 
обучающимся 
в о з м ож н о с т и 
стажировок в 
вузах страны и 
получение двух 
дипломов.
В свою очередь, 

директор  центра образования при Посольстве Респу-
блики Корея Нам Хен выразил надежду, что преподава-
тели и студенты из Казахстана, имеющие  большой ин-
терес к образованию в Южной Корее,  активизируются 
в реализации совместных образовательных программ.
 - Для меня большая честь, что я попала к вам, 
надеюсь, что в период моей работы в вашем вузе ко-
личество и интерес студентов, изучающих корейский 
язык,  станет больше, - сказала волонтер  Пусанского 
национального университета Ким Ми Хянг. 
 Ректор М.А.Толеген подчеркнул, что для рабо-
ты волонтера в университете будут созданы все усло-
вия, напомнив, что следующий год объявлен Президен-
том страны Годом волонтера.

Пресс-служба

Встреча с делегацией из Южной Кореи
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 Сіздерді Білім 
күнімен, жаңа оқу 
жылының басталу-
ымен шын жүректен 
құттықтаймын!
Бүгін салтанатты әрі 
маңызды күн – тың 
жаңалықтарға және ке-
мел білімге жол ашар 
күн. 
 Дүниеде жаңаны 
танудан, оқудан, 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ п е н 
және ғылыммен айна-
лысудан керемет ештеңе 
жоқ, себебі білім адам-
ды күшті, ақылды, 
салиқалы, табысты ете 
түседі, жаңалық енгізуге, 
ғылым құпияларын 
ашып, ақиқатты тануға 
көмектеседі. 
Студенттік шақ... Бұл 
кез келген адамның 
өміріндегі ең тамаша 
кезең шығар. Жыл сай-

ын біз 
білім қорымызды байыта-
мыз да, сол қорды бүкіл 
ғұмыр бойы кәдеге жарата-
мыз. Сіздерге университет 
қабырғасында жүріп, осын-
да өз өмірлік жолдарыңызды 
табуға тілектестік білдіремін! 
Алдағы оқу жылында күш-
қуаттарыңызды аямай, 
табандылық пен шыдамдылық 
танытып, терең білім алуға, 
жаңа жетістіктерге жетуге 
тырысыңыздар. Жаңа оқу 
жылының әр күні жарқын 
және табысты, қызықты әрі 
есте қаларлық шараларға 
толы болсын!
 Б а р ш а л а р ы ң ы з ғ а 
мықты денсаулық, үлкен 
сәттілік, шығармашылық 
жетістіктер мен жаңа жеңістер 
тілеймін!
 С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ ректоры 
М.Ә. Төлеген

Қымбатты студенттер, оқытушылар, ата-аналар!

ШҚМУ-да Білім күні өтті
 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-
да  2019-2020 оқу жылының басталуына 
орай «Келешекке кемел - біліммен» атты 
мерекелік іс-шарасы өтті. Биылғы жылы 
университетке 2 мыңнан астам талапкер 
оқуға түсті. 
 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректо-
ры Мұхтар Әділбекұлы Төлеген студенттерді 
құттықтап, жаңа оқу жылында сәттілік тіледі. 

 - Жаңа оқу жылымен университетімізде 
жаңа тарих беті ашылады, жаңа табыстардың 
67-ші парағы. Құрметті талапкер-
лер    С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 
студенттерісіздер. Біздің университетіміз 
тарихы мен дәстүрі мол, әлемдік және 
қазақстандық рейтингілерде алдыңғы 
қатарларда. Республикалық рейтингте 130 
университеттің ішінде 6 орында, ал әлемдік 
дәрежеде А тобына жатады, яғни сапалы ма-
мандарды даярлайды, - деді құттықтау сөзінде 
ШҚМУ ректоры. 
Мерекелік шара музыкалық номерлермен 
және университет әнұранымен жалғасып, би 
кешімен аяқталды. 

Баспасөз қызметі
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День знаний в ВКГУ
 Праздничное мероприятие «Келе-
шекке кемел - біліммен», посвященное Дню 
знаний и торжественному открытию ново-
го 2019-2020 учебного года, прошло в ВКГУ 
им.С.Аманжолова. В этом году в вуз поступили 
более 2-х тысяч человек.
 - Сегодня мы говорим всем абитуриентам 
«Добро пожаловать!» - с таких слов начали веду-
щие праздник, прошедший 1 сентября возле учеб-
ного корпуса №1. Звучит клятва студента ВКГУ, 
после чего студент 4 курса специальности «Юри-
спруденция», затем обладатель Президентской 
стипендии, призер республиканской олимпиады 
по конституционному производству, победитель 
в номинации «Лучший дебют в международном 
студенческом конкурсе по медиации» Зекен Тилек 
вручает символический «Ключ в страну знаний» 
будущим студентам. С поздравительной речью 
выступил ректор ВКГУ им.С.Аманжолова Мухтар 
Адильбекович Толеген.    
 - С новым учебным годом мы открываем 
новую страницу в  истории нашего Университета, 
67 страницу новых побед и достижений! Уважа-
емые абитуриенты теперь вы стали студентами 
Восточно-Казахстанского государственного уни-
верситета имени Сарсена Аманжолова, ведущего 
государственного  университета на Востоке стра-
ны и Вы, сделали важный и правильный шаг на 
пути к профессиональной и научной карьере при 
выборе вуза. Наш университет  - это классический 
многопрофильный вуз с богатейшей историей и 
традициями, занимающий лидирующие позиции 
в мировых и казахстанских рейтингах. Универси-
тет в республиканском рейтинге занимает 6 место 
среди 130 вузов страны, в мировых рейтингах  от-
носится  к группе университетов А, т.е. вуз с вы-
соким качеством подготовки специалистов.  Обра-
зовательные программы университета занимают 
первые места и по оценки Национальной Палаты 
предпринимателей  «Атамекен». Только, за про-
шлый учебный год, в вузе открыто более 20 новых 
образовательных программ   бакалавриата, маги-
стратуры и докторантуры по востребованным спе-
циальностям для региона. Впервые в истории вуза  
открыта военная кафедра имени Кабанбай Батыра 
и 45 студентов станут первыми курсантами во-
енной кафедры. Сегодня коллектив университета 
успешно работает над созданием условий для об-
учения наших студентов, открывая новые научные 
центры, кабинеты, лаборатории, спортивные объ-
екты  - все что, дает вам реализоваться в научном 
и творческом плане, - сказал М.А. Толеген.
Как сообщил ректор, в этом году  в университет  
поступило более 2-х тысяч человек по всем фор-
мам обучения. Среди них  - 63 обладателя знака 
«Алтын белгі»,  89 человек имеют аттестат особо-
го образца (с отличием) и школьники-победители 
республиканских олимпиад. Для поддержки ода-
ренных и талантливых школьников в вузе введены 
две стипендии - имени Абая Кунанбаева (50 тыс.
тенге ежемесячно) и  имени Сарсена Аманжолова 
(25тыс. тенге), гранты университета - имени Кани-
пы Битибаевой, информатике.
Среди поступивших на 1 курс, 884 человек посту-
пили на бюджетные места,  в том числе 207 грантов 
по программе «Серпін-2050», свыше 400 грантов в 
рамках образовательного республиканского заказа 
и более 180  - гранты местных исполнительных 
органов, которые получены абитуриентами при 
поддержке акима Восточно-Казахстанской обла-
сти Д.К.Ахметова. В магистратуру университета 
поступило более 100 человек и в Высший колледж 
- 242 абитуриента. Сегодня общий контингент об-

учающихся университета составляет более 6,5 ты-
сяч человек.
 - Гордостью университета являются студен-
ты - спортсмены! Мы рады приветствовать сегод-
ня студентов 1 курса - мастеров спорта Республики 
Казахстан! Их 6 человек: Николай Мрзыгарайев 
–  чемпион Азии 2018 года по армрестлингу, Ди-
митрос Бабалис – спортсмен по гребле на байдар-
ках и каноэ, бронзовый призер чемпионата Азии 
в 2017 году; обладатель государственного обра-
зовательного гранта; Александра Феоктистова 
– гимнастка, чемпионка  международных сорев-
нований «Грация Востока», на которых она вы-
полнила программу мастера спорта РК; Екатери-
на Семенюченко – гимнастка, чемпионка РК 2018 
года; Елизавета Матвеева – легкоатлетка, которая 
готовится представлять Казахстан на чемпионате 
мира по легкой атлетике. В этом учебном году  по-
ступило 32 первокурсника, кандидаты в мастера 
спорта РК, которые мы уверены, станут настоящи-
ми мастерами спорта Республики Казахстан уже 
в стенах нашего университета! – отметил ректор 
М.А.Толеген.
Среди известных спортсменов, поступивших в 
унивесритет также студент 1 курса, кандидат в 
мастера спорта по қазақша күресі Нуртилеу Са-
марканов, волейболисты известного в республике 
спортивного клуба «Алтай»: Идалия Чамчиева, 
Никита Шимин, Ерасыл Елтаев. 
 - Наш  государственный университет  до-
стойно поддерживает статус престижного высше-
го учебного заведения в Республики Казахстан, 
ведущего подготовку по приоритетным направле-
ниям социальной сферы,  науки и производства. 
И мы вместе приложим усилия для дальнейшего 
процветания  нашего университета! Пусть вам по-
коряются самые высокие вершины знаний, а лю-
бые замыслы находят успешное воплощение, с 
Днем знаний! – завершил поздравление ректор.
Затем в торжественной обстановке были вручены 
сертификаты стипендиатам: стипендия им.Абая - 
Жигер Кайдарбек,  стипендия им.С.Аманжолова 
– Томирис Рахметханкызы, грант им. Канипы Би-
тибаевой – Айгерим Алибекова.
 - Дорогие друзья, успешной вам учебы, но-
вых открытий и достижений на дороге знаний и 
науки, - такими пожеланиями ведущие сопрово-
дили на стезю учебы в ВКГУ им.С.Аманжолова 
новоиспеченных студентов. - В добрый путь!
 Завершилось торжество  музыкальными 
номерами и исполнением гимна университета, а 
праздничный день - дискотекой!

Пресс-служба
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 ШҚМУ-дың тұңғыш ректоры, С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-дың құрметті профессоры, хи-
мия ғылымының докторы, ҰҒА академигі Ережеп 
Мәмбетқазиев атындағы жалпы химия дәрісханасының 
ашылу рәсімі 12 қыркүйекте өтті.
 Ашылу ШҚМУ мен KAZ Minerals тобы арасындағы 
әлеуметтік серіктестік аясында өтті. Салтанатқа KAZ 
Minerals тобы қызметкерлерді басқару департаментінің ди-
ректоры Paul Gahagan және KAZ Minerals компаниясының 
техникалық директоры Johan Barnard, сондай-ақ президенті 
Ережеп Мәмбетқазиев болып табылатын Қазақ-Америка 
еркін университетінің оқытушылары мен жетекшілері 
қатысты. ҚАЕУ-ден келген қонақтар қатарында АҚШ, 
Британия, Канада, Ресей, Германия, Түркия, Жапония, 
Ауғанстан, Нигерия, 
Испания, Украина және 
өзге елдерден келген 
әріпестер болды.
 – KAZ Minerals 
Aktogay компаниясы 
тау-кен саласы үшін жас 
мамандарды дайындауға 
қатысуда. Бұл үшін об-
лыста «Суперколледж» 
атты бірнеше жоба іске 
қосылған. Бөлінген 
қаржы сомасы – 535 
миллион теңге. Атал-
мыш жоба түлектер 
біліктілігін арттырумен 
қатар, «өздері үшін» 
мамандарды алдын 
ала әзірлеуге арналған. 
Жаңа технологиямен 
жабдықталған Ақтоғай кен байыту кешеніндегі жұмыс ар-
найы дайындықты талап етеді. Компания оқу орындарымен 
бұл дайындықты алдын ала жүргізуге келісіп отыр.  
 ШҚМУ-дың химия кафедрасында және Жоғары 
колледжінде 22,2 миллион теңгеге химиялық талдау ла-
боранттары үшін оқу сыныбы жабдықталған. Сондай-ақ, 
компания есебінен 6,1 миллион теңгеге колледжде оқитын 
студенттерге 15 грант бөлініп отыр. Олар оқуларын аяқтаған 
соң Ақтоғай кешенінде жұмыс істейді, – деп хабарлады KAZ 
Minerals компаниясында.
      – Бүгін тағдыры ерекше жан – Ережеп Мәмбетқазиев 
атындағы дәрісхана ашылып отыр. Ол – отандық электр 
химиясы мектебінің іргесін салушы, Қазақ-Америка еркін 
университетінің президенті, ШҚМУ-дың алғашқы рек-
торы және негізін қалаушы, – деп хабарлады шараны 
жүргізушілер.
Дәрісхана қабырғасында Е.Мәмбетқазиевтің ұрпақ 

тәрбиесімен байланысты еңбек жолын көрсететін өмірбаяны 
ұсынылған. Сондай-ақ, Ережеп Әлқайырұлына арналған 
материалдар, кітаптар және оның өзі жазған еңбектер 
қойылған. Ал, «Тәуелсіз елдің 100 даңқты қоғам қайраткері» 
кітабында елдің жоғары мектеп жүйесін дамытуға үлкен үлес 
қосушы азамат ретінде Е. Мәмбетқазиевтің есімі жазылған-
ды. Дәрісхана жанынан заманауи құрал-жабдықтармен 
жарақталған зертхана да ашылып отыр.
Іс-шара аясында оқу орнында Е.Мәмбетқазиев тура-
лы басылымдардың, оның өзі жазған кітаптардың, со-
нымен қатар 18-19 ғасырдағы оқулықтардың көрмесі 
ұйымдастырылды.
  –  Бүгін С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да қуанышты оқиға. 
Біз Ережеп Әлқайырұлы Мәмбетқазиев атындағы кабинетті 

ашып отырмыз, осылайша 
біз тәуелсіз Қазақстандағы 
үшінші университеттің – оқу 
орнымыздың қалыптасуы 
мен дамуына зор үлес қосқан 
адамға құрмет көрсетудеміз, – 
деді С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар 
Төлеген. – Ережеп Әлқайырұлы 
елімізде және өзге мемлекет-
терде Қазақстандағы білім 
жүйесінің көшбасшысы, 
ғылыми көрегендігі бар тұлға 
ретінде танымал. Универси-
тет ректоры бола жүріп ол 
ШҚМУ мен шетел жоғары 
оқу орындары, өндіріс орын-
дары, кәсіпкерлер арасындағы 
серіктесіктің негізін қалады. 
Осы жылдар ішінде Ережеп 

Әлқайырұлы атқарған істер ауқымды – елдің Шығысындағы 
тұңғыш университет, министр лауазымындағы білім беру 
реформасы, халықаралық деңгейдегі алғашқы универси-
тет, депутат, қаланың құрметті азаматы ретіндегі қоғамдық 
қызмет.  – Бүгінде біздің әлеуметтік серіктесіміз – «Казмине-
ралс» компаниясы университет Жоғары колледжі мен химия 
кафедрасы базасында мамандар дайындау туралы шешім 
қабылдап отыр. Осы мақсатта зертахана жабдықталып, оқу 
дәрісханасы ашылды. Біз компания басшылығына қолдауы 
және өңірімізге арнап кәсіби мамандарды дайындауға 
мүдделестік танытқаны үшін алғыс білдіреміз! – деп атап 
өтті С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры Мұхтар 
Төлеген. 
Өз сөзінде Е.Мәмбетқазиев бұрынғы және қазіргі 
әріптестеріне шынайы ризашылығын білдіріп, оқу орнына 
толағай табыстар тіледі.

Баспасөз қызметі

Әлеуметтік серіктестер – ШҚМУ мен KAZ Minerals университеттің тұңғыш ректоры 
Е.Мәмбетқазиев атындағы оқу дәрісханасын ашты

 ШҚМУ-да Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың құрметті ректоры, про-
фессор Ережеп Мәмбетқазиевке арналған «Іргелі ғылыми 
зерттеулер: химия ғылымы мен біліміндегі инновациялар» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.
 Салтанатқа KAZ Minerals тобы қызметкерлерді басқару 
департаментінің директоры Paul Gahagan және KAZ Minerals 
компаниясының техникалық директоры Johan Barnard, сондай-
ақ президенті Ережеп Мәмбетқазиев болып табылатын Қазақ-
Америка еркін университетінің оқытушылары мен жетекшілері 
қатысты. 
   – Салтанатты жиынымызға құрметті қонақтар, танымал 
ғалымдар, Ережеп Әлқайырұлы Мәмбетқазиевтің әріптестері, 
Өскемен қаласы мектептерінің мұғалімдері, өндірістік 
кәсіпорындар өкілдері, студенттер келіп отыр. Сондай-ақ, Ере-
жеп Әлқайырұлын әйгілі педагог, үлкен ғалым, Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің (ҚазМУ мен ҚарМУ-дан кейінгі 
елдегі үшінші университетті) тұңғыш ректоры әрі негізін қалаушы 
ретінде білетін университеттің еңбек ардагерлері қатысуда, – 
деп атап өтті С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры Мұхтар 
Төлеген. – Университетіміздің қабырғасында Ережеп Әлқайырұлы 
шәкірттерінің, ізін жалғастырушыларының еңбек етіп жүргені 
біз үшін үлкен мақтаныш, олар өңіріміз үшін мамандарды табы-
сты дайындауда. Ережеп Әлқайырұлының жетекшілігімен 30-дан 
астам ғылым докторы мен кандидаты әзірленді. Бұл – жастардың 

зияткерлік әлеуетін арттыруға Ережеп Әлқайырұлының қосқан 
елеулі үлесі.  
 Е.Мәмбетқазиев – 700-ден астам ғылыми еңбек пен 
жарияланымның авторы, оның ішінде білім мен ғылымның 
өзекті мәселелеріне арналған монографиялар бар, олардың басым 
бөлігі АҚШ-та, Еуропа елдерінде, Ресейде, ҚХР-да, Моңғолияда 
қайта басылып шыққан. Облыс пен қаланың жұртшылығы химия 
ғылымының докторы, профессор, академик Ережеп Әлқайырұлы 
Мәмбетқазиевті елдегі білім беру жүйесіне үлкен өзгерістер 
енгізген реформатор-ректор ретінде таниды, оның бастамасымен 
Тұңғыш Президент Н. Назарбаевтың «Болашақ» бағдарламасы 
арқылы зияткерлік элитаны дайындау қолға алынып, «бакалавр 
– магистр – Ph.D докторы» мамандарды үшдеңгейлі дайындау 
жүйесі енгізілді, Қазақстан Жоғары мектебінің ғылым академиясы 
құрылды.
Е. Мәмбетқазиев – елдегі тұңғыш халықаралық серіктестік жоғары 
оқу орнын – Қазақ-Америка еркін университетін құрған адам, 
білім ордасы Тұңғыш Президент Н. Назарбаевтың қатысуымен 
және АҚШ тарапының қолдауымен ашылды. Ұлағатты ұстаздың 
көптеген жаңашыл идеялары өз уақытынан бұрын іске асты.
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне қосқан елеулі 
үлесі үшін Ғылыми кеңестің шешімімен ШҚМУ ректоры Мұхтар 
Төлеген Ережеп Әлқайырұлына Сәрсен Аманжолов атындағы ме-
дальды табыс етті.

Баспасөз қызметі

ШҚМУ ректоры оқу орнының тұңғыш ректорына С. Аманжолов атындағы медальды табыс етті
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КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ

 Первый секретарь Посоль-
ства Индии в Республике Казахстан, 
директор культурного центра име-
ни Свами Вивекананда Санджай 
Гарг совершил визит в ВКГУ им. 
С.Аманжолова.
 Санджай Гарг - по образова-
нию магистр историк, кандидат исто-
рических наук, работавший до работы 
директором культурного центра имени 
Свами Вивекананда (г.Нур-Султан) за-
местителем директора архивов в Наци-
ональном архиве Индии в Департамен-
те культуры, правительство Индии.
Деловую встречу с господином Сан-
джай Гарг провела проректор по стра-
тегическим вопросам и научной работе 
Ирина Владимировна Ровнякова.
Проректор по СР и НР И.В. Ровнякова 
рассказала гостю о лидирующих по-
зициях  университета, развитии науки, 
в том числе истории и археологии, об 
участии студентов вуза в археологиче-
ских раскопках, об образовательных 
программах бакалавриата, магистра-
туры и докторантуры, среди которых 
- уникальные, которых нет ни в одном 
вузе республики, о высоких рейтин-
говых оценках деятельности вуза, в 
числе которых - национальные и меж-
дународные, о международном сотруд-
ничестве.
   - Сегодня ВКГУ им.С. Аманжоло-
ва имеет более 100 международных 
договоров с вузами Европы, России, 
Китая, Монголии, Южной Кореи, Тур-
ции, США и другими странами, - со-
общила И.В. Ровнякова. – С 2011 года 

Праздник Индии

преподаватели и сотрудники ВКГУ 
им.С.Аманжолова выезжают на языко-
вые курсы и стажировки по програм-
ме «ITEC» в Индию. В 2018 году мы 
подписали меморандум о взаимопони-
мании с Калингским институтом про-
мышленных технологий из Индии. На-
деемся на дальнейшее  сотрудничество 
в рамках двудипломного образования и 
академической мобильности студентов 
и преподавателей. В свою очередь, г-н 
Санджай Гарг презентовал программы 
«Обучение в Индии», пригласив в Ин-
дию на учебу восточноказахстанцев.
 - Очень приятно было познакомиться 
с вашим университетом, такие дости-
жения, которые вы достигаете, нужно 
добиваться и другим университетам. 
Мне было так интересно, особенно ин-

тересна информация о развитии архе-
ологии в вашем регионе. Сегодня был 
ознакомительный визит, приглашаем 
и вас ознакомиться с вузами Индии, - 
сказал Санджай Гарг. – Мы будем ори-
ентироваться на работу в развитии ак-
тивного сотрудничества с вами.
  Кроме того, Первый секретарь По-
сольства Индии в Республике Казах-
стан отметил, что возглавляемый им 
культурный центр имени Свами Виве-
кананда вот уже 25-й год работает на 
развитие сотрудничество двух стран.  
Первый секретарь Посольства Индии 
в РК Санджай Гарг оставил в «Книге 
пожеланий ВКГУ им.С.Аманжолова» 
пожелание с автографом, а также по-
дарил вузу сувениры.  

 Получивший степень маги-
стра казахской филологии в ВКГУ 
им.С.Аманжолова и диплом, вру-
ченный лично Первым Президентом 
Казахстана Н.А.Назарбаевым ровно 
20 лет назад, Дэниел Бэлласт побы-
вал в ВКГУ.
 Выпускник университета 
Пурдью (США) и выпускник маги-
стратуры ВКГУ им.С.Аманжолова, 
вице-президент по международным 
программам и сотрудничеству КАСУ, 
гражданин США Дэниел Бэлласт 

в 1999 году получил степень маги-
стра казахской филологии ВКГУ 
им.С.Аманжолова. Диплом был вручен 
лично Первым Президентом Казахста-
на Н.А.Назарбаевым. Фотография, 
зафиксировавшая этот момент, нахо-
дится в НОЦ «Назарбаевтану» ВКГУ 
им.С.Аманжолова.
 Сегодня Д. Бэлласт - вице-
президент КАСУ, координирующий 
международные образовательные про-
граммы, награжден Министерством 
образования и науки Республики Ка-

захстан знаком  «Почетный работник 
образования РК».
В дни празднования 25-летия КАСУ 
он посетил ВКГУ, приняв участие в 
открытии учебной аудитории общей 
химии имени Е.А.Мамбетказиева и 
научно-практической конференции 
«Фундаментальные научные иссле-
дования: инновации в химической на-
уке и образовании». Дэниел Бэлласт, 
встретившись с коллегами из ВКГУ, 
тепло пообщался  с ними, вспоминая 
события 20 летней давности.
Когда-то американец Дэниел  Белласт 
не только изъявил желание обучиться 
государственному языку Республики 
Казахстан, но еще и получил степень 
магистра казахской филологии. В 1993 
году, приехав в Усть-Каменогорск, он 
начал преподавать в ВКГУ. Поступив в 
магистратуру, Дэн  Белласт под руко-
водством профессора ВКГУ Фарзаны 
Рафиковны  Ахметжановой занялся 
научно-исследовательской работой по 
теме «Казахско-английские языковые 
взаимосвязи». Работа была оценена на 
«отлично».
   - Моя работа в Восточном Казахстане 
началась с Восточно-Казахстанского 
государственного университета. Я ра-
ботал в главном корпусе ВКГУ, жил в 
общежитии ВКГУ, - вспоминает  Дэн 
Бэлласт. – Приятные воспоминания…

Пресс-служба

20 лет спустя...
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Облыстың құрметті азаматы атағын берді
 Қазақстан-Американдық 
еркін университетінің 25 
жылдығына арналған 
салтанатқа университет ректоры 
Мұхтар Төлеген мен проректоры 
Ирина Ровнякова қатысты.
 Жиынға KAZ Minerals 
тобы қызметкерлерді басқару 
департаментінің директоры Paul 
Gahagan және KAZ Minerals 
компаниясының техникалық 
директоры Johan Barnard, 
сондай-ақ Қазақ-Америка еркін 
университетінің оқытушылары мен 
жетекшілері қатысты.
ҚАЕУ-ден келген қонақтар 
қатарында АҚШ, Британия, Кана-
да, Ресей, Германия, Түркия, Жапо-
ния, Ауғанстан, Нигерия, Испания, 
Украина және өзге елдерден келген 
әріпестер болды.
Салтанат басында қонақтарға ши-
рек ғасырда университеттің жеткен 
жетістіктері айтылды. 
Облыс әкімі Даниал Ахметов
Ережеп Әлқайырұлына облыстың 
құрметті азаматы атағы берілгенін 
жария етті.   Ол оқу орны бүгінде 28 
шетелдік серіктеспен ынтымақтаса 
жұмыс істеп жатқанын жеткізді.
– Осы кезең ішінде білім ордасы 

12 мың маман даярлады, олардың 
4 мыңы ағылшын тілін меңгерген. 
Ережеп Әлқайырұлы елдегі 
тұңғыш халықаралық деңгейдегі 

университетті құрды, тәуелсіз 
Қазақстанның алғашқы білім 
министрі болды, – деп атап өтті 
аймақ басшысы.
Облыс әкімі ҚАЕУ қамқоршылық 

кеңесінің төрағасы Маршалл Кри-
стенсенге естелік сыйлық, универ-
ситет оқытушыларына грамоталар 
табыстады.

Оқу орнының бірқатар 
қызметкерлері облыс әкімінің гра-
мотасымен марапатталды. 

Баспасөз қызметі

Человек - легенда, обгоняющий время
 Ректор ВКГУ от имени университета по-
здравил президента КАСУ с 25-летием универ-
ситета.
 В праздничном мероприятии, посвящен-
ном 25-летию Казахстанско-Американского сво-
бодного университета, президентом  которого 
является первый ректор ВКГУ им.С.Аманжолова 
Е.А.Мамбетказиев, принял участие ректор уни-
верситета М.А. Толеген.  
 Президент Казахстанско-Американского 
свободного университета   Е.А.Мамбетказиев - 
первый ректора ВКГУ им.С.Аманжолова, Почет-
ный профессор ВКГУ им.С.Аманжолова,  доктор  
химических наук, академик НАН РК, Почетный 
профессор Университета Кентукки (США), По-

четный доктор естественных наук Университета 
Атлантис (США).
 Он - автор целого ряда инноваций в обра-
зовании, науке, одобренных и внедренных в ву-
зовскую практику. Человек-легенда Ережеп Аль-
хаирович Мамбетказиев - автор и целого ряда 
инноваций в образовании, науке, одобренных и 
внедренных в вузовскую практику. Он  автор и 
создатель проекта КАСУ - вуза международного 
партнерства (совместно с США), открытого лично 
Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым, на-
гражден орденом «Парасат».
 Е.А.Мамбетказиева поздравляли секретарь 
областного маслихата В.М.Головатюк, руководи-
тели предприятий области, бизнесмены, коллеги.  
 Ректор ВКГУ им.С.Аманжолова 

М.А.Толеген лично поздравил 
Ережепа Альхаировича  Мамбет-
казиева, вручив приветственный 
адрес от президента Национальной 
инженерной академии РК, депутата 
Сената Парламента Республики Ка-
захстан  
Б.Т. Жумагулова, а также при-
ветственный адрес от ВКГУ 
им.С.Аманжолова и картину в по-
дарок.
    - Разрешите поздравить Ереже-
па Альхаировича  Мамбетказие-
ва от имени его детища - ВКГУ 
им.С.Аманжолова, - сказал он.  
 – Мы стали свидетелями открытия 
совместно с KAZ Minerals уникаль-
ного кабинета химии имени
 Е.А. Мамбетказиева. Вы - человек-
легенда, обгоняющий время.

Пресс-служба



9ИМИДЖ
ВКГУ 2019НОВОСТИ МЕСЯЦА
Меморандум о сотрудничестве

 Между ВКГУ и Алтай-
ским Высшим колледжем заклю-
чен меморандум

 ВКГУ имени  С.Аманжолова 
и Алтайский Высший колледж 
(г.Алтай, Алтайский район, ВКО) 
заключили меморандум о сотруд-
ничестве.
Спектры сотрудничества вклю-
чают организацию и проведение 
профориентационной работы; реа-
лизацию программы продолжения 
образования; продолжение обуче-
ния студентов Алтайского Высше-
го колледжа по сокращенным об-
разовательным программам ВКГУ 
имени С.Аманжолова на базе по-
слесреднего образования.
Кроме того, с целью повышения 
качества образования сторон пред-
усмотрена совместная научно-ис-
следовательская и методическая 
работа, проведение круглых сто-
лов, семинаров, научно-практиче-
ских конференций и др. 
Меморандум заключен на 5 лет.

Тандем двух вузов 
 
   ВКГУ имени С.Аманжолова 
и Тихоокеанский государ-
ственный университет  
(г.Хабаровск, Россия) подписа-
ли меморандум о сотрудниче-
стве.  
 Меморандум предпола-
гает сотрудничество в области 
двудипломного образования, в 
научной сфере, обмене студен-
тами и др.
 Меморандум подпи-
санмежду ректором ВКГУ 
им.С.Аманжолова М.А.Толеген 
и представителем Тихоокеан-
ского государственного уни-
верситета Л.Е.Бляхер в рамках 
XVIII международной научно-
практической конференции «Эт-
нодемографические процессы в 
Казахстане и сопредельных тер-
риториях», проведенной в уни-
верситете.

Пресс-служба

ШҚМУ ректоры бірінші курс студенттерімен кездесті
 
     ШҚМУ ректоры М.Төлеген жыл сайынғы дәстүрге сай 1 курс 
студенттерімен кездесті. Кездесу факультеттер бойынша екіге бөлініп, 
екі уақытта өтті.
 –  Биыл университетке 2260-тан астам студент оқуға түсті. Оның 
ішінде мемлекеттік грантпен 775, «Серпін» бағдарламасы аясында 200, 
облыс әкімі грантымен 134 студент қабылданды. Сондай-ақ, Ресей-

ден 45, Моңғолиядан 101 және 
басқа мемлекеттерден студент-
тер білім алуда. ШҚМУ жаста-
рын белсенді деуге толық негіз 
бар. Сіздерді үлкен өмірге қадам 
басуларыңызбен құттықтаймын! 
Университетімізге қош 
келдіңіздер! – деп жылы лебізін 
білдірген Мұхтар Әділбекұлы 
белсенді студенттерді марапатта-
ды.
Кездесуде экстремизмге қарсы 
күрес басқармасының же-
дел уәкілі, полиция капитаны 
Рауан Тұрғанбаев жастарды 

қауіпсіздік шараларымен таныстырды. Шара соңында студенттер Мұхтар 
Әділбекұлына көкейлерінде жүрген  сауалдарын қойды.

Алтынай Бақытжан,
Гүлсезім Шайхынова,

журналистика мамандығының 4 курс студенттері
ШҚМУ кітапханасы оқулықтармен толықты 

 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ кітапханасы «Жаңа 
гуманитарлық білім. 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша қазақ 

тілінде шыққан оқулықтармен толықты. Былтыр аударылған 18 
кітапқа тағы 30-ы қосылды.

 Оқулықтар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында басылып 
отыр. Осы жолы АҚШ, Ресей, Британия, Франция, Швейцария елдерінің 
озық оқулықтары келді. Оларды әлемнің үздік университеттерінде 
қолданады. Тақырыптары дүниежүзілік тарих, халықаралық қатынас, пе-
дагогика, құқық, журналистика, әдебиеттану, экономика, кәсіпкерлік са-
лаларын қамтиды. Мәселен, Филипп Котлердің «Маркетинг негіздері», 
«Стратегиялық менеджмент», «HR Management» оқулықтары бар.
Университет кітапханасы осы еңбектерді оқу үрдісіне енгізу жұмыстарын 
жүргізіп, көрмелер, таныстырылымдар, дөңгелек үстелдер өткізіп тұрады.
 «100 жаңа оқулық» көрмелері барлық оқу ғимараттарындағы оқу залда-
рына қойылған.

Баспасөз қызметі

 ШҚМУ түлегі Kazakhstan Fashion Week қазақстандық сән апталығына қатысуға шақырылды
 ШҚМУ түлегі, магистрі Айгүл Бөкейханова «Бастау 
Бизнес» кәсіпкерлік мектебінде оқып, дизайнер атанды, өз ісін 
ашты.
 Ол киім тігу курсын қолға алып отыр. Жоспарында онлайн-
курс ұйымдастыру бар. Ал келешек-
те өзінің киімдер желісін құрып, 
ірі көрсетілімдерге қатыспақ. Ол 
қазірдің өзінде Kazakhstan Fashion 
Week қазақстандық сән апталығына 
қатысуға шақырту алған.
 «Айгүл Бөкейханова – өзінің 
өмірлік жолын бала кезінен анықтаған 
жан. Ол әрдайым киім тігуді ұнататын. 
Бірақ, мектептен соң ол ШҚМУ-дың 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына 
оқуға түседі. Кейін магистр атанып, 
тіпті біраз уақыт мектепте сабақ та 
берген. Десек те, бала арманы оны 
басқа жаққа жетеледі. Бүгінде шебер 
киім тігуге мықтап кіріскен...» 

Баспасөз қызметі
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2 мыңнан астам адам 
оқуға түсті

 
 Биылғы жылы 
С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетіне 
оқу формасының барлық 
түрлері бойынша 2 мыңнан 
астам талапкер оқуға түсті.
 Олардың ішінде 63-і «Ал-
тын белгі» иегерлері, 89 талап-
кер мектепті үздік бітіргендер 
және республикалық олимпиа-
да жеңімпаздары.
 1 курсқа түскендердің 
884-і бюджеттік орынға, соның 
ішінде 207 адам «Серпін-2050» 
бағдарламасы бойынша, 400-
ден астам грант республикалық 
білім беру тапсырмасы 
шеңберінде және ШҚО әкімі 
Д. Ахметовтың қолдауымен 180-
нен астам талапкер жергілікті 
атқару органдарының грантын 
иеленді. 
Магистратураға 100-ден астам 
және Жоғарғы колледжге 242 
талапкер оқуға түсті. Бүгінде 
университетте жалпы 6,5 
мыңнан астам адам білім алуда.

Баспасөз қызметі

Bookcrossing-аймақ университетте
 
 ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің гранттық 
қаржыландыруымен жүзеге асырылатын Bookcrossing-
қозғалысты дамыту бойынша әлеуметтік жоба аясында Өскемен 
қаласы әкімдігінің КММ «Жастар ресурстық орталығы» «Social 
Development Center» қоғамдық қорымен бірлесіп, С.Аманжолов 
атындағы  ШҚМУ-дың  №7 оқу ғимаратының холлында 
Bookcrossing-аймағын  ұйымдастырды.
 Өзіндік  тартымды үлгіде жасалған  кітап шкафтары әртүрлі 
жанрдағы әдебиетпен толтырылған. Акцияға қатысуға шақырамыз! 
Жақсы кітаптар  оқыңыздар! Келіңіздер, көріңіздер, кітаппен 

алмасыңыздар!
 Буккроссинг (ағылшын 
тілінде «кітаптың ай-
налыста жүруі) - «өзің 
оқысаң, өзгеге табыс ет» 
қағидасына негізделген хоб-
би мен адам және кітап ара-
сынд жақындататын, кітап 
оқуға шақыратын қоғамдық 
қозғалыстардың бірі.
   Буккроссингтің ережесі 
бойынша, кез-келген адам 
өзі оқып бітірген бір кітабын 
қоғамдық көпшілік орындарда 
(саябақ, кафе, кітапхана және 
т.б.) қойып кете алады, кейін 
бұл кітапты тауып алған басқа 

адам оқиды, оқып болған соң, ол да сол кітапты орнына тастап кетеді, 
дәл осылай ол кітапты басқа оқырман оқи алады.
 Бұл қоғамдық қозғалысқа қатысушыларды – «буккроссерлер» 
деп атайды.

Ғылыми кітапхана

Жалпықазақстандық ашық 
диктант

 С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті мен жоғары 
колледжінің студенттері 
бүкілқазақстандық ашық 
диктантқа қатысты.
    Қазақстан халқы Ассамблеясының 
«Мың бала» республикалық мәдени-
ағарту жобасы аясында латын қарпіне 
негізделген қазақ әліпбиін қолданып 
өткізген жалпықазақстандық ашық 
диктантқа С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті және жоғары колледж 
оқытушылары мен студенттері атса-
лысты. Диктант «2019 жыл – Жастар 
жылы» тақырыбына арналды.
Диктант қорытындысы студенттердің 
латын қарпіне негізделген емле 
ережелері бойынша білімдерінің 
жақсы деңгейде екенін байқатты.

Қазақ, орыс филологиясы және
 журналистика кафедрасы
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1 қыркүйек – Білім күні 
1 қыркүйек – Құрбан айт – 
құрбандық шалу мерекесі
8 қыркүйек – Халықаралық 
сауаттылық күні
8 қыркүйек – Халықаралық журна-
листер ынтымақтастығы күні
9 қыркүйек – Халықаралық сұлулық 
күні
15 қыркүйек – Халықаралық демо-
кратия күні
17 қыркүйек – Қазақстандағы ана 
күні
17 қыркүйек – Қазақстан халқының 
тілдері күні
19 қыркүйек – Смайликтің туған 
күні
21 қыркүйек – Халықаралық 
бейбітшілік күні 
27 қыркүйек – Бүкіләлемдік туризм 
күні
28 қыркүйек – Бүкіләлемдік теңіз 
күні 
29 қыркүйек – Бүкіләлемдік жүрек 
күні
30 қыркүйек – Халықаралық аудар-
машы күні

Қыркүйектегі мейрамдар
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1 сентября – День знаний 
1 сентября - Курбан Байрам - праздник 
жертвоприношения
8 сентября - Международный день гра-
мотности
8 сентября - Международный день со-
лидарности журналистов 
9 сентября - Международный день кра-
соты
15 сентября - Международный день де-
мократии
17 сентября - День матери в Казахста-
не
17 сентября - День языков народов Ка-
захстана
19 сентября - День рождения смайлика
21 сентября – Международный день 
мира 
27 сентября - Всемирный день туризма
28 сентября – Всемирный день моря 
29 сентября – Всемирный день сердца
30 сентября – Международный день 
переводчика 

Праздники в сентябре
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     «Сәлем, жоғары оқу орны!» марафоны 
 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 1 курс студенттері «Сәлем, ЖОО!» жеңілатлетикалық 
марафонына қатысты.
60 метрлік қашықтыққа жүгіруде ШҚМУ Жоғары колледжінің студенттері Руслан Затеев (ұлдар ара-
сында) пен Мәдина Шығыс (қыздар арасында) жеңімпаз атанды.
Сондай-ақ, бағдарламада орнынан ұзындыққа секіру, кермеде тартылу (ұлдар), 1 минут бойы шалқадан 
жатып кеудені көтеру (қыздар) сынды сайыстар болды.
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