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Дорогие друзья!
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова отмечает 

свой славный 75-летний юбилей. 
Это гордое звание признанного в стране высшего учебного заведения, за кото-

рым стоит богатейшая история, это люди— истинные творцы Истории, создавшие  
и приумножающие славу ЮКГУ, это, действительно, та колыбель, Аlmа mаtеr, из 
которой вышли многие поколения специалистов:  десятки тысяч выпускников, ко-
торые работают в системе социальных и образовательных учреждений, структу-
рах МВД, бизнесе, обеспечивают надежную и бесперебойную работу транспорта 
и коммуникаций, внедряют передовые технологии в аграрном секторе, строитель-
стве, глубокой переработке нефти и газа, металлургического сырья в Южном  и 
других регионах страны.

Основанный в героические военные годы, наш университет стал колыбелью про-
свещения, центром образования, науки и культуры. Историческая миссия универ-
ситета актуальна  и сегодня.

Стремление созидать Нацию Единого Будущего -  Мәңгілік Ел, работать на пер-
спективу, идти в ногу со временем позволяют ЮКГУ оставаться престижным од-
ним из ведущих вузов страны.

Находясь в авангарде инноваций, ЮКГУ развивает перспективные направле-
ния научных исследований, совершенствует систему управления вузом, внедряет 
передовые образовательные технологии. Ясное видение перспектив в организа-
ции учебной, научно-инновационной работы, новые механизмы производственной 
практики будущих специалистов, гарантируют нашим выпускникам конкурентные 
преимущества  на рынке труда и в их дальнейшем профессиональном становлении. 

Многочисленные национальные и международные контакты с вузами Англии, 
Канады, Германии, Франции, Швеции, Дании, Китая, Чехии, Польши, Болгарии и 
других зарубежных стран, являются свидетельством того, что университет, как в 
республике, так и за рубежом, считается важным составным звеном академическо-
го сообщества.

В глобальном, динамично развивающемся современном мире выигрывает, ста-
новится лидером тот, кто четко определяет и максимально успешно развивает свои 
сильные стороны, умеет выделить центры превосходства и сделать это своим кон-
курентным преимуществом. 

Свои преимущества мы видим в консолидации усилий академического сообще-
ства - студентов, преподавателей, сотрудников и руководства в управлении и раз-
витии нашего университета.

Наши трудовые достижения в различных отраслях экономики, образования, куль-
туре, воспитании подрастающего поколения, укреплении межнациональных отно-
шений народов, являются ярким примером выполнения последовательного курса, 
проводимого Президентом нашей страны по пути интеграции Казахстана в миро-
вое сообщество.

Выражаю глубочайшую и сердечную признательность нашим дорогим ветеранам 
– и тем, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, и тем, кто большую 
часть жизни посвятил работе в ЮКГУ. 

 Хочу поздравить всех выпускников, утверждающих славу нашего вуза во многих 
уголках Казахстана и за рубежом, общественность Туркестанской области и города 
Шымкента, всех тех, кому дорого замечательное имя Южно-Казахстанского госу-
дарственного университета, с 75-летием со дня его основания! 

Желаю всем здоровья, процветания, счастья, убедительных успехов в труде на 
благо суверенного многонационального Казахстана и нашего замечательного на-
рода! 

Я уверена, что нашему родному вузу суждена долгая и славная жизнь! 

Ректор ЮКГУ им. Ауезова,  Д.П Кожамжарова
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МӘҢГІЛІК ЕЛ

Несмотря на тяжелое военное время, руководство Советского Союза заботилось о 
будущих кадрах послевоенного строительства. Совет Народных Комиссаров СССР 
постановлением № 679 от 19 июня 1943 года поручил  Наркомату стройматериалов 
СССР и Всесоюзному Комитету по делам высшей школы организовать Технологический 
институт строительных материалов.

Қазақ тілінің жазба тарихы тереңнен 
өз бастауын алады. Әр заманда ол 
күрделеніп, өзгеріп, өз даму жолымен кел-
ген. Тарихшылардың зерттеу жұмыстарына 
көз жүгіртсек, алғашқы жазулар тас бетіне 
қашалып жазылғандығын, таңбалар түрінде 
болғандығын көруге болады. 

Ғасырлар бойы және 1929 жылдың та-
мызына дейін Қазақстан аумағында араб 
жазуы кең қолданылып келгені белгілі. ХХ 
ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы 
ұсынысымен қазақ фонетикасының 
ерекшеліктері ескеріліп жасалған, араб 
графикасына негізделген «төте жазу» 
пайдаланылған. 

1929 жылдан бастап КСРО ОАК және 
КСРО ХКК Қаулысымен латын әріптерінің 
негізінде құрастырылған «ортақ түркі 
әліпбиі» енгізілген еді. 

Латын әліпбиінің негізінде жасалған 
жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін 
қолданылып, кейін кириллицаға ауысты-
рылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ 
жазуын латындандырылған әліпбиден орыс 
графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру 
туралы» заң қабылданды. Содан 1940 жыл-
дан бері қарай кирилл графикасы әліпбиін 
қолданып келеді. 

Латын графикасына көшу жөнінде баста-
малар бұрынырақта бірнеше рет айтылып 
жүрген. 

Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 
желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында: «Мемлекет өз та-
рапынан мемлекеттік тілдің позициясын 
нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. 
Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі 
кешенді шараларды жүзеге асыруды 
жалғастыру керек. 

Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді ла-
тын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 
кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып ше-
шуге тиіс принципті мәселе. Бір кез-
де тарих бедерінде біз мұндай қадамды 
жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы 
үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 
балаларымыздың ағылшын тілі мен интер-
нет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ 
тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», – деп 
латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап 
өтті. 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 
да латын әліпбиіне кезеңмен өту туралы 
бағыт берілді. 

Университет кітапханасы сақтау 
қорындағы 1929-1940 жылдары латын гра-
фикасымен басылып шығарылған, сирек 
кездесетін кітаптар осы оқу орны музейінің 
көрмесінен орын алып, көрермен назарына 
ұсынылды. Университет студенттері мен 
қонақтары латын графикасымен қазақ ба-
спаханаларынан шығарылған кітаптарды 
тамашалай алады. Атап айтқанда, бұл: 1938 
жылы жарық көрген 7 кластарға арналған 
«Әдебиет хрестоматиясы» кітабы, 1933 
жылғы «Қазақ тілі граматикасы» кітабы, 

1940 жылғы 8-9-10 кластарға арналған 
«Әдебиет теориясы», орта мектептерінің 6 
класына арналған «Әдебиеттік оқу кітабы», 
1936 жылғы орта мектептерінің 5 клас-
тарына арналған «Грамматика талдауы» 
кітаптары. 

Тарихи ақпарат

Әбілқасым Фердоуси «Шахнаме», 1908 ж.

Сонымен қатар музей көрмесінен 
Сіздер 1908 жылы басылып шығарылған  
әлемдік көркем әдеби ескерткіштер 
қатарындағы Әбілқасым Фердоусидің 
«Шахнамесін», 1900-1940 жылдардағы 
орыс тіліндегі әдебиеттер, қалта кітаптары - 
«миниатюралық» баспаларын көре аласыз-
дар.

А.Ж.АБДИХАНОВА, музей меңгерушісі 

Әdebiet xrestomatiasь. Alma-ata, 1938

Ҫijembaj ulь Sejil. Ҫramatijka taldavьc. 
Ǫazaƣьstan baspasъ, 1939

Xaҫьm Ҫümaliev. Әdebiet teoriasь. Alma-
ata, 1940

Ǫaliҫan Bekǫoҫin. Әdebiettjk oǫu kjtabь. 
Alma-ata, 1939

Kenespaj Ulьs. Ǫazaǫ tili. 1933 A.Mуhәmmәdij, N.Israjilup, T.Hәsәnуp. 
Әdebijat. Taṣkәn, 1934 



Совнарком стройматериалов СССР и Всесоюзный Комитет по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР установил план приема на 1943-1944 учебный год в количестве 150 человек. 
Создание института мотивировалось острой необходимостью обеспечить инженерными 
кадрами развивающуюся промышленность строительных материалов и строительную 
индустрию Казахстана, Среднеазиатских республик, Сибири и Дальнего Востока.
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Тарихы тереңде жатқан, мәртебесі биік, 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 75 жылдық та-
рихы бар. Білім және зерттеу инфрақұрылымы 
дамыған, ғылыми мектептері қалыптасқан, 
жоғары технологиялар саласында күрделі 
мәселелерді шешуге қабілетті кадрлық 
әлеуетке ие М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
көпсалалы, ірі университет болып табыла-
ды. Университетіміз бүкіл Қазақстанның 
өнеркәсіптері үшін мамандар дайындайды.

Университетіміздің әскери кафедрасы  
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріне 
запастағы офицерлерді дайындап шығарады.

75 жылдық тарихы бар оқу орнымыздың 
әскери кафедрасы КСРО Қорғаныс министрі 
орынбасарының Директивасы бойынша 
1963 жылдың 15 мамырында  құрылды. 
Қазақстан Республикасының қорғаныс  са-
ласына запастағы офицерлерді дайындап 
шығаруда. Бұл жоғары оқу орнының әскери 
кафедрасында  қызмет ету әрбір әскери 
кафедра қызметкерлері үшін мәртебе деп 
санаймын. Әскери патриоттық тәрбие және 
нағыз әскери дәстүрді дәріптеуде ерен еңбек 
ету - әрбір қызметкер үшін міндет.

Абыройлы әскери офицер атағын жоғары  
ұстап, негізгі міндет - Отан  алдындағы па-
рызды адал атқарып, ата-бабаларымыздың 
даңқты ерлігіне бас иетін азамат болып 
қалыптасу - әрбір әскери  кафедраны 
тәмамдаған, запастағы лейтенант атағын 

алған студент жастардың міндеті. 
Қазіргі  таңда М.Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетінің 
әскери кафедрасын полковник Кенжебаев 
Жақып Амангелдіұлы басқаруда. 

Әскери кафедраның басты мақсаты – 
мемлекетіміздің Қарулы күштері үшін 
мамандарды даярлау болып табылады. 
Жоғары дәрежелі әскери-педагогикалық 
профессорлық-оқытушылар құрамы мен 
материалдық-техникалық базасы ескеріле 
отырып, әскери дайындықты трансфор-
мациялау  бағдарламасына байланы-
сты кадрдағы офицерлерді дайындау-

да. Қазақстан Республикасы бойынша тек 
қана М.Әуезов атындағы ОҚМУ әскери  
кафедрасы  радиациялық, химиялық 
және биологиялық қорғау әскерлері үшін 
запастағы офицерлерді дайындайды.  
Сондай-ақ, полковник Жақып Кенжебаев 
басқарып отырған әскери кафедрамыз қазіргі 
таңда 10 әскери есеп мамандығы бойынша 
запастағы офицерлерді дайындап шығаруда. 

Сондай-ақ, М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
әскери кафедрасында тарихта алғаш рет 
2017 жылы  желтоқсан айында «Жас 
түлек» әскери патриоттық клубы құрылды. 

Патриоттық клубтың негізгі мақсаты мен 
міндеттері – студенттерді Отан алдындағы 
әскери міндеттерге, әскери патриоттық 
жұмыстарға, әскери қызметке,  дене  
даярлығына дайындау, жеткіншек  ұрпақ  
және жастардың  Қазақстанға  деген 
патриоттық  сезімін арттыру, жоғары санат-
ты әскери  қызметші етіп  тәрбиелеу болып  
табылады. 

Қазақстанның білім және ғылым жүйесінде 
көшбасшылыққа жету мақсатында, білім, 
бизнес, инженерия, ауыл шаруашылығы 
саласында және әскери есеп мамандағын 
алып шыққан запастағы офицерлерді дайын-
дауда көпжылдық тәжірибеге ие М.Әуезов 
атындағы ОҚМУ жұмыс берушілердің терең 
логикалық ойлай алатын, жаңа білімдерді 
қордалауға қабілетті мамандарға деген 
қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылып 
келеді. 

Биыл, яғни, 2018 жылы 75 жылға толып 
отырған тарихы терең, дәрежесі биік оқу 
ордамыздың мәртебесі бұдан да жоғарылай 
беруін шын жүректен тілейміз және 
оқу ордамыздың асқақтауына бар күш-
жігерімізбен ат салысамыз!

Жанар ОРАЗАЛЫҚЫЗЫ,
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті әскери 
кафедрасының жоғары білікті маманы- 

оқу шебері

75 жылдық тарихы бар оқу орнының 
әскери кафедрасы

Рухани жаңғыру тек бүгіннен баста-
латын жұмыс емес. Еліміз үшін басты 
жаңалықтардың бірі - Елбасымыздың 
«Болашаққа бағдар: Рухани  жаңғыру» 
мақаласының жариялануы. 

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын 
жаңғырып оты руы тиіс. Бұл саяси және 
экономикалық жаң ғыру ларды толықтырып 
қана қоймай, олардың өзегіне айналады.

Егер сыпайылық адам көркі десек, ол 
дарынды жастарды одан әрі көріктендіре 
түсетіндігін Елбасымыз айтып өтті. Рухани 
жаңғыру бағдарламалық мақаласының мән-
маңызы өте зор. Қоғамдық сананы түбегейлі 
өзгертіп, жаңа ұрпақ қалыптастыруға 

бағытталған 6 жоба негіз болады. Ол 
ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы: 
Бәсекелік қабілет, Прагматизм, Ұлттық 
бірегейлікті сақтау, Білімнің салтанат 
құруы, Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы.

Руханиятқа тың серпін беріп, санаға 
сілкініс әкелетін қадам қоғамда қызу  
талқылануда. Яғни, атап өтер болсақ, латын 
әліпбиіне көшуіміз, туған жер жобаларының 
жүзеге асырылуы. Жоғарыда аталып өтілген 
6 бағыт  бойынша жұмыстар іске асырылу-
да. Сондай- ақ, Рухани жаңғыру музейінің 
ашылуына тоқталсақ, бұл музейден әрбір 
қазақстандық жас ұрпақ өзіне қажетті руха-
ни дүниелерді азық ретінде ала алады.  

Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы  
бойынша еліміздің  аймақтарында 
көптеген жұмыстар жасалуда. Яғни, сту-
дент жастарға, қызметкерлерге, ауыл, қала 
тұрғындарына, жалпы Қазақстан халқына 
үгіт-насихат, түсіндірме жұмыстары 
жүргізіліп, тың істер, үлкен жобалар қолға 
алынуда. Атамекен  бағдарламасы бо-
йынша жергілікті азаматтардың (спон-
сор) қолдауымен жүзеге асуда. Сондай-ақ, 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік унверситетінің әскери ка-
федрасында Елбасымыздың «Болашаққа 
бағдар: Рухани  жаңғыру» мақаласы ая-
сында бағдарламалық мақаланы насихаттау 
мақсатында әскери  кафедра қызметкерлері 

мен студенттерге шағын жинақ кітапшалары 
жасалып, насихаттау жұмыстары жасалуда. 

Жалпы  Қазақ елі бұл жобаны халық, қоғам  
болып қолға алып, белсенділік көрсетуде. 

«Рухани жаңғыру» -  Мәңгілік ел болу 
кепілі. Әлемнің екінші ұстазы Әбу- На-
сыр әл-Фараби ХІХ ғасырда-ақ: «Әлемді 
өзгерткің келсе, алдымен өз- өзіңнен ба-
ста», - деген. Одан бері қаншама уақыт өтті. 
Бізге өз-өзімізді өзгертетін, өзімізді руха-
ни дамытатын уақыт жетті. Ендігі уақытта 
Елбасымыздың бағдарламасы бойынша аян-
бай жұмыс жасауымыз керек. 

Досхан Жолжақсынов ағамыз айтқандай, 
ұлт ұлт болып жаңғыруы үшін, алдымен, 
руханиятын түгендеп алуы керек. Алды-
мен, Руханият не екенін біліп алайық. Ол 
дегеніміз - мәдениетіміз, атадан балаға ми-
рас болып келе  жатқан жақсы тәрбиеміз, 
салт-дәстүр, санамыз. Бұл, алдымен, әке мен 
баланың, анасы мен қазының, үлкен мен 
кішінің арасында, отбасында қалыптасуы 
керек. Сонымен қатар «Рухани  жаңғыру» - 
ананың әлдиінен басталатын, тіл арқылы, 
дәстүр арқылы, Отанға  деген патриоттық 
сезім арқылы  қалыптасатын дүние. 

Жанар ШАБДІКЕРІМ, 
әскери кафедраның жоғары 
білікті маманы, оқу  шебері

             Мәңгілік ел 
болу кепілі

МЕРЕЙ



С 1959 г. институт возглавил выпускник  вуза Сулейменов С. Т. Он руководил институтом до 
1974 года. Это был период бурного развития института. Были построены: главный корпус, 
учебно-лабораторные корпуса «А» и «Б», четыре общежития на 1780 мест, столовая на 250 
посадочных мест, спортивно-оздоровительный лагерь в урочище "Машат", два жилых дома для 
преподавателей, начато строительство учебно-лабораторного корпуса «В» и 24-квартирного 
жилого дома.
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В рамках реализации стратегической 
программы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» для студентов группы ФК-17- 3К 
специальности «Педагогика и психология» 
куратором, преподавателем кафедры «Пси-
хология и дефектология» Сарипбековой 
А.Т., была организована познавательная 
экскурсия в Ассамблею народа Казахстана 
в нашем городе. Целью экскурсии являлось 
воспитание у студенческой молодежи ува-
жительного отношения к культуре, ценно-
стям и традициям всех национальностей, а 
также реализация идеи программы «Туған 
жер». Студенты сразу отметили во Дворце 

согласия уютную и  доброжелательную 
атмосферу. Литература, национальные ко-
стюмы, картины, интересные статуэтки и 
многое другое – в каждом из кабинетов ца-
рит своя собственная, неповторимая обста-
новка. Здесь проводятся этнокультурные 
мероприятия, различные конференции, на-
циональные праздники. Студенты пришли 
к выводу о том, что Ассамблея народа Ка-
захстана  является действительно уникаль-
ным институтом мира, дружбы и согласия. 
Являясь важным в своем роде обществен-
но-политическим институтом, Ассамблея 
народа Казахстана на регулярной основе 

Ассамблея народа Казахстана – 
как символ мира

подтверждает свою значимость и востребо-
ванность, представляя собой принципиально 
новый институт гражданского общества. 

Глава нашего государства Н.А.Назарбаев 
в книге «Казахстанский путь» написал сле-
дующие строки о важности и востребован-
ности этого института: «Мы создали уни-
кальный инструмент межнациональных 
отношений в лице Ассамблеи народов Казах-
стана. Ни в одной стране мира нет подобного 
авторитетного и представительного инстру-
мента национальной политики». 

Воспитание патриотизма у студенческой 
молодежи является одним из важнейших при-
оритетов нашего университета. А в ежегодном 
Послании народу Президент Казахстана Н.А. 
Назарбаев предложил объявить 2019 год - Го-
дом молодежи. Этот факт ставит новые зада-
чи, которые мы должны решать во благо под-
растающего поколения.

Мы благодарим представителей Ассамблеи 
народа Казахстана за радушный прием!

А. САРИПБЕКОВА,
преподаватель кафедры 

«Психология и дефектология»

 «100 нақты қадам» елімізге «2050-стратегиясын» 
жүзеге асыру мен Қазақстан мемлекеттігін нығайтуға, 
жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай 
туғызатын беріктік қорын жасап беретін болады. Осы «100 
қадам» бес институттық реформаға бөлінеді.

1-ші қадам: Кәсіби мемлекеттік аппарат құру. Мемлекеттік 
қызметке қабылдау рәсімдерін жаңғырту. Мемлекеттік 
қызметкерлерді тұрақты түрде оқыту жүйесін заңды түрде 
бекіту, 3 жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру.

2 қадам: Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу 
және одан әрі лауазымдық өсу іскерлік қасиеттер негізінде 
жүзеге асырылуы тиіс.

3-қадам: Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
рөлін арттыру мәселесі бойынша орындалуы тиіс 
міндеттер жан-жақты баяндалған.

Ұлт Жоспарының 4, 5, 6 және 7 қадам дарында 
мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар 
үшін Міндетті түрде сынақ мерзімін ендіру. Мемлекеттік 
қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне бай-
ланысты өсіру; Еңбекақыны нәтиже бойынша төлеуге 
көшу. Мемле кет тік қызметкерлердің лауазымдық еңбек-
ақы ларына өңірлік үйлестіру коэффициенттерін қосу 
міндеттері бойынша нақты тапсырмалар жазылған.

«100 нақты қадам» - Президенттің 5 институционалдық 

реформасын жүзеге асыруға бағытталған ұлт жоспарының 
86-қадамы.

Қазақстан Республикасының туризм саласын 
дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының ба-
сты бағыты» атты Қазақстан  халқына Жолдауын, 
Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-
инновациялық дамыту жөніндегі 2010–2014 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын, туризмді маңызды 
әлеуметтік – экономикалық бағыттардың бірі ретінде да-
мыту бөлігінде бәсекеге қабілеттілігі мен тартымдылығын 
көтеру үшін Қазақстан Республикасының 2020 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспарын іске асыру 
мақсатында әзірленді.

Тұжырымдама халықаралық тәжірибе ескеріле отырып, 
Қазақстан Республикасы туризм саласының қазіргі жай-
күйі кешенді талдану негізінде әзірленді және туризмді 
дамытудың стратегиялық пайымы, республиканың 
туристік саласын 2020 жылға дейінгі дамытудың негізгі 
қағидаттары қамтылды, осы саладағы мемлекеттік саясат-
ты іске асырудың мақсаттары, міндеттері және кезеңдері 
айқындалды. Бұл бірегей өңірді әртүрлі форматтағы әйгілі 
мәдени іс-шараларды өткізетін орынға айналдыруға бо-

лады. Каспий күнін халықаралық деңгейде атап өту 
жаңа серпінге ие болуы мүмкін. Ақтаудағы «Каспий 
айналасындағы мыңжылдықтар» атты қазіргі заманғы 
ән фестивалі Кас-пий маңындағы елдер халқының 
еуразиялық ән конкурсы ретінде орын алуы мүмкін. «Адай 
жылқысының күні» форматындағы этномәдени іс-шаралар 
өңірдің мәдени төл тұрмысын білдіретін бренд бола алады.

2030 жылға қарай Қазақстан инфрақұрылымы дамыған 
және әлемдік деңгейдегі тиімді кластерлері бар мәдениет 
пен демалыстың халықаралық орталықтарының біріне ай-
налады деген сенімдемін.

27 қыркүйек - Халықаралық туризм күні. Осы мерекеге 
орай біз,  «Басқару және бизнес жоғары мектебінің «Ту-
ризм»  мамандығының 1-ші курс студенттері,  «Машат» 
шатқалына барып, мерекені тойлап келдік. Онда қызықты 
ойындар, атап айтсам, волейбол, би жарысы, сұрақтар бол-
ды. Жалпылама айтатын болсам, біз Халықаралық туризм 
күнін жоғары дәрежеде атап өттік. Барлығымызға жақсы 
демалыс болды. Өз мамандығымыз жайлы танысып, үлкен 
әсер алдық.

Анеля АМАНГЕЛДІ,  
ЭФ18-8Т тобының  1курс  студенті,

Шолпан БАЙЖАНОВА, Туризм мамандығының ма-
гистр аға-оқытушысы

Қадамымыз нық болсын



1. Какое название носил наш университет при своем открытии в 1943 году?
2.  Кто первым возглавил наш вуз?
3. В каком городе в 1958 году появился вечерний филиал Казахского технологическо-

го института?
4. Когда при университете открылась собственная аспирантура? 
5. Какие два вуза были объединены в ЮКГУ им.М.Ауезова и в каком году?
6. Назовите имена известных спортсменов-чемпионов ЮКГУ  им. М.Ауезова. 
Викторина проводится редакцией газеты «Университет» для студентов вуза. Первые 

три студента, которые дадут правильные ответы на вопросы, получат призы и грамоты.   
Ответы присылать на e-mail: olga888zorina@mail.ru до 5 декабря 2018 года.

1. 1943 жылы ашылған кезде біздің университет қалай аталушы еді? 
2. Біздің ЖОО-ны тұңғыш кім басқарды?
3. Қазақ технологиялық институтының кешкі филиалы 1958 жылы қай қалада 

ашылды? 
4. Университеттің аспирантурасы қашан ашылды? 
5. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-ға қандай екі ЖОО біріктірілді және қай жылы?
6. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың әйгілі чемпион спортшыларын атаңыз. 
Викторинаны «Университет» газетінің редакциясы ЖОО студенттеріне ар-

нап өткізуде. Сұрақтарға дұрыс жауап қайтарған алғашқы үш студент сыйлық пен 
мадақтамаға ие болады. Жауаптарды 05.12.2018 жылға дейін olga888zorina@mail.ru 
электронды поштасына жіберуге болады.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың 
75 жылдығына ВИКТОРИНА

ВИКТОРИНА 
«75 лет ЮКГУ им. М.Ауезова»

С 2000 по 2011гг. ЮКГУ им. М. Ауезова возглавил Бишимбаев В. К.. В эти годы начато 
внедрение кредитной технологии обучения, получили реальное воплощение 
принципы Болонского процесса, сложилась стройная система менеджмента качества, 
университет перешел на международные стандарты ИСО 9001. Вуз одним из первых 
прошел институциональную аккредитацию в НАЦ МОН РК и начал международную 
аккредитацию образовательных программ в признанных за рубежом агентствах. 
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Сегодня рассказ о Человеке-легенде, кото-
рого уже нет с нами, об академике НАН РК, 
академике МИА, профессоре, д.т.н. Балабе-
кове Оразалы Сатимбековиче, который про-
шел  в нашем институте путь от студента  до 
проректора по научной работе. Российская 
Академия Естествознания присвоила ему 
почетное звание  «ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧ-
НОЙ ШКОЛЫ». Им воспитана  целая пле-
яда ученых, многие из которых работают в 
ЮКГУ им. Ауезова и других вузах Казахста-
на. В этом году известному ученому испол-
нилось бы  77 лет. 

Оразалы Сатимбекович сделал первое на-
учное открытие мирового масштаба в Ка-
захстане. Если кто-то из казахстанцев ранее 
становился автором мирового открытия, то 
только в соавторстве с российскими учены-
ми по заявкам Московских, Ленинградских, 
Новосибирских научных центров. В данном 
случае открытие – «чисто казахстанское», 
сделанное в стенах ЮКГУ, тогда еще Каз-
ХТИ. О.С.Балабеков на это потратил 20 лет 
жизни. На вопрос, почему именно вихри 
стали темой исследования, Оразалы Сатым-
бекович отвечал: «В детстве я чистил снег 
во дворе и не переставал удивляться тому, 
что его наметало везде по-разному. Сугробы 
были на удивление не похожи». 

Под его руководством написано и защи-
щено  более 50 диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук, 
создана научная школа. 

Мне посчастливилось общаться и дружить 
с семьей известного казахстанского ученого  
Оразалы Сатимбековича. Сегодня в связи 
с егo 77-летием, предлагаю отрывки из его 
биографии, написанной в 2001 г. 

«…Отец мой Сатимбек работал пожар-
ным на Шымкентском свинцовом заводе, 
откуда и ушел на фронт. Похоронку полу-
чили в 1943г. Последнее письмо, написанное 
с фронта почему-то красными чернилами с 
назиданиями в мой адрес, пришло из госпи-
таля г. Саратова, в нем он писал, что был в 
окружении, партбилет сохранил, спрятав в 
подошву сапога,  что скоро будет большое 
наступление…. После этого - никаких изве-
стий. Пропал без вести…  Знаю, что он был 
сержантом, участвовал в Сталинградской 
битве…   Мне платили пособие размером в 
50 рублей до 18 лет.

…Воспитала меня бабушка по материн-
ской линии Хадиша Маликеева. Всем хоро-
шим во мне я обязан ей… Она родила 11 де-
тей, но только одна - моя мать - осталась 
в живых… Аже видела сны, где я хожу по 
Красной площади, и всегда говорила, что я 
буду учиться в Москве…..

… Место моего рождения – село Новоива-
новка Жамбылской области, расположенное 
в 25 км от г. Тараза. В 1958 г. школу закончил 
с медалью. Жили тяжело. Ехать поступать 
в Москву или в Алма-Ату было не на что.  
Моя классная руководительница Белкина 
Е.М. узнала, что в Джамбуле принимают в 
Чимкентский институт. Оставалось все-
го 3-4 дня до приемных экзаменов, а речка 
Талас разлилась и размыла гравийную  доро-
гу – машины не ездят. Пришлось ехать на 
лошади с бабушкой и мешком книг. Конкурс 
был огромный – на 1 место 7 заявлений. Все 
предметы сдал на «отлично», а химию – на 
«хорошо». Страшно переживал. Ведь химия 
была любимым предметом. Так я стал сту-
дентом КазХТИ.

…Проучившись успешно 3 года в Казах-
ском технологическом институте (ректор 
Билялов К.Б.), в 1961 году как отличник уче-
бы был направлен в Московский институт 
химического машиностроения (МИХМ). 
В МИХМе (мы его любовно называли, Мо-
сковский институт хороших мальчиков) 
нас учили такие корифеи науки, как Гухман 
А.А., Плановский А.Н., Канторович З.Б., До-
машнев А.Д., Рычков А.И. и многие другие 
– академики, авторы фундаментальных мо-
нографий, по которым учатся до сих пор и 
студенты, и аспиранты. Сначала пришлось 
попотеть, а потом быстро адаптировался 
и сдавал экзамены досрочно. Когда сокурс-
ники начинали сдавать зачеты, я заканчивал 

сессию и гулял по Москве, ходил в музеи и 
театры.

…Как-то нечаянно зашел в приемную рек-
тора Рещикова П., никого не было, а дверь 
в кабинет ректора была открыта. Из-за 
любопытства заглянул туда. Рещиков, уви-
дев меня, насильно усадил рядом с собой и в 
течение часа расспрашивал меня, откуда, 
как учусь и как живу. Когда я сказал, что из 
Чимкента, он сказал: «Знаю Чикмент». В 
Москве все так называли наш город. 

…Как-то, выполнив курсовой проект в 
виде эскизного варианта, в некоторых ме-
стах стертого до дыр, со следами съеденных 
пирожков, я принес его профессору Домаш-
неву А.Д. на проверку, а он ставит оценку 
«отлично». Я говорю: «Андрей Дмитриевич, 
я хотел перечертить, это же черновик!» А 
он: «Молодой человек, проект бывает чи-
стым, когда его копируют. В данном случае 
я вижу процесс вашего труда, творчества. 
Для копирования существуют чертежни-
ки, а конструктор должен сформулировать 
свои мысли на языке чертежей». Эту кон-
цепцию великого конструктора Домашнева 
А.Д. я стараюсь довести до своих коллег – 
преподавателей и студентов…

…Вспоминаю, как перед защитой диплом-
ного проекта я серьезно заболел, передал 
все материалы через моего друга Махан-
бета Куатбекова. Заведующий кафедрой 
профессор Рычков А.И. сказал, чтобы я не 
переживал, лечился, т.к. диплом не убежит 
от меня, если буду жив и здоров. И потом 
специально для меня! 30 декабря 1963 года 
было организовано заседание Государствен-
ной экзаменационной комиссии. 

…Мне нравилось, как принимали экзамены 
в МИХМе. На экзамен по «Процессам и ап-
паратам химической технологии» запускали 
в аудиторию всю группу, и в течение пяти-
шести часов мы чертили и писали. А потом 
приходила вся кафедра (8 преподавателей) 
во главе со знаменитым ученым Плановским 
А.Н. и принимала коллективно экзамены. 

…Таким образом, в МИХМе я получил в 
полном объеме знания, которые пригодились 
мне и как преподавателю, и как педагогу, 
и как ученому. Шутка ли, из 42 студентов 
нашего потока дошли до дипломного проек-
тирования 14, которые и получили дипломы 
инженера-механика по специальности «Ма-
шины и аппараты химических производств» 
со специализацией «Расчет и конструирова-

ние химических машин и аппаратов»,  т.е. 
предусматривалась работа выпускника и в 
качестве конструктора.

…Все это время меня поддерживал Тати-
бек ата, дорогой мой человек, отдавший всю 
душу безраздельно собственным детям и де-
тям погибших в войне двоюродных братьев. 
Когда я приезжал на каникулы из Москвы 
или Ленинграда и добирался до его отары, 
он, увидев меня за 2-3 км, скакал на лошади 
со слезами на глазах и, обнимая меня, гово-
рил «айналайын, айналайын, айналайын». 
Он тоже воевал и вернулся с войны без од-
ной ноги. Я, смеясь, говорил: «Ата, ты, на-
верное, специально для моего счастья высу-
нул из окопа ногу, чтобы фашисты ранили 
тебя и ты вернулся к нам живым». До сих 
пор мне приятно вспоминать скрип его де-
ревянной ноги. Когда я уезжал после каникул 
в г.Москву или г.Ленинград, он обязательно 
продавал 5-6 баранов. В 60-х годах это было 
огромное состояние. 

…Конечно, Москва, Кремль, музеи, Боль-
шой и Малый театр, МХАТ, концерты звезд 
дали мне очень много. Я помню мое разо-
чарование Красной площадью в первый раз. 
Мне всегда казалось, что она должна быть 
… КРАСНОЙ.

…Сегодня я горжусь тем, что нашел свое 
место в науке и образовании, т.к. считаю 
самой ответственной и благодарной про-
фессию учителя и ученого, о благородной 
миссии которых сказано в хадисах Пророка 
Мухаммеда: «Чем молиться весь вечер, луч-
ше один час посвятить науке, чем держать 
трехмесячный непрерывный пост Ораза, 
лучше один день заняться своим образова-
нием».

Вот такая история….   Я думаю, что жи-
вая летопись вуза, в котором ты учишься, 
несравнима ни с чем. История рождения, 
становления  университета должна стать 
культом, превозносимым и почитаемым сме-
няющимися студенческими поколениями. 
Она должна напитать души наших студен-
тов гордостью за родной университет, за-
помниться на всю жизнь летописью, напол-
ненной поучительными, вдохновляющими, 
забавными и трогательными историями из 
жизни альма-матер – матери-кормилицы.

Г.А. АХМЕТЖАНOВА, 
к.ф.н., доцент каф 

ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
В сентябре, на первом занятии по русскому языку, я  спрашиваю первокурсников, что такое альма-матер. 
Обычно в ответ – смущенное молчание. И тогда, объяснив значение этого слова, я рассказываю о тех, кто 
создавал наш университет, кто его прославил, учился в нем, преподавал, изобретал,  делал открытия…

mailto:olga888zorina@mail.ru
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24 марта 1998 года Постановлением Правительства Республики Казахстан  № 256 «О 
дополнительных мерах по совершенствованию учреждений образования системы 
Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан» путем 
слияния Южно-Казахстанского технического университета и Южно-Казахстанского 
гуманитарного университета им. М.Ауезова был создан ЮКГУ им.М.Ауезова.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Байтақ ел, сәулетті Қазақстан 
бүгінде дамудың даңғыл жолына 
түсті. Өлшеусіз табиғат байлығымен 
ғана емес, ең алдымен, сан түрлі 
ұлттардан құралған халықтың 
ауызбірлігімен аты шықты. Бүгінгі 
Қазақстан өзі орналасқан аймақтың 
ғана емес, бүкіл әлемдік пробле-
маларды талқылауда және шешуде 
ықпалды рөл атқаратын ел. Қазақстан  
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
пікіріне әлем саясаткерлері  ықылас 
қоятын болды. Сонымен қатар еліміз 
жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Осы-
лайша, біз қайта түлеудің айрықша 
маңыз ды екі процесі – саяси реформа 
мен эко номи калық жаңғыруды қолға 
алдық. Біздің мақсатымыз айқын, 
бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі 
ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу. 30 елдің қатарына қосылуға 
үлкен септігін тигізіп отырған - 
менің Мұхтар Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетім.

Бүгінгі таңда М.Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті - Қазақстан 
Республикасының ірі және көп са-
лалы университеті, аймағымыздың 
инфрақұрылымының дамуы мен 
қалыптасуына, халықаралық 
қоғамдастықтағы интеграция мен 
жаһандану үрдістеріне белсенді 
қатысатын ғылыми білім беру, 
интеллектуалдық, мәдени орталығы. 
Университет Қазақстанның 
Түркістан облысында 75 жылдан 
аса тарихы бар жоғары техникалық 
және гуманитарлық білім берудің екі 
үлкен мектебінен құралады. Қазіргі 
кезде университетте 1461 оқытушы 
ғылыми-педагогикалық іс-әрекетпен 
айналысуда. Олардың ішінде 2 
Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, 117 ғылым докторы мен 
профессор, 500-ге жуық ғылым кан-
дидаттары мен доценттер қызмет 
iстейдi. ОҚМУ-да 81 мамандық 
бойынша күндізгі және сыртқы оқу 
түрлері бойынша 25 мыңға жуық 
студент оқиды. Олардың ішінде 
5265 студент - мемлекеттік грант 
бойынша оқиды. Университеттің 
материалдық-техникалық базасы 
өте бай, атап айтқанда, қазіргі 
үлгідегі он оқу ғимараттарынан, 
алты студент жатақханасынан 
және екі спорт кешенінен 
тұрады. Университет 457 оқу, 
130 лабораториялық аудитория-
мен және 55 компьютерлік класпен 
жабдықталған. Оқу процесінде 
1861 компьютер, олардың ішінде 
1560 жаңа үлгідегі компьютер, 
1641 Интернет желісіне қосылған 
компьютер қолданылады. Уни-
верситетте Карьера, маркетинг 
және IT орталығы жұмыс істейді. 
Орталықтың негізгі міндеті - 
кәсіпорындар және ұйымдармен 
тығыз байланыс жасау негізінде уни-

верситет бітірушілерінің жұмысқа 
орналасуына ат салысу, еңбек және 
білім нарығындағы қызмет көрсету 
мен маркетингтік зерттеулер 
жүргізу.            

 Соның ішіндегі «Ақпараттық 
технологиялар және энергетика 
жоғары мектебінің» ең жаңалыққа 
толы ерекше түрі - «электроэнерге-
тика» саласында білім алудамын. 

 Бұл сала - кез келген елдің 
әлеуметтік және эконономикалық 
дамуының маңызды бөлігі, себебі 
электр энергиясының басқа тасы-
малдаушыларынан гөрі бірқатар 
ерекшеліктері бар: үлкен қашықтыққа 
таратудың, тұтынушылар арасында 
үлестірудің және энергияның басқа 
түрлеріне (механикалық, жылулық, 
химиялық, жарықтық және басқа 
да) түрлендірудің салыстырмалы 
жеңілдігі.

Электрлік энергияның маңызды 
өзгешелігі — оны бір уақытта 
өндіріп, сол уақытта тұтынуға бола-
тыны. Сол себепті өз елімнің дамуы 
мен экономикасына өз септігімді 
тигізгім келеді!

Мен және құрдастарым қазір саналы 
түрде, мақтанышпен жұрты үшін, От-
аны үшін, Елбасы үшін мақтана ала-
ды. Сондықтан біз - жастар, еліміздің 
ертеңі үшін ерен еңбектер етуге дай-
ын болуы-мыз керек. Ол үшін ең ал-
дымен жан-жақты сауатты болуымыз 
шарт. Қазақстан жастарының әрбірі 
елім деп соққан жүрек үніне құлақ 
түріп, өз елінің патриоты бола білу 
керек. Кешегі Елбасымыздың Жол-
дауында жастарды, білім саласын 
арнайы мақтан етуі - елімізге деген 
үлкен сенім.

Оның үстіне, Елбасы айтқандай, 
XХI ғасыр білім, ғылым, бәсеке 
ғасыры болмақ!                           

Біз - қазақ елінің үлкен өмірге 
қадам басқалы отырған жас азаматта-
рымыз. Біздің Отанымыз - егеменді, 
тәуелсіз қазақ мемлекеті. Біздің 
мақсатымыз – осынау кең байтақ 
еліміздің келешекте еңселі де іргелі 
елге айналуына үлесімізді қосу.

Болашақта даласы дархан, жері 
құт Қазақстанның дамыған ел-
дер қатарынан көрініп, алынбай-
тын қамалдай мықты да еңселі ел 
болатындығына сенеміз!

- Мен қазақпын, биікпін, байтақ    
елмін!

Қайта тудым, өмірге қайта 
келдім.

Мен мың да бір тірілдім мәңгі 
өлмеске,

Айта бергім келеді, айта бергім,- 
деп ақын ағаларымыз жырлағандай, 
біздің ендігі міндетіміз тәуелсіз 
еліміздің тұғырын берік ету үшін 
күресу деген сөздермен мен өз 
мақаламды аяқтағым келіп отыр.

Мардан ХАМЫТ, 
ИП-15-4К2 тобының студенті 

ДАҢҒЫЛ ЖОЛ

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» атты мақаласында еліміздің рухани 
жаңғыруының бағыт-бағдарлары баршамызға 
түсінікті жеткізілген. Нақты мақсат – әлемнің 
ең озық 30 елінің қатарына кіру. Білім саласы-
на қатысты Рухани жаңғыру бағдарламасының 
тұстарын айтатын болсақ, ол - өсіп келе жатқан 
ұрпақты білімге жетелейтін зор мүмкіндіктер. 
Білімді болу келешек ұрпақтың ең бірінші мақсаты 
деп ұстануымыз керек. Уақыт өтіп, заман өзгерсе 
де, білімнің құндылығы артатыны сөзсіз. Себебі 
алдағы дәуір нағыз білімділердің заманы болмақ.

Кез келген азамат Елбасы Жолдауына өз үлесін қосу 
керек, біз - ұстаздар  білім жолындағы жаңа креативті 
идеяларды іздейміз. Ұстаздар қауымының ең жоғары 
мақсаты -  келешегі кемел білімді ұрпақ тәрбиелеу. 
Өсіп келе жатқан ұрпақтың  бойына сапалы білім мен 
үлгілі тәрбиені сіңіру - ұстаздардың басты мақсаты. 
Мәңгілік елдің болашағы - әр үйдің үміті болған 
жас қазақстандықтар отансүйгіштікке, ұлттық 
салт-дәстүрімізді құрметтеуге, табиғатты қорғауға 
тәрбиеленуі тиіс. 

Болашақта Еліміздің келбетін анықтайтын – 
бәсекеге қабілет тілік. Бәсекеге қабілеттілік 
барлық салада болуы керек. Бәсеке болған жерде 
жақсылыққа ұмтылып, санамызды жөндейміз. 
Бәрі санадан басталады. Сол үшін сана түзелуі 
керек. Сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, 
дамытып отыруға тиіспіз. Білімі мықты болуы 
үшін еліміздің білім беру саласын реформалау 
қажет. Жастарымыз ата-бабаларымыздың үлкен 
құндылықтар жүйесін бойына сіңіріп өсу керек.

Елбасы тәрбие, білім беру са-
ласына үлкен мән беріп отыр. 
Мақаланың кіріспе сөзінде былай дейді: «Аталған 
екі жаңғыру процесінің де нақты мақсат-
міндеттері, басымдықтары мен оған жеткізетін 
жолдары бар. Көздеген жұмыстарымыздың бәрі 
дер уақытында және барынша тиімді жүзеге аса-
рына сенімдімін. Бірақ ойлағанымыз орындалу 
үшін мұның өзі жеткіліксіз. Мақсатқа жету үшін 
біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан 
бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және 
экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана 
қоймай, олардың өзегіне айналады». Осы сөздер– 
еліміз үшін саяси реформа мен экономикалық 
жаңғыру қаншалықты маңызды екендігін 
көрсететін бағыт-бағдар. М.Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
әрбір студенті Елбасының осы сөздерін мақсат 
етіп, еліміздің өркендеуіне үлесін қосады деген 
сенімдеміз. Студент жастардың интеллектуал-
ды көрсеткіштері олардың тек білім деңгейімен 
өлшенбей, олардың рухани жаңғыруымен де 
тікелей байланысты екені сөзсіз. Рухани жаңғыру 
дегеніміз – кез келген азаматтың тәрбиесі, ұлттық 
сана-сезімі, ұлттық рухани тамырынан нәр алған 
құндылықтары мен оның жаһандық өзгерістерін 
бойына дұрыс сіңіруі.

Мақаланы оқыған кез келген жанашыр азамат 
ерекше көңілде болатыны сөзсіз, себебі ол – ұлт 
манифесті. Өйткені, мақалада барлық нәрселер 
қарастырылған, тарихи шолудан бастап қазіргі 
дүрбелеңге толы әлемде біздің орнымызды 
анықтауға дейінгі мәселелер орын тауып, ұлттың 
тарихи тағдырына объективті баға нақты берілген. 

Пре зидент мынадай біздің негізгі руха-
ни құндылықтарымыздың даму бағыттарын 
баяндаған: ғылым, мәдениет, білім. Еліміздің әр 
азаматы үшін бағдар болып отырған бірігудің 
және жалпыұлттық ұқсастықты нығайтудың 
жаңа концепциясы ұсынылған. Мақаланың 
барлық қағидалары ұлттық экономиканы және 
қазақстандықтардың әл-ауқатын дамытумен 
тікелей байланысты. Мұндай ауқымды бағдарлама 
ұлтты біріктіретін, азаматтық ұқсастықты 

нығайтатын өзіндік әлеуметтік арқау болады. Отан 
тек жер, аумақ қана емес, ортақ дүниетанымдық 
құндылықтарды, тілді, дәстүрлерді, әдет-
ғұрыптарды иеленушілерден құралған бірыңғай 
әлеуметтік-мәдени қауымдастық. Келешек 
ұрпақтың борышы Елбасы қойған міндеттерді 
түсіну және зерделеу екендігіне кәміл сенімдіміз,  
әрбір жас адам негізгі оқиғалардан, жаңа 
технологиялық үрдістен хабардар болып отыруы 
қажет. 

Осы мақсаттарды іске асыруда М.Әуезов 
атындағы ОҚМУ-дың профессор-оқытушылары 
құрамының үлесі зор. М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті – еліміздегі 
алдыңғы қатардағы жоғары оқу орындарының 
бірі. Университеттің тарихы ХХ ғасырдан бастау 
алады. Еліміздің білім ордаларының ішінде ойып 
тұрып орын алатын бетке ұстар, талай даналар 
мен дараларды білім нәрімен сусындатқан қара 
шаңырақ биыл мерейтойын атап өтуде.

Тәуелсіз еліміздің тарихында дараланып тұрған 
ОҚМУ-дың осы жылы аталып өтілетін 75 жылдығы 
халқымыздың мерейтойы десек, артық айтқандық 
емес. 75 жылдық тарихы бар университетіміз 
небір айтулы азаматтарды қанаттандырған нағыз 
іргелі оқу орны болып табылады. Университетті 
бітірген әрбір түлек өз саласының білгір маманы 
атанып, елі үшін қажырлы еңбек етіп, биік белес-
терден көрінетініне сенеміз.

Осындай тарихи кезеңде біз өткеннен сабақ 
алып, ертеңгі болашағымызға нақты жоспарлар 
жасап отырмыз. Қазіргі уақытта оқу орнымыз 
инновациялық бағытта әлемдік талаптар бойынша 
жұмыстарын жүргізуде. 

Мерейлі белесімізді атап өту тек салтанатты 
шеру ретінде ғана емес, терең мазмұнды, кейінгі 
жастарға үлгі болатын шара. Мерекеге біздер 
мақтаныш ететін, дүние жүзіне танымал ғылым 
мен өндіріс майталмандары, көрнекті ғалымдар, 
мемлекет қайраткерлері, бүгінде ел игілігі жо-
лында ізденіске толы, жемісті қызмет етіп жүрген 
түлектеріміз қатыспақ. 

 «Өнер – ағып жатқан бұлақ, ілім – жанып тұрған 
шырақ» дегендей, білімді жастар – болашақтың 
тізгінін ұстайтын жарқын келешектің иелері. Бі-
лім мұхитын кешіп, нәрлісін, маңыздысын бойға 
сіңіру еңбексіз, әрекетсіз тектен-тек қолға түсе 
қалатын оңай олжа емес екені анық. «Білімдіге- 
дүние жарық, білімсіздің - күні ғаріп». Осы 
бағытта аянбай еңбек етіп, әр шәкіртін алдына 
қойған мақсатына жетектеп, зердесіне ақыл қосып, 
жарқын болашағына бағыт-бағдар сілтеп, нағыз 
дос, қамқоршы бола білген М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ-дың ұстаздар алқасы білікті де білімді ма-
мандардан құралған. Бүгінде мұнда студенттердің 
сапалы білім алып, ғылыммен, өнермен, спортпен 
айналысуы үшін, олардың бойында халқымыздың 
ұлттық құндылықтарын дарыту орайында көп 
жұмыстар жасалынып жатыр. 

75 жылдық белесті бағындырып отырған уни-
верситет ұжымы  рухани жаңғыру бағытындағы 
іс -шараларды жүзеге асыруда білім, ғылым 
және өндіріс саласында бірігіп, ынтымақты 
жұмыс істеудің тиімді бағыттарын табатыны-
на сенеміз. Сапалы білім алған әрбір жастың  
шығармашылығы табысты, болашағының жарқын 
болуына сенім білдіреміз.

С.АХМЕТОВА, Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету  

кафедрасының меңгерушісі,
Ж.НЫШАНБАЕВА, аға оқытушы

Жарқын 
болашақтың кепілі Сен үшін, Отан, сертім сол -

Неден де болса тайынбас
Киелі менің өрісім

Барлығы-дағы сен үшін.

http://it.ukgu.kz/kk
http://it.ukgu.kz/kk
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 С  мая 2018 года ректором ЮКГУ им. М. Ауезова является академик НАН РК, 
доктор исторических наук, профессор Кожамжарова Дария Пернешовна, крупный 
ученый в области инновационного образования, автор 5 монографий, 3 учебно-
методических пособий и свыше 200 научно-методических статей.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЮКГУ

Основные цели любого Французско-
го Альянса - это продвижение француз-
ского языка и французской культуры. 

С сентября 2014, даже если мы офи-
циально не носили имя Французский 
Альянс, а были просто Французским 
Центром, помимо курсов   французско-
го языка,  провели много праздников, 
концертов, конкурсов, целью которых 
было знакомство с французской куль-
турой. Была и классическая музыка, 
и джазовая и современные группы, 
встречи с писателями, художниками, 
стилистами, архитекторами, путеше-
ственниками и другими интересными 
людьми.

И все это было бы невозможно, 
если бы не наши  спонсоры и пар-
тнёры. Сегодня мы хотим выразить 
особую  благодарность руководству  
ЮКГУ им. М. Ауэзова, нашему глав-
ному партнёру, в стенах которого мы 
находимся  с 2003 года, когда  мы 
ещё имели статус французского чи-

тального зала посольства Франции 
в Казахстане до настоящего дня. Мы 
получаем всестороннюю помощь  со 
стороны руководства университета 
при проведении наших мероприятий. 
В ЮКГУ им.М.Ауэзова всегда препо-
давался французский язык, количество 
изучающих французский язык как вто-
рой иностранный на факультете фило-
логии достигло 140 человек, кроме того 
французский язык изучают многие сту-
денты факультета международных от-
ношений.

У нас самые настоящие партнёрские 
отношения, мы тоже нужны Универси-
тету.  В последнее время очень актив-
но развиваются франко-казахстанские 
отношения и это влияет на все сферы 
жизни нашего общества. Мы предо-
ставляем полную информацию об уче-
бе во Франции, проводим презентации, 
проводим индивидуальные консуль-
тации, помогаем советами, организо-
вываем встречи с носителями языка, с 
теми, кто уже обучается во Франции. 

Благодаря знанию французского 
языка, люди находят работу во фран-
цузских и франко-казахстанских ком-
паниях, всё больше людей выезжает 
во Францию, чтобы получить высшее 
образование, которое, кстати, практи-

чески бесплатно и, что  немаловажно, 
бакалавриат длится всего три года. 

С сентября  2018 года три студен-
та-магистранта ЮКГУ им.М.Ауэзова  
проходят обучение в Париже по гран-
товой программе АБАЙ-ВЕРН, которая 
вступила в силу весной этого года по 
договорённости между министерством 
образования и науки РК и француз-
ской стороной.  О том, какое значение 
придаёт Французская сторона деятель-
ности Французского Альянса говорит 
тот факт, что на первый день рождения  

нашего Альянса приехали советник по 
культуре и сотрудничеству посольства 
Франции в Казахстане госпожа Лор 
КАСТЭН и  генеральный консул Фран-
ции в Казахстане господин Алексис 
ШАХТАХТИНСКИЙ. 

На приеме присутствовали предста-
вители деловых кругов, образования 
и науки нашего города, и, конечно же, 
ЮКГУ им.М.Ауезова.

Команда Французский Альянс 
Шымкента.

Французский Альянс Шымкента 
в ЮКГУ им. М.Ауезова

 Ровно 1 год назад состоялось торжественное открытие третьего Французского 
Альянса в Казахстане, которым стал Французский Альянс Шымкента.



Меншік иесі: М. Әуезов атындағы
Оңтүстік Қазақстан

мемлекеттік университеті

Газета Южно-Казахстанского 
государственного университета 

имени М. Ауезова

Газет Қазақстан
Республикасы Ақпарат  

министрлігіңде тіркеліп, 451-Г 
куәлігі берілген

Газета зарегистрирована в 
Министерстве информации РК 

(свидетельство № 451-Г)

«М-press» ЖШС баспаханасында басылған. 
Шымкент қ., тел.: 21 36 67, 
А. Байтұрсынов көш., 18.
Редакция мекенжайы:

Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5,
бас ғимарат, 2 қабат, 263 каб.,

тел.: 8 (7252) 30 08 40
Тапсырыс 

Таралымы 3000 экз.

СМYК

8 стр

Редактор: Ольга Зорина
Көркемдеуші: Наиля Заббарова

Тілші: Мадина Сералиева
Оператор: Танзила Ашимова

Фото: Олег Ким

Университет № 10-11. 16.11.2018 г.

ЗВЕЗДЫ ЮКГУ

Среди выпускников факультета «Педагоги-
ки и культуры» хочется особо отметить име-
на Баглана Абдраимова и Айдара Турганбека 
– певцов ансамбля «Жигіттер тобы». Этот 
квартет вошел в число самых популярных и 
рейтинговых групп современной казахстан-
ской эстрады. Его участников можно смело 
назвать музыкантами-новаторами. Расска-
жем обо всем поподробнее.

До рождения группы «Жигіттер» в поп-
музыке Казахстана существовало два основ-
ных направления. Первое из них генетиче-
ски восходит к сольному пению или игре на 
инструменте, и связано с народной традици-
ей исполнения казахских песен и кюев.

Второе направление зародилось в 60-х гг. 
прошлого века с появлением первого отече-
ственного ВИА (вокально-инструментально-
го ансамбля) «Дос-Мукасан». Благодаря ему 
казахская эстрадная музыка впервые получа-
ет международное признание. 

На рубеже веков с обретением государ-
ственного суверенитета и в Казахстане рож-
дается целая плеяда ВИА, самыми известны-
ми из которых являются «Уркер», «Улытау» 
и «Алдыраспан». В их творчестве главное 
место занимает обработка и переосмысление 
казахской традиционной музыки современ-
ными ноу-хау – электронными и компьютер-
ными технологиями.

Однако, саундтреки «Жигіттер» выходят 
за рамки этих двух направлений нашего 
шоу-бизнеса – сольного и вокально-инстру-
ментального. Все участники этого квартета 
являются певцами-солистами, поэтому му-
зыканты группы впервые стали применять 

многоголосное ансамблевое пение a’capella. 
Данный пример послужил началом зарожде-
ния и развития в отечественной поп-музыке 
вокальных ансамблей, исполняющих свои 
хиты многоголосно.

 История квартета начинает-
ся в 2003 г., когда четверо молодых ребят 
Ерсiнбек Байжанов, Ердос Канаев, Баглан 
Абдраимов и Еркин Нуржанов решили объ-
единиться и вместе выступить на республи-
канском конкурсе «Арай». Их выступление 
покорило сердца строгого жюри, которое 
присудило молодым певцам второе место.

 После первого триумфа музыканты 
решили не останавливаться на достигнутом, 
стали часто собираться вместе, много высту-
пать и шлифовать свое мастерство. Группа 
принимает участие еще в нескольких со-
стязаниях. Но настоящую всенародную из-
вестность им принес конкурс имени Шамши 
Калдаякова, где квартет завоевал Гран-при. 

 Первые успехи на музыкальном 
олимпе побудили молодых артистов всерьез 
заняться профессиональной творческой дея-
тельностью. Они решили переехать в Алма-
ты, чтобы продолжить свою карьеру. 

Начало нового этапа жизни группы было 
нелегким. У ребят не было денег на съемки 
клипов или аранжировки песен. И им начи-
нают помогать старшие коллеги-музыканты. 
Вскоре на молодых талантливых парней об-
ращает внимание продюсер Ергали Абдраи-
мов (брат Баглана Абдраимова), с кем вме-
сте они записали первый клип «Ерке ќыз». 
Песня быстро стала хитом. Название «Ерке 
ќыз» легло в основу и дебютного песенного 

альбома группы «Жигiттер».
В 2006 г. Во Дворце Республики состоялся 

первый сольный концерт ансамбля. Вско-
ре музыканты записывают второй альбом 
«Бақытты бол», который также стал хитом 
продаж. Примерно в это же время происхо-
дит изменение состава группы: Еркина Нур-
жанова заменяет Мырзахан Маханов. В 2010 
г. выходят еще 2 клипа на песни «Туған жер» 
и «Балқадиша».

В 2011 г. квартет переживает трудный пери-
од – среди фанатов стали ходить слухи о воз-
можном распаде группы. Их причина была 
связана с тяжелой болезнью одного из «жи-
гитов» Ердоса Канаева. Но музыкант стойко 
справился с выпавшими на его долю труд-
ностями и быстро вернулся в стройи группа 
продолжила свою творческую деятельность, 
выпустив в 2011 г. еще два альбома. 

В это же время Баглан Абдраимов пробу-
ет себя в новом амплуа – в качестве кино-
актера. Он успешно снимается в фильмах 
«Жерұйық» (2010) и «Жаужүрек Мың Бала» 
(2012).

В 2013 г. популярность квартета выходит 
за пределы республики. После выпуска оче-
редного альбома группа попадает в рейтинг 
Forbes, став номинантом II Евразийской пре-
мии ЕМА.

С каждой своей гастрольной поездкой, с 
каждым новым клипом музыканты группы 
«Жигиттер» вновь и вновь подтверждают 
свой статус культового коллектива – их кон-
церты всегда проходят при полном аншлаге. 
Так, после проведенного в 2013 г. концерта 
во Дворце Республики Алматы, его выручка 

составила больше 20 миллионов тенге.
В творчестве группы успешно сочетают-

ся опора на казахскую народную песню с 
достижением современной отечественной 
эстрады. В их музыке можно нередко ус-
лышать звуки домбры, а в стихотворных 
текстах увидеть опору на казахский тради-
ционной 7-8 и 11-сложник. И в то же время 
музыканты смело используют новые ритмы 
и тембры, постоянно экспериментируют со 
звуком. 

В песнях квартета преобладают «серьез-
ное» начало, опора на проникновенную ли-
рику с некоторым оттенком грусти. Поэтому, 
по оценке СМИ, музыканты никогда не тан-
цуют во время своих концертов.

И на сегодня группа остается на первых 
ступеньках рейтинга отечественного шоу-
бизнеса. Музыканты квартета в составе Ай-
дара Турганбека, Ердоса Канаева, Баглана 
Абдраимова и Мырзахана Маханова про-
должают успешно выступать, гастролиро-
вать и радовать своих поклонников новыми 
альбомами и хитами. От всей души хочется 
им пожелать успехов и дальнейшей плодот-
ворной творческой деятельности. Тем более, 
что среди солистов группы есть выпускники 
нашего родного вуза.  

М.Я. ГАМАРНИК, кандидат 
искусствоведения, старший 

преподаватель кафедры «Общая 
педагогика и музыкальное образование»,

Ф.С. ТАНКЕШОВА, старший 
преподаватель кафедры «Общая 

педагогика и музыкальное образование»

ЗВЕЗДНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
ЮКГУ им. М.АУЕЗОВА

2018 год знаменателен тем, что один из крупнейших вузов Казахстана – Южно-Казахстанский Государственный университет имени М. Ауезова – 
отмечает свой 75-летний юбилей. Нашей родной Alma Mater есть чем гордиться и есть что вспомнить. И самая главная ценность университета – это, 
конечно же, его студенты.


