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Отандық ауыл шаруашылығы білімі 
мен ғылымының көшбасшысы - Қазақ 
ұлттық аграрлық университеті биыл  
85 жылдығын атап өтуде. Осындай 
тарихи кезеңде біз өткеннен сабақ 
алып, ертеңгі болашағымызға нақты 
жоспарлар жасап отырмыз. Қазіргі 
уақытта оқу орнымыз инновациялық 
бағытта әлемдік талаптар бойынша 
ұлттық зерттеу университетіне транс-
фор мациялану жұмыстарын жүр-
гізуде.   Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың тікелей анықтауымен 
Ұлт  тық университет статусын абы рой-
мен арқалап келе жатқан оқу орнының 
жеткен жетістіктері аз емес.

Республикамыздың болашақ агро-
ке шен мамандарын даярлайтын іргелі 
білім ордасы болғандықтан, еліміздің 
ауыл шаруашылығының потенциалы да 

біздің оқу  орнын бітірген мамандардың біліктілігіне тікелей байланысты десем артық 
айтпағандығым. Бұл саланың мүмкіндіктері мен жетістіктеріне қарап, ел экономикасын 
бағамдауға болады.  

2010 жылы университетіміздің 80 жылдық мерейтойына арнайы келген кезінде Елба-
сы оқу орнымызда атқарылып жатқан ғылыми-технологиялық жетістіктерімізге жоғары 
баға беріп, университетіміздің білім берудегі инновациялық бағыты отандық аграрлық саланың 
халықаралық деңгейге негізделіп отырғандығын айрықша атап өткен болатын. Мемлекет басшысы 
өткен жылғы ресми қабылдауында да университетке сенім артып, ұжым алдына нақты талаптар мен 
міндеттер жүктеді.

Мерейлі белесімізді атап өту – ол тек салтанатты шеру ре тін де ғана емес, терең мазмұнды, кейінгі 
жастарға үлгі болатын шара. Мерекеге біздер мақтаныш ететін, дүниежүзіне танымал ғылым мен 
өндіріс майталмандары, көрнекті ғалымдар, мем ле кет қайраткерлері, бүгінде ел игілігі жолында 
ізденіске толы, же місті қызмет етіп жүрген түлектеріміз қатыспақ. Өзім де осы қарашаңырақ 
университетте білім алып, ғылым жолын бас тадым. Мен үшін бұл зор мақтаныш, биік мәртебе және 
үлкен жауапкершілік.

Мерейтойға орай қараша айының соңында университетте ауыл шаруашылығы бағытындағы 
жоғары оқу орындарының Ғаламдық Консорциумына мүше әлемнің 40 беделді университет 
ректорларының, шет елдің және Қазақстанның ғылым-білім  са ласының көрнекті өкілдерінің 
қатысуымен «Агроөндірістік ке шенді дамытудағы ғылым-білім басымдықтарының жа ңа стра-
тегиясы» тақырыбында Халықаралық ғылыми-тәжі ри белік конференция өткізілмек. Конференция 

аясында ауыл шаруа шылығындағы  инновациялық жетістіктер көрмесі ұйым дас тырылып, 
Қазақ-Корей орталығы, Су орталығы, Инновациялық жылыжай, Мемлекеттік индустриалды-
инновациялық даму бағ  дарламасы  шеңберінде мамандар дайындауға арналған оқу, ғылыми-зерттеу 
зертханаларын қамтитын «Инновациялық ор талық» ашылмақ. Сонымен қатар қараша айының 23-
30 күн дері аралығында университетте аграрлық саладағы көрнекті ға лымдардың, мемлекет, қоғам 
қайраткерлерінің, оқу орны тү лектерінің, ізденуші, білім алушы жастардың қатысуымен «Мерейтой 
апталығы» аясында ғылыми-тәжірибелік бағытта ма ңызды іс-шаралар ұйымдастырылмақ.  Тұңғыш 
Президент күні мен университет мерейтойына орай «Білімді жастар – Ұлы Дала тірегі» атты 
салтанатты шара өткізбекпіз.

Тарихымызға көз жүгіртсек,   университетіміздің қалыптасуы мен даму тарихы ел  экономикасының  
өркендеуімен тығыз  бай ла нысты. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру және Қазақстанда алғашқы  
совхоздарды құру кезеңінде ауыл  шаруашылығы  өн ді рісін ғылыми тұрғыда жетік басқара алатын 
кәсіби білікті мамандарға қажеттілік туындады. 1929 жылы  Алматы зоотех ни калық  малдәрігерік 
институты,  ал  1930 жылы Қазақ  ауыл ша руа шылығы институты құрылды. 

(Жалғасы 2-3-беттерде)
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БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР
Our graduates

Ахметжан ЕСІМОВ –”Астана ЭКСПО-2017” ҰК 
басқармасының төрағасы. ҚазҰАУ түлегі, «Ауыл 

шаруашылығы өндірісінің процесстер механизациясы» 
мамандығы бойынша  1974 жылы білім алған. 

Серік ҮМБЕТОВ – ҚР Парламент мәжілісінің депутаты. 
ҚазҰАУ түлегі, зооветеринар мамандығы бойынша 1983 

жылы білім алған.

Болат  ЖӘМІШЕВ – Қазақстанның даму банкінің басқарма 
төрағасы.1981 жылы университетімізді экономика 

мамандығы бойынша бітірген.

Ансар МҰСАХАНОВ – ҚР Парламент Сенатының депутаты. 
ҚазҰАУ түлегі, мал дәрігері және  мемлекеттік және 
жергілікті басқару менеджері мамандығы бойынша 

білім алған.

Асқар МЫРЗАХМЕТОВ – «Нұр Отан» партиясы 
Төрағасының бірінші орынбасары. Университетімізді 1984 

жылы бітірген.

(Жалғасы. Басы 1-бетте)
Университеттің қызмет ету жылдаранда еліміздің аграрлық 

секторының  дамуына қомақты ұлес қосқан және қосып келе 
жатқан  140 мыңнан аса білікті мамадар дайындап шыққан.  Соның 
ішінде 2 Кеңес Одағының Батыры мен 25 Социалистік еңбек Ері, 
70 Жоғары Кеңес пен Қазақстан Республикасы Парламентінің 
депутатттары, көптеген көрнекті академиктер, Мемлекеттік  сый
лықтың лауреаттары,  мемлекет және қоғам қайраткерлері,  ғы
лым және агроөндіріс кешенің басшылары, 11 мыңнан астам 
док торлар мен ғылым кандидаттары және бүкіл Қазақстанды 
әлемге танытқан  айтулы азаматтар бар.

Мемлекет басшысы еліміздің агроөндіріс кешені 
қызметкерлері алдына саланы модернизациялауға 
бағытталған аграрлық бі лім мен ғылымды реформалауға 
нақты міндеттер қойып отыр. Бұл талаптарды тиімді орындау 
арқылы біз – аграрлық білім мен ғылымды дамытып, бәсекеге 
қабілетті, сапалы ауыл шаруа шылық өнімдерін шығару 
қарқынын ұлғайтып, еліміздің азықтүлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге жаңа мүмкіндіктер ала аламыз. ҚазҰАУ 
жанындағы ҚазақстанЖапон инновациялық орталығында 
және университетіміздің 6 ғылымзерттеу институты мен 
31 зертханасында шетел ғалымдарымен бірлескен жобалар 
жүзеге асырылып отыр. Ауыл шаруашылығы саласында 
ықпалдасу мақсатында құрылған ҚазақКорей инновациялық 
орталығында «Жасыл технологияларды» дамыту мәселелері 
зерттелуде.  Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы өнімдері және 
азық түлік сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Ұлттық 
орталық құрудың алғышарттары дайындалу үстінде. Академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы аясында университетіміздің студенттері 
мен магистранттары шетелдің озық оқу орындарында білім 
жетілдіріп, тәжірибе жинауда. Сондайақ, әлемнің беделді 
университеттерінің білікті ғалымдары біздің университете дәріс 
оқуда.

Университетіміз білім беру сапасын арттыруға 
мүмкіндік бе ретін және Болон үрдісін және Халықаралық 
ынтымақтастықты дамытуда келесі орталықтар: Болон 
үрдісін дамыту орталығы, академиялық ұтқырлықты 
моделдеу орталығы, үштұғырлы тіл бағдарламасын негізге 
алған көптілді  білім беру орталығы, лингвистикалық 
білім беру орталығы, жаһандық класс ашылды. Сыртқы 
академиялық ұтқырлық Жаһандық консорциум арқылы, 
сондайақ «Темпус», «Эразмус Мундус», «Болашақ», DAAD 
және FET бағдарламалары және жобалары арқылы іске 
асырылады.Университет Еуропа, Америка, ОңтүстікШығыс 
Азияның жетекші елдерімен қос дипломдық білім беру 
бағдарламаларын іске асыру бойынша бірқатар маңызды 
келісімшарт жасады. Университете жыл сайын Еуропаның 
серіктес ЖОО ғалымдары мен магистрант қатысушыларымен 
халықаралық жазғы мектеп ұйымдастырылады.  
Халықаралық ынтымақтастық аясында әлем нің аграрлық 
жоғары оқу орындарының Жаһандық консор ци умының және 
ТМД  мемлекеттеріне  қатысушы үздік Аграрлық жоғары оқу 
орындар кеңесінің мүшесі ретінде университет бүгінде 200
ден  астам халықаралық ғылымизерттеу институтымен,  
алдынғы қатарлы көптеген аграрлық университетермен, 
агроөнеркәсіптік  кешені нысандарымен ынтымақтастық 
жөніндегі келісімге қол қоя отырып, Қазақстанның 
аграрлық ғылымының халықаралық аренадағы мәртебесін 
көтеруге ат салысуда. Еуропа,  Америка, Азия және Тынық 
мұхит  аймақтарындағы континенттердің ғылымизерттеу 
институттары  мен  орталықтары Қазақ ұлттық аграрлық 
университетімен көптеген маңызды мәселелер төңірегінде 
бірлесіп жұмыс жасайтындығы зор мақтаныш  тудырады. 
Біздің оқу орнымыз осы күні Еуропа мен Азияның, АҚШ 
пенТМД университеттерімен әріптестік қатынасты нығайту 
үстінде.

Әртүрлі шаруа қожалықтарының басшылары мен 
қызметкерлері үшін білім ошағында « Фермелер жоғары 
мектебі»  құрылған. Онда «Экстеншн» халықаралық 
моделі бойыша білім беріледі, сондай – ақ,  консалтингтік 
қызмет көрсетіледі. Тарихы тереңге кеткен оқу ордамызда 
халықаралық байланыс жылдан  жылға нығая түсуде. Оған 
ҚазақстанЖапон инновациялық орталығы нақты дәлел 
бола алады. Ғылымизерттеу жұмысының мүмкіндігін арттыру 
үшін  биотехнология, нанотехнология, цитология, ветеринарлық 
медицина және санитария, микробиология және вирусология, 
агроинженерия, биологиялық, органикалық және биоораникалық 
химия,  гендікмолекулярлық, стратегиялық технологиялық ба
сым дықтар мейлінше іске қосылып жатыр.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей жалпы ішкі өнімнің өсуінің 
90 пайызы инновациялық технологияны игеру арқылы болады. 
Оны игеру өндірістің бәсекеге қабілеттілігін көтерудің басты 
жолы. Ауылшаруашылық саласын дамытуға үкімет тарапынан 
да келелі шаралар қолданылып жатқанын айтқым келеді.  Ауыл 
шаруашылық министрлігі дайындаған «Агробизнес2020» 
бағдарламаласы ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жаңа мүмкіндіктер береді. Осы 

орайда біз Ауыл шаруашылығы министрлігі мамандарымен, 
ғалымдармен бірлесе отырып ауыл шаруашылығына қатысты 
проблемаларды талқылап, нақты ұсыныстарды күн тәртібіне 
қойып отырмыз. Атап айтқанда аграрлық ғылымның алдында 
тұрған мына мәселереге баса назар аудармақпыз – еліміздің азық
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында еңбек өнімділігін 
арттырып, агроөндірістік кешеннің ғылыми, кадрлық деңгейін 
көтеру; аграрлық ғылым, білім және өндірісінің және аграрлық 
жоғары оқу орындары мен ғылымизерттеу институттарының 

интеграциясын дамыту; отандық аграрлық білім мен ғылымды 
халықаралық стандарттарға сәйкестендіру; Қазақстанның аг рар
лық саладағы  ғылыми өндірісінің өнімдерін әлемдік нарыққа 
шығаруға күш салу; мемлекетаралық итнтеграция және  ұлттық 
аграрлық азықтүлік нарығын қалыптастыру;ауыл шаруашылығы 

өндірісіне жаңа ғылыми жобалар мен инновациялық тех но ло
гияларды енгізу процесін жеделдету.

2012 жылдың қараша айынан бастап университет әлемдік QS 
рейтингі бойынша үздік оқу орындары қатарына кіреді. Универси
тет 2014 жылы бес жылдық Институционалдық аккредитациядан, 
магистратура мен бакалаврдың 15 бағдарламасы бойынша ASIIN 
(Германия) агенттігінің халықаралық аккредитациясынан және 
2015 жылғы мемлекеттік аттестациядан абыройлы өтті. Биылғы 
жылы университет QS World University Rankings Дамыған Еуропа 
мен Орталық Азияның 308 университеті арасынан 67 орынға 
тұрақтадық. Бүгінгі күні оқу орнында 13 мамандық бойын
ша  4 диссертациялық кеңес жұмыс істейді. Барлық магистрлік 
және докторлық диссертациялар ауыл шаруашылығы нарығына 
қажетті кафедраның нақты ғылыми зерттеуі аясында орындала
ды. Бұл тәжірибе әлемнің белді университеттерінде іске асыры
лып келеді.

АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМ, 
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Қазақстан телеарнасы, Ақсауыт әскери-патриоттық бағдарламасының 8-қараша 
күнгі саны ҚазҰАУ әскери кафедрасына арналды.



3 АГРАРЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТ

Қазақ ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

 Қазіргі кезде Университет химия және азықтүлік салалары 
бойынша маман дайындауда 20152019 жылдағы Мемлекеттік 
индустриалдыинновациялық даму бағдарламасының қаты су
шы сы болып табылады. Мамандарды дайындау экономиканың 
екі секторы негізінде жүзеге асырылады. Олар «тағам қауіп
сіз дігі» және «агрохимия». Аталған бағдарлама бойынша 
маман дар дайындауды  жүзеге асыру үшін 20152016 оқу жы
лына арналған Жол картасы  жобасы әзірленді. Жол картасы 
бойынша жоспарланған ісшаралар жоғары оқу орнынан кейінгі 

сапалы білім берудің жаңа тәсілдерін дамытуда, бағдарламада 
көрсетілген экономиканың басым секторларында сұранысқа ие 
бәсекеге қабілетті озық мамандарды дайындауға бағытталған. 
Осы орайда университет «Тағам қауіпсіздігі»  мамандығы 
бойынша  «Қолданбалы азықтүлік қауіпсіздігі», «Топырақтану 

және агрохимия» мамандығы бойынша – Өсімдіктер мен Топырақ 
құнарлылығын басқару» бағытында инновациялық бағдары 
жұмыс берушілердің талаптарына толық жауап беретін модульдік 
бағдарламаларды анықтады. 

Бағдарламаны университет оқы ту шылары мен шет елдік се
ріктес оқу орындарының ғалымдары  бірлесе отырып дайындаған. 
Вагинген университеті (Нидерланды), Шығыс Финляндия уни
вер ситеті, Путра университеті (Малайзия), Салерно университеті 

(Ита лия), Киот университеті (Жапония), Конкук ұлттық уни
верситеті (Оңтүстік Корея) сияқты оқу орындарымен келісім 
шарт жасалынды. Аталған университеттер QS бойынша үздік оқу 
орын дары қатарында. 

Университетіміз Қазақстан Республикасының мемлекеттік ин
дус триалдыинновациялық даму бағдарламасы аясында алдыңғы 
қатарлы оқу орындары және зерттеу институттарымен 20 шақты 
келісім шарт жасады. Халықаралық оқу орындарының жетекші 
ғалымдарын дәріс жүргізуге шақыру мақсатында бюджеттен 
40 млн.теңге көлемінде қаражат бөлінді. Жобаға қатысу та лап
тарының бірі – магистранттарды 100% жұмыспен қамту болып 
табылады. 

Сондықтан МИИДБ2ге қатысып жатқан кәсіпорындармен 
мамандардың тәжірбиеден өтуі және жұмысқа орналасуы туралы   
алдын ала 48 келісім шарт жасалынып, жұмыс берушілермен 

білім бағдарламаларының модулдері, түлектер құзіреттілігі 
туралы талқыланды.

Мемлекет тарапынан 20152016 оқу жылына магистрлерді 
дайындауға  «Тағам қауіпсіздігі» мамандығы бойынша  140; 
«Топырақтану және агрохимия» мамандығы бойынша – 50 грант 
бөлінді. Базалық 10 университеттің материалдытехникалық  
қорын жетілдіруге «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы 20152016 жылы 6 млрд.теңге кө ле
мінде қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Университет бөлінген қа
ражаттан 9 ғылымизерттеу зертханаларын құратын болады. 
Зертханалық жабдықтар таңдауда тағам қауіпсіздігі, топырақтану 
және агрохимия салалары бойынша ғылыми зерттеуде  қол да
нылып жүрген заманауи үрдістер ескерілді.

Университет ұжымы студенттерге озық біліммен қоса ұлттық 
тәрбие беру жүйесіндегі жаңаша бағыттардың тағдырлық  ма
ңызын  терең түсінеді. Мысалы,  университет Қазақстанның 
жоғарғы оқу орындарының арасында бірінші болып Елбасы 
идеясынан туындаған «Қазақстан жолы» тәрбиебілім орталығын 
құрды. Студенттер «Достық» ассамблеясының жұмысы да 
«Қа зақстан жолы» тәрбиебілім орталығы қоятын талаптар 
фор матына көшірілді. Әр орталықпен университет жанынан 
құрылған О.Сүлейменов атындағы әлеуметтікгуманитарлық 
білім беру және тәрбие институты құрамына  кіретін 4 кафедра 
және мәдениеттану кафедрасы әдістемелік бағытта бірлесіп 
жұмыс атқарады.  

 85 жылдық белесті бағындырып отырған университет ұжымы 
осы ауқымды бағыттағы ісшараларды жүзеге асыруда білім, 
ғылым және өндіріс саласында бірігіп, ынтымақты жұмыс іс
теудің тиімді бағыттарын табатынынына сенемін.

Тілектес ЕСПОЛОВ, 
Қазақ ұлттық аграрлық  университетінің ректоры, 

БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР
Our graduates

Аида БАЛАЕВА –  ҚР Президентінің Әкімшілігі, Ішкі сая-
сат бөлімінің меңгерушісі. Университетіміздегі «Экономика 
және құқық» факультетінің түлегі. 2007 жылы «құқықтану» 

мамандығы бойынша бітірген.

Нұрлыбек НӘЛІБАЕВ – Қызылорда қаласының әкімі. 
ҚазҰАУ түлегі, экономист-менеджер мамандығы бойынша 

1997 жылы бітірген. 

Серік ЫРСАЛИЕВ – ҚР Білім және ғылым экс-
вице-министрі. «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ 

Президенті.  ҚазҰАУ түлегі, 1981 жылы оқуды «Орман 
шаруашылығының инженері» мамандығы бойынша үздік 

аяқтады.

Әнуар САДЫҚҰЛОВ  –  ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті  
«Арыстан» қызметінің бастығы. ҚР ҰҚК төрағасының 

орынбасары Университетімізді 1991 жылы үздік бітірген.

Мәкен БАХТИЯР – Батыс Қазақстан облысы әкімінің 
орынбасары.ҚазҰАУ түлегі,  «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру және өңдеу технологиясы» факультетін  2003 жылы 
бітірген.  

БІЛІМ ОРДАСЫ
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«Жас Отан» ЖҚ мен Жастар әкімшілігінің ұйымдастыруымен Жалын студенттер 
үйінде белгілі актерлер және каскадерлермен еркін пікір алмасу кездесуі өтті. 



4 АГРАРЛЫЌ
УНИВЕРСИТЕТ

Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

 Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
заманауи ағымнан ешқашан да сырт 
қалған емес. Еліміздегі көптеген оқу 
орын дары мен кәсіпорындпарды қос па
ғанда,  сыртқы байланыстағы ше тел дік
термен жүргізіп жатқан жұмыстардың 
өзі ауыз толтырып ай тарлық. Мұның 
бәрі де студенттердің білім мен ғылым 
жолындағы ізденістерін одан әрі дамыта 
түсудің қамы үшін жасалып жатқан 
жаңаша серпілістің сенімді жолы. Уни
верситет бүгінде әлемнің 200ге жу ық 
жоғары оқу орындарымен өзара ын
тымақтастық қарымқатынас орнатып, теориялық және прак
тикалық жағынан үнемі тәжірибе алмасып келеді.

Жуырда университет ұжымы Жапониядан келген Ниигата 
уни верситеті делегациясының өкілдерімен кездесіп, маңызы 
зор өзара келісім шарт барысында қозғалған әңгімені сарапқа 
сал ды. Қадірлі қонақтар қатарында аталған университеттің 
вицепрезиденті, доктор Хитоши Такахаси, ауыл шаруашылығы 
факультетінің профессоры, доктор Хидео Хасаеғава, халықаралық 
бай ланыс жөніндегі департаменттің директоры Кенджи Какута, 
Киото университетінің профессоры Шинуя Фуеакава, осы 
университеттің зерттеушісі Кае Матсуи болды. Бұл кездесуді 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице
президенті, академик Тілектес Исабайұлы Есполов кіріспе сөзбен 
ашып, жапондық әріптестермен ғылымитәжірибелік байланыс 
тө ңірегінде әңгіме қозғады.

– Біз жапондық әріптестерімізбен бүгін ғана кездесіп отырған 
жоқпыз. Бұл елмен  ынтымақтастық жағдайында байланыс орна т
қанымызға біршама жылдар болды. 

Бұл сөзіме дәлел ретінде бізде 
құрылған ҚазақстанЖапон инно
ва циялық орталығын айтсақ бо
лады. Жапон елінен елшілер біз дің 
оқу орнымызға жиі келеді. Ара
да ғы ажырамас бірлігіміз барған 
сайын нығайа түсуде және оның 
тиім ділігін де бүгінгі таңда көріп 
жатырмыз. Бүгін өзара белгіленген 
талаптар бойынша келісім шартқа 
отырамыз. Одан біздің күтеріміз 
көп болмақ,  деп пікірін білдірген 
Тілектес Исабайұлы жапондықтарға 

уни вер ситет ауқымында атқарылып жатқан жұмыстар жайында 
кеңінен әңгімелеп берді. Тілектес Исабайұлы ұлы дала еліндегі 
университеттің 85 жылдық мерейтойына дайындық барысындағы 
жұмыстардың өріс алып келе жатқандығын да жанжақты бағытта 
ортаға салды. 

Жапондық қонақтар тарапынан сөз алған Ниигата уни вер
си тетінің вицепрезиденті, доктор Хитоши Такахаси да өз оқу 
орнындағы болып жатқан жаңалықтармен таныстырды. Екі 
жақ ты өзара келісімнің өте тиімді болатындығын  көпшілікке 
хабардар етті. Сөйтіп, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА вицепрезиденті, академигі Тілектес Есполов 
пен Ниигата университетінің вицепрезиденті, доктор Хитоши 
Та кахаси өзара келісімге қол қою рәсімін жасады. 

   Бұдан кейін Тілектес Исабайұлы қонақтарды университеттегі 
ҚазақстанЖапон инновациялық орталығымен, инновациялық 
жылыжайымен және мұражайымен таныстырды. Жапондықтар 
университеттен жақсы әсермен қайтты. Мұндай кездесулер ал
дағы уақытта да жалғасын табады деп сенеміз.

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 
оқу орнының 85 жылдығына орай III Ха
лы қаралық Ветеринарлық Конгресс болып 
өтті.

Аталған шараға мемлекеттік орган дар
дың ауыл шаруашылығы және ветеринария 
басқармаларының, мал шаруашылығы мен 
құс шаруашылығының, ветеринарлық 
стан  циялардың, клиникалардың, дәрі ха
на лардың басшылары мен мамандары, 
мал шаруашылығы мен үй жануарларына 
ар налған  тауарлар мен дәрідәрмектерінің 
дистребьюторлары, бұқаралық ақпарат құ
ралдарының өкілдері қатысты.

III Халықаралық Ветеринарлық Кон
грес ті өткізудің мақсаты   отандық вете
ринария саласы мамандарының кәсіби 
және интеллектуалды біліктілігін артты
ру, ұлттық ветеринариялық бірлестіктер 
арасындағы қатынастарды кеңейтіп, инно
ва циялық техологияларды енгізу, әлемдік 
ветеринария саласы бойынша ғылыми 
негізделген ақпараттар мен жаңалықтарды 
қолжетімді ету, ветеринариялықсани та р

иялық бақылауға байланысты халық ара
лық келісімдер мен шарттарды талқылау, 
сараптау, тағам қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудегі ветеринарияның маңыздылығын  
арттыру.

Конгрес бағдарламасында «Өнімді жа
нуа рлар» және «Ұсақ үй жануарлары» 
сек циялары жұмыс істеп, «Ветеринария 
саласындағы кәсіпкерлікті дамыту» туралы 
дөңгелек үстел және «Ветеринариялық
санитариялық сараптама» тақырыбында 
ше берлік сыныптар өткізіледі. 

Сала бой  ынша білікті ғалымдар мен 
кә сі би мамандардың қатысуымен Пле
нар лық отырыс ұйымдастырылып, «Қа

зақс тан Республикасының этикалық вете
ринариялық кодексі»  жобасына қол қою 
рәсімі жүзеге асырылды.

Конгресс шеңберіндегі семинар қо
ры  тын дысы бойынша зертхана және ве
те ри нариялықсанитариялық сарап та ма 
қыз меткерлеріне Қазақ ұлттық аграр лық 
университеті мен Қазақстанның ве те 
ринариялық дәрігерлері Конгресінің бір 
лескен арнайы сертификаты табыс етіл ді.

Конгресс жұмысы – отандық агро өн
дірістік кешен қызметкерлері мен ве
теринарлық ғылым мен медицина сала сы
ның білікті мамандары арасында екіжақты 
диалог орнатуға, ортақ кәсіби мәселелерді 
талқылауға, ауыл шаруашылығы мен 
өндірісін дамытуға бағытталған инно ва
циялық ісшараларды тиімді жүзеге асы
ру ға мүмкіндік берді.

Шара барысында отандық вете ри на
рия және шетелдік тауарлардың зоо ин 
дустриясы өнімдерінің  көрмесі ұсы ныл
ды.

Бізге 85 жыл
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 85 жылдық ме

рейтойына орай  факультетаралық «Бізге 85 жыл» ин те  лектуалды 
сайысы өтті. Ойын жүргізушілері белсенді сту   денттер Ма
ха шов Айдынбек және  Маханова Индира оқу ор ны мыз дағы 
жаңалықтармен, қазылар алқасымен жинал ған дарды та ныс
тырып, кезекті төрт топқа бөлінген сайыскерлерге берді.

«Ветеренария» факультетінен «Жас қыран» командасы, «Тех 
нология және биоресурстар» факультетінен «Болашақ» ко 
мандасы,  «Гидротехника, мелиорация және бизнес» фа куль
те тінен «Жаңа әлемнің жастары» командасы, «Орман, жер 
ре сурстары және жеміскөкөніс шаруашылығы»  факультетінен 
«Флора және фауна» командасы қатысты.  Командасы дайын 
болмаған «Инженерлік» факультетінен басқа жалпы төрт команда 
таныстыру, бәйге, дода, жорға деп аталатын кезеңдер бойынша 
жарысқа түсті. 

Ойыншылар өздерін таныстырғаннан кейін, бәйге сайысында 

университетіміздегі елеулі тарихи оқиғаларға, жаңалықтарға, 
еліміздің аграрлық секторына байланысты әр командаға жүр
гі зушілер 3 сұрақтан қойды, әр дұрыс жауап берілген сұраққа 5 
баллдан берілді.  «Дода» кезеңінде командалар экранда ұсынылған 
3 категорияның бірін таңдап сұрақ денгейіне қарай   20, 30, 40, 50 
ұпайдан еншіледі. Шешуші «Жорға»  кезеңінде ұпайлары жоғары 
3 команданың капитандары 1 минутта 10 сұраққа жауап беріп 
үлгеруге тырысты.   

Тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректор 
Ж.А. Дауренбаева, Тәрбие жұмысын ұйымдастыруәдістемелік 
қамтамасыз ету бөлімінің қызметкері Мақпал Дабылтаева, Жастар 
саясаты бөлімінің басшысы Назгүл Ережеповадан құралған  қа
зылар алқасының шешімімен бірінші орын Технология және 
биоресурстар» факультетіне, екінші орын «Орман, жер ре сурс
тары және жеміскөкөніс шаруашылығы»  факультетіне, үшінші 
орын «Ветеренария» факультетіне бұйырды.

Ойын арасында өнерлі студенттеріміз Сугирбекова  Айдана 
мен Өмірқұл Айдана «Еркесылқым»  күйімен, «Наз» би тобы үнді 
биімен, Әділғазы Алтынай ән шашуымен жиналғандарға тамаша 
көңіл күй сыйлады. 

Ұйымдастырушылар Жастар саясаты бөлімі мен Агробиология 
және фитосанитария факультеті.

ЖАпОНДЫҚ ӘРІпТЕСТЕРМЕН КЕЗДЕСУ
•	 Ықпалдастық

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ КОНГРЕСС ӨТТІ
•	 Тəжірибе алмасу

•	 Интелектуалды сайыс 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++     
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Алматы зооветеринарлық ин
ституты –1929 жылы РСФСР 
Совнаркомның өкімі бойынша 
Ветеринарлық институт атауымен 
алғашқы салалық институт болды.

Almaty Zoo Veterinary Institute – is 
a fi rst agrarian and second high school 
in Kazakhstan was opened in 1929 as 
Veterinary Institute by the Resolution 
of Council of Peoples Commissars of 
RSFSR.

***

Қазақ ауылшаруашылық институты 
1930 жылы 5 қазанда құрылды.

Kazakh АgrarianInstitutewas 
orgaanized in 1930 that has begun its 
activity since October 1930.

***

1933 жылы оқу орнын алғаш рет  
жоғары білімді 78 студент: 51 агра
ном және 27 жеміскөкөніс маманда
ры бітірді.

The fi rst graduation  took place in 
1933: 78 graduates got high education 
( including 20 Kazakhs), including 51 
agriculturists and 27 fruit and vegetable 
growers. 

***

Бұл жоғары оқу орнының құрылуы 
мен одан әрі өркендеуіне үлес 
қосқан директорлар қатарында 
О.К Жандосов(19301932жж.), 
Х.Д.Чурин(19321937жж.), 
Н.М.Бекетов (19371939жж.), 
С.С.Сыздыков (19391940жж.), 
А.И.Сембаев(19401941жж.), 
Д.А.Андриянов(19411943жж.), 
А.Жұматов (19431959жж.), 
А.И.Дорофеев(19601961жж.), 
Е.А.Тайбеков(19611963жж.),  
сондайақ ректорлар қатарында 
Х.А. Арыстанбеков (19631981 
жж.), Т.Т.Тазабеков (19811985жж.), 
Б.П.Шах (19851992жж.) және 
Е.Ж.Жұмабеков (19921996жж.) 
болды. 

Great contribution in foundation and 
further development of the institute 
was made by directors O.K. Jandosov 
(19301932), H.D. Churin (1932
1937), N.M. Beketov(19371939), 
C.C. Cizdikov(19391940), 
A.I. Sembaev(19401941), 
D.A. Andrianov(19411943), 
A. Zhumatov(19431959), A.I. 
Dorofi ev(19601961), E.A. 
Taibekov(19611963), and rectors 
H.A. Aristanbekov(19631981), 
T.T. Tazabekov(19811985), 
B.P. Shakh(19851992) and E.G. 
Gumabekov(19921996).

***

1950 жылдан бастап институт 
құрамында 6 факультет  қызмет 
ете бастады және бес жылдық оқу 
жүйесі енгізілді. 19301950жыл
дар аралығында институт 
қабырғасынан17 рет мамандар 
шығарылып, 1549 түлек мамандық 
иесі атанды.

Six faculties have functioned since 
1950 and fi veyear apprenticeship was 
introduced. Since 1930 till 1950 the 
institute had 17 graduations: in total 
1549 persons.



5 АГРАРЛЫЌ
УНИВЕРСИТЕТ

Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

Ернар АйДАР, Әнші, ҚазҰАУ түлегі.
Ernar AYDAR, Singer, KazNAU graduate 

Еліміздің бетке ұстар жоғары оқу орындарының бірі – Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің құрылғанына биыл 85 жыл 
толып отыр. Осы жылдар ішінде оқу орнының қабырғасынан 
көптеген танымал тұлғалар, қоғам қайраткерлері, білікті 
басшылар түлеп ұшты. Мен, ҚазҰАУдың «Гидротехника, ме
ли орация және бизнес» факультетінде оқыдым және дәл  осы 
университеттің қабырғасында білім алғанымды мақтан тұтамын. 
Оқу орнында студенттерге сапалы білім берумен қатар, өнермен, 
спортпен айналысып, жанжақты дамуға үлкен мүмкіндіктер 
жасалған. Жыл сайын көптеген озат мектеп түлектері мен грант 
иелерінің білім жолын жалғастыру үшін осы университетті 
таңдауы және елімізде оны бітірушілерге сұраныстың жоғары 
болып отыруы жүргізіліп жатқан жұмыстардың дұрыс бағытта 
екендігін көрсетеді. Ректорымыз Тілектес Исабайұлын, уни
вер ситет ұжымы мен студенттерін, сондайақ әр жылдарда 
осы оқу орнында қызмет істеген ұстаздар мен білім алған тү
лектердің баршасын 85 жылдық мерейтоймен шын жүректен 
құттықтаймын! Өнерімді бағалап, қолдау білдірген ұстаздарым 
мен университет қызметкерлеріне алғысым шексіз.

Мәртебең бүгінгіден де биіктеп, білім ордасының білімді, 
дарынды жастары көбейе берсін! Мерейтойың құтты болсын, 
ҚазҰАУ!

 Альфинура ШАРАФЕЕВА, Біріккен Ұлттар Ұйымының 
сауда нарығы, азық-түлік және ауыл шаруашылығы 
бөлімінің кеңесшісі, ҚазҰАУ түлегі (2006-2010)

Alfi nura SHARAFEYEVA, 
Consultant Trade and Markets Division Food and Agriculture 

Organization (FAO) of the United Nations,  KazNAU graduate 
(2006-2010)

Warmest congrat
ulations to KazNAU 
on the celebration of 
85 years. The growth 
from the small begin
nings of Agrarian In
stitution in 1930 is re
markable indeed. Two 
features impress me 
more than anything 
else, the comprehen
siveness of disciplines 
and the comprehen
sive level of courses. 
The start was good, 
the development bet
ter, but the last few 
years absolutely out
standing! I am proud 
to be associated with 
the University and in 
the beginning of its 

existence in its present form and wish it continued success in the com
ing years. Your recent awards are a welldeserved recognition of your 
achievement in education.

I am proud to be an honorary graduate of KazNAU and wish you 
well for the future. I regularly cite it as a shining example of what a 
university should look like in the 21st Century. It is a model in its 
courses and applied research and a leader in engagement with em
ployers  particularly in agricultural fi eld. I can only congratulate and 
applaud. 

An investment in education always pays the best interest. Please 
accept my congratulations and best wishes !

Education is the license to the future. Tomorrow belongs to those 
who prepare for it today. So proud of you as you move on to university!

I thoroughly enjoyed my time with you and proud to see what has 
happened since I left.  You are a fantastic example to the people of our 
area of what can be achieved with hard work. 

Мерейтойың құтты болсын, ҚазҰАУ!
Happy anniversary, KazNAU!

УНИВЕРСИТЕТ 
ТАРИХЫ
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Жастарға сапалы білім беру са
ла сындағы нәтежиелі қызметтеріне 
байланысты Қазақ ауыл шаруашылық 
институты институты 1971 жылы, 
Алматы зооветеринарлық инсти
туты 1979 жылы Еңбек Қызыл Ту 
орденімен марапатталды.

In 1971 Kazakh Аgrarian Institute 
and in 1079 Almaty Zoo Veterinary 
Institute was awarded with the Order of  
Red Labor Banner.

        
    ***

1996 жылы  Алматы малдәрігерлік 
институты және Қазақ ауыл 
шаруашылық институтының 
негізінде Қазақ мемлекеттік 
аграрлық университеті құрылды. 
Университеттің алғашқы ректо
ры болып респуликаның жоғары 
мектебі мен ғылымының көрнекті 
қайраткері, академик   К.Ә. Сағадиев 
тағайындалды.

In 1996, Kazakh State Agrarian 
University was formed on the basis of 
these institutes. The Rector of Kazakh 
State Agrarian University was eminent 
fi gure of high school and science of 
republic, academician R.A Sagadiev.

 ***

Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 2001 жылы 5 шілдедегі 
Жарлығымен Қазақ мемлекеттік 
аграрлық университетіне ұлттық 
университетіне ерекше ұлттық 
мәртебе беріліп, университет – Қазақ 
ұлттық аграрлық университеті атан
ды.

On July 5, 2001, by the Order of the 
President of the Republic of Kazakhstan 
Nursultan Abishevich Nazarbaev, 
Kazakh State Agrarian University was 
renamed to Kazakh National Agrarian 
University.

***

2009 жылы ҚазҰАУ бастамасы 
бойынша мамандықтардың жіктемесі 
“Көкөнісжеміс шаруашылығы», 
«Мелиорация, жерді қайта өңдеу 
және қорғау», «Өсімдікті қорғау және 
оқшаулау», «Ауыл шаруашылығын 
энергиямен қамсыздандыру» 
мамандықтарымен толықты.

On KazNAU initiative, in 2009, 
classifi er of specialties: “ Fruit and 
vegetable management”, “ Melioration, 
rehabilition and protection of lands”, 
“ Protection and quarantine of plants”, 
and  “ Power supply of rural areas”. 

***

Университет «Руский регистр» 
ассоциациясы жүргізген СМЖнің 
сертификациялық аудитінен,  2009 
жылдың желтоқсанында Ұлттық 
институтциялық аккредитациядан, 
2010 жылдың сәуірінде кезекті 
мемлекеттік аттестациядан өтті.

University successfully passed QSM 
certifi cation audit in Russian Register 
association, on December, 2009 – 
National institution accreditation, 
on April 2010 – regular government 
attestation.

Іссапар барысында университеттің осынау өткен тарихындағы 
оқу, оқуәдістемелік, ғылыми және тәрбие жұмыстарының мән
жайымен, бүгінгі жеткен жетістіктерімен және келешектегі 
стратегиялық даму жоспарларымен жанжақты танысты. 

Бұдан кейін Елбасымыз «ҚазақстанЖапон» инновациялық 
орталық зертханасында  болды. Сонымен бірге ҚазҰАУ ғалым да
рының аграрлық саланың Қазақстанның 14 облысындағы өндіріс 
өкілдерімен өткізген видеоконференцияны тамашалады. Онда 
микробиологиялық сараптама жасайтын, қоршаған ортадағы дене 
бітімдеріндегі қиындығы бар жайларды анықтайтын, азықтүлік 
та ғамдарының сапасын, қауіпсіздігін тексеретін ветеринарлық 
медицина мен фитосанитарияға қатысты құралжабдықтарды 
ара лап шықты. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев университет ғалымдары «Аграрлық 
ғылым мен білім кешенінің 2020 жылға дейінгі инновациялық
индустриялдық даму бағдарламасын іске асыру жолында» атты 
көрмені тамашалады. Ондағы орын алып отырған жетістіктерін 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев жоғары бағалап, ерекше ризашылығын 
білдірді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ғылым 
мен білімді дамытуда соңғы технологияларды пайдаланып, 
жастар мен ғалымдарға жағдай жасап отырған университет 
басшыларына ризашылығын білдіріп, студенттер мен ұстаздарды 
университеттің 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. 

Бұл 2010 жылдың 15 қарашасында университетіміздің тыныс
тіршілігімен танысу мақсатында Елбасымыз университеттің 80 
жылдық мерейтойына орай арнайы келуі болатын.

Университетіміздің белсенді жастарымен

Елбасы әлемдік деңгейдегі аспаптармен жарақталған  
микроскопия зертханасында (Қазақстан-Жапон орталығы)

ЕЛБАСЫНЫҢ УНИВЕРСИТЕТІМІЗГЕ 
АРНАйЫ САпАРЫ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++     
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Қазақ ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

• •

CASIA – новый шаг в будущее
  В рамках празднования 85летия Казахского национального аграрного университета проходила 

встреча партнеров проекта CASIA программы Erasmus Mundus «Возможности расширения 
партнерства в области образования и науки» под лозунгом: CASIA – новый шаг в будущее. В 
проведении встречи приняли участие: Аскар Мырзахметович Наметов, председатель правления 
Национального аграрного научнообразовательного центра (Казахстан); Джиордана Бруно, 
представитель Европейской комиссии EACEA;Ева Виетсма, координатор международных 

проектов Университета Вагенинген (Нидерланды);Шайзада Умурзаковна Тасбулатова, координатор 
Программы Эрасмус+ в Казахстане; Абдукарим Усерович Серикбаев, проректор по учебной и 
учебнометодической работе Казахского национального аграрного университета; представители 
европейских вузовпартнеров проекта CASIA (Университета Вагенинген, Нидерланды; 
Университета Хоэнхайм, Германия; Чешского университета естественных наук в Праге, Чехия) 
и ЦентральноАзиатских вузовпартнеров (Узбекский национальный университет, Ташкентский 
институт ирригации и мелиорации, Наманганский инженернопедагогический институт, 
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Таджикский аграрный университет, 
Худжанский политехнический институт Таджикского технического университета имени академика 
М.С. Осими, Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина, Кыргызский 
государственный технический университет имени И. Раззакова, Киргизскороссийский славянский 
университет имени Б. Ельцина), а также представители высших учебных заведений Республики 
Казахстан (Казахский национальный аграрный университет, ЗападноКазахстанский аграрно
технический университет имени Жангир хана и Костанайский государственный университет им. 
А.Байтурсынова).

    Была организована выставка достижений участников проекта CASIA. Прошло пленарное 
заседание, на котором выступили координаторы по вузампартнерам и участники проекта (студенты, 
магистранты, докторанты, академический штат). Были показаны результаты развития партнерства в 
вузах: публикации совместных статей, научное руководство, двойные дипломы магистров и другие 
вопросы. Проведены промежуточные итоги проекта и обсуждены возможности дальнейшего 
сотрудничества.

    В рамках встречи было проведено заседание Консорциума сельскохозяйственных университетов 
Центральной Азии и Южного Кавказа (CASCADE), на котором были представлены возможности 
интеграции образования и науки странпартнеров.

Оқу ордамыздың 85 жылдық мерейтойына, 
Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының 20 жылдығына 
орай қалалық пікірсайыс турнирі өтті. Бұл «Нұр 
Отан» партиясының ауыспалы кубогі аясында 
өтетін дәстүрлі пікірсайыс 
турнирі. 

Шараны ұйымдастырудағы 
негізгі мақсат –жастардың  
арасынан өзінің көзқарасын 
қор ғап, оны талқылай білетін, 
өз командасының мүддесін 
сауатты, дәлелді түрде алға 
тарта алатын шешендік қабілеті 
бар біл гірлерді анықтап, қолдау 
көрсету. Жас саясаткерлерді 
берік азаматтық санасезімге 
тәрбиелеу.  

«Жастар өз ойын ұшқыр 
әрі ұтымды жеткізе білу, өз 
пікірі мен ұстанымдарында 
толыққанды тұра алу,  сонымен 
қатар тыңдаушыларды өзінің пікіріне еліте алу 
сияқты қабілеттерімен көз ге түсе алады. 

Олар елі міздің саясат, экономика және 
басқа да салаларында қызмет етеін болашақ 
көшбасшылар», дейді «Нұр Отан» пар
тиясы «Жас Отан» ЖҚ басшысы Нұрлан 
Сыдықов. Өткізіліп отырған пікірсайысқа ауыл 
шаруашылығы, су ша руашылығы, экономика, 
білім, еңбек ре сурстары сияқты тақырыптар 
арқау болды.

Пікірсайысқа «Нұр Отан» партиясы «Жас 
Отан» ЖҚ басшысы Нұрлан Сыдықов, Алматы 
қаласы «Жас Отан» ЖҚ филиал төрағасы 
Арман Халбеков, Медеу аудандық «Нұр Отан» 
партиясының төрағасының орынбасары Ғани 
Айдарұлы, ҚазҰАУдың тәрбие және әлеуметтік 

жұмыстар жөніндегі проректоры Жанар Әб
жанқызы, ТМД пікірсайыс орталығының 
төрағасы, блогер Яков Федор төрағалық етті. 

Турнирге әр оқу орынынан келген 100ге 
жуық студент қатысты.  Қазақ лигасынан 24, 

орыс лигасынан 10 фракция бақ сынасты. 
Ширек финалға 8 команда жолдама алып,  
сайыс қортындысы бой  ынша әр лигадан үш ко
ман да республикалық тур нирге жолдама алды. 
Қазақ лигасы бойынша 1 орынды әлФараби 
атындағы ҚазҰУ, 2орынды С.Асфендияров 
атындағы медицина уни вер ситеті мен Алматы 
ІІМ ака де миясының құрамалары, 3ор  ынды 
ҚазҰАУ иеленсе, орыс лигасы бой  ынша бас 
жүлдені  әлФараби атындағы ҚазҰУ, 2орынды 
еріктілер тобы,  3орынды Ха  лықаралық бизнес 
академиясы мен ҚазҰАУ қанжығасына байлады. 

Университетіміздің 85 жылдық мерейтойына 
байланысты  түскі ас кезінде «Алтын дән» ка
фесіне 85інші болып келген қонаққа ақшалай 
сыйлық пен естелікке сағат табыс етілді.

Жуырда ҚазҰАУ Ғылыми кітапханасының 
№1 оқу залында, №3 оқу ғимаратында био
логия ғылымдарының кандидаты, доцент 
Р.А.Дауылбаевтың «Болашақ туралы ойлар» 
атты кітабының тұсаукесер рәсімі болды.

Ахмет Дакишұлы Дауылбаевтың бұл кі та
бы нан қаламгердің ауыл шаруашылығының 
үлкен ұйымдастырушы, нағыз шебер жетекші, 
білгір ғалым ретіндегі бейнесімен қоса, 1940 
жылдан 1952 жылдарға дейінгі заманның ауыр 
кезеңдерін көреміз. Қазақстанның Ұлы Отан 
соғысы жылдарында Кеңес өкіметіне азық
тү лік өнімдерімен, малмен, көлікпен, жылы 
киімдермен көп жәрдем еткенін біз жақсы 
білеміз.

Аталған кітапта ауыл шаруашылығындағы 
жетістіктер және осы саладағы ғылымның 
дамуы жанды мысалдар арқылы көрініс та
ба ды. Майдан даласындағыларға өнімдердің 
сұрыпталған сорттары, жылқы малының жо рық

қа жа рам дылары жіберіліп отырған. Май данға 
қан дай кө мек қажет болса қазақстандықтар бә
рін де қамтамасыз етуге күш жұ мыл дырған.

Дауылбаевтың сұрапыл жыл           дар  дағы бел сен
ділігі қа таң ке зең дегі ОК ВКП (б) әрі И. В. Ста 

линнің тікелей сая    саты жү ріп тұрған уақыт та 
болған. 

Сол уа қыт та ғы ауыл ша руа шылығын ұй ым    
дастыру, ау дандық және об лыстық жер лердегі 
ауыл ша руа шылығына қа тысты жұ мыс тар ды 
қамту оңайға түс пеген.

Қазақстаннның дамуына үле    сімді қосам 
деген ерен ердің табандылығының, Отан ға де
ген сүйіс пен шілігінің арқасында ұр пағы мақ
танатындай жетістіктерге жеткен.

Тұсаукесерге кітап авторының ұрпақтары 
мен туыстары, университетіміздің ғалымдары, 
оқытушылары мен студенттері  қатысты.

Балнұр МӘУЛЕН

•	 Ықпалдасу

ЛОНДОНДА БРИТАНДЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТТЕРДІҢ ФОРУМЫ ӨТТІ

2015  жылдың 2інші қарашасында, Лондонда Ұлыбритания мен Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі басшыларының қатысуымен британдық және қазақстандық 
университеттердің бірінші форумы (UK – Kazakhstan Universities Forum) өтті.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен және Ұлыбританияның 
Кәсіпкерлік, инновациялар және дағдылар министрлігінің,   Британдық Кеңес пен  UK Trade 
& Investment қолдауымен өткен Форумда  facetoface үлгісінде халықаралық білім беру 
бағдарламаларын іске асыру жолдары сияқты мәселелер қарастырылды. Екі ел арасындағы 
ынтымақтастықтың болашағы туралы талқылаған 35 қазақстандық және 32 британдық жоғары оқу 
орындарының өкілдері үшін бұл форум – тәжірибе алмасудың  алаңына айналды.

Пленарлық отырыста Қазақсан Республикасының Білім және ғылым министрі А.Б. Сәрінжіпов 
пен бірқатар шетелдік және отандық жоғары оқу орындары басшылары сөз сөйледі. Аталған форум 
жұмысына Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, академик Т.И.Есполов қатысып, 
әріптестік байланыстарды нығайту жөнінде келіссөздер жүргізіп қайтты.

Кездесу барысында «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының және «Индустриалдыинновациялық 
даму» мемлекеттік бағдарламасының  басым жобалары үшін Ұлыбританияның жетекші жоғары 
оқу орындарында қазақстандық мамандарды даярлау мүмкіндіктері қарастырылды. Форумның 
қатысушылары одан әрі ынтымақтастықтың жетістіктері жайлы талқылады және ортақ ғылыми 
зерттеу жобаларын іске асырудың, соның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде 
SplitPhD бағдарламасы бойынша жас ғалымдарды даярлаудың жаңа бағыттарын атап өтті.

Форум алаңы отандық жоғары оқу орындарының өкілдеріне қазақстандық білім беру сегментінің 
экспорттық әлеуетін таныстыруда және британдық әріптестермен екі жақты кездесулер өткізуге 
мүмкіндік берді. Жалпы Facetoface meetings үлгісінде британдық және қазақстандық жоғары оқу 
орындарының одан кейінгі ынтымақтастығы туралы 100ге жуық келіссөздер ұйымдастырылды. 

Сонымен қатар, ісшараның қорытындысы бойынша өзге де бірқатар құжаттарға қол қойылды. 
Мысалы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Назарбаев университеті және 
Кембридж университеті арасында ынтымақтастық туралы меморандум орнатылды.  Осыған ұқсас 
меморандумдарға екі мемлекеттің басқа да ұлттық, мемлекеттік және жекеменшік жоғары оқу 
орындары да қол қойды.

ҚазҰАУ  Баспасөз қызметі

•	 Пікірсайыс

МЕРЕйТОйғА ОРАй ТУРНИР ӨТТІ

•	 Тұсаукесер

ғАЛЫМ ӨНЕГЕСІ
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Қазақ ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

Нұргүл САРСЕНБАЕВА,
Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті, 
Технология және биоресурстар 
факультетінің 2 курс студенті

"МЕН ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН!"

Мен жастарға сенемін жалыны бар,
Жүрегінде рух деген қаруы бар.
Қазағым шіркін, бүгін бақытты ғой!
Тәрбиелі қызы бар, нар ұлы бар.

Мен жастарға сенемін бәрін ұғар,
Ішінде алғыр, зерек, дарыны бар.
Мен жастарға сенемін деп жырлаған,
Мағжанның жырларының мәнін ұғар.

Жүздерінде болашақтың жарығы бар,
Махамбет пен Абайлардың сарыны бар.
Ұрпағымен қазағым мәңгі жасар,
Тәрбие мен қатар алған тәлімі бар.

Мен жастарға сенемін елім дейтін,
Қиыншылық келсе де берілмейтін.
Өз елі үшін аянбай еңбек етіп,
Қандай ұрыс болса да жеңілмейтін.

Тәуелсіздік алып берген сол жастар,
Бұға бермей астамсыған асқаннан,
Ел күтеді жақсылықты жастардан,
Желтоқсанда ерлігімен бас қойған.

Мен де жаспын үміт артқан ағалар,
Әрбір істі ақылменен саралар.
Міндеттіміз мақтанышы болуға,
Азаттықты жақұтындай бағалар.

Бастаймыз жұдырық боп көшін бірге,
Азамат боп,пайдаға жарап елге.
Уәде, сенімді ақтау шешім бірде,
Қазақ атын шығарып бар әлемге.

Қайырбек ҮМБЕТЖАНОВ,  
Ветеринария  факультетінің 

студенті

БІЛІМ ҰЯМ – БИІКТЕй БЕР

Сексен бес жыл тарихы бар мерекең,
Алтын арай төгілген күн берекең.
Білім кені, білгірлердің ұясы,
Ғаламатың ғарышпенен тең екен!

Күн нұры сәуле шашып арайланды,
Айрықша бір күйге енді маңай мәнді.
Білім ордам бүгінде ұясынан,
Ұшырды таланты мол талай жанды.

Өткерген сан тарихтың белестерін,
Айрықша жер едің сен, емес тегін.
Бүгінде көркейдің де, болашақтың,
Жаңаша үлгісінде елестедің.

Бүгінгі келбетіңе шаттанамын,
Жырымды саған арнап, ақтарамын.
Тарихы мол орданың мен осындай,
Шәкірті болғаныма мақтанамын!

Мерейтой құтты болсын жарқын ұям,
Тойыңа жыр бұлағын мен де құям!
Өзіңнен қанаттанып қияларға,
Қыран болып қалықтап, биік ұшам!

Ақниет АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ,
Өсімдік шаруашылығы 

технологиясы
факультетінің студенті

ӨМІР - КҮРЕС ЖОЛЫ

Біле білсең, өмір – күрес мектебі,
Сын сағатта сынға тірер кеп сені.
Сол сынақтан шығар басын тік ұстап.
Түрген адам мұңқайғыны шеткері.

Білем жеңіс оңай жолмен келмейді,
Білем бақты Тәңір оңай бермейді.
Білем және надандардың өзгеден
Осыларды көргісі де келмейді.

Жету үшін таудан да үлкен жеңіске 
Абыройсыз атақ алған ерлік пе?!
Төбең көктен көрінгенде еңбекпен,
Осы болар жету үлкен жеңіске!

Бір уақытта қуаныш пен қайғыны,
Бір уақытта жамандық пен жақсыны.
Тәңір сынап береді екен пендеге, 
Қаттыны да, ащы менен тәттіні.

МЕРЕйТОй ҚұТТЫ БОЛСЫН, ЖАРҚЫН ұяМ!

Қазақ ұлттық аграрлық университеті (ҚазҰАУ), 
өт пе лі экономикалы елдердегі аграрлық дамудың 
Лейбниц институты (IAMO), экономист
аграршылардың Халық ара лық ассоциациясы (IAAE) 
«Жібек жолы бойындағы ауыл шаруашылығының 
өзгерістері: Орталық Азия аймағындағы қайта 
құрылымдау, ресурстар және сауда» Халықаралық 
конференциясимпозиумын өткізеді.

Конференцияның мақсаты: Ұлы жібек жолының 
дәстүрлі рөлінің қайта өркендеуі үшін білімдерді 
тарату, талқылау және дамыту бойынша платформаны 
қамтамасыз ету.

Конференцияның өтетін уақыты: 46 сәуір 2016 
жыл.

Конференцияның өтетін жері: ҚазҰАУ, Алматы қ., 
Қазақстан.

Конференция үш бағытта өтетін болады:
•	 Ауылшаруашылық қайта құрылымдау
•	 Табиғи ресурстарды басқару
•	 Аймақтық сауда мен интеграциялар
Конференцияның жұмысы келесі секциялар 

бойынша ұй ымдастырылады:
Land reforms and farm restructuring
Agricultural change and labor organization
Land and water management
Cooperative movements
Value chains
Regional agricultural trade and the role of customs 

unions
WTO accession and agriculture
Central Asia’s role in global agricultural markets
Policy options to stimulate domestic agricultural 

production
Lessons from other transition economies in Central and 

Eastern Europe or the Former Soviet Union

Жібек жолы бойындағы ауыл шаруашылығы 
дамуының күрделі сұрақтарын, мәселелерін мен 
мүмкіндіктерін ба рынша дұрыс түсіну мақсатында 
Орталық Азия мен Кас пий теңізі кеңістігінде 
қызмет ететін, ауыл ша руа шылығы экономикасы, 
ауылдық аймақтарды дамыту, су ресурстарын және 
аралас пәндерді басқару саласында тәжірибеге ие 
зерттеушілер мен ғалымдар өз жұмыстарының нәти
же ле рімен бөліседі деп жоспарланады.

Конференцияға қатысу шарттары:
Баяндамаларды ағылшын тілінде, негізгі сұрақ, қол

да нылатын мәліметтер мен әдістерді, сонымен қатар, 
шығарылған қорытындыларды көрсете отырып, 2 
беттен көп емес көлемде дайындап, 2015 жылдың 1 
желтоқсанына дейін келесі адреске жіберулеріңізді 
сұраймыз: silkroad@iamo.de

2016 жылдың 1 наурызына дейін келесі сілтеме 
арқылы www.iamo.de/silkroad тіркеуден өту керек. 
Конференцияға қа тысу тегін, конференцияға келу 
және қонақ үйлерге ор наласу бойынша барлық 
шығындарды қатысушылар өздері көтереді.

Конференцияның жұмыс тілі: ағылшын, орыс 
тіліне синхронды аудару іске асатын болады.

Негізгі күндер:
1 желтоқсан 2015 ж. – баяндамалар және авторлар 

бойынша ақпараттар ұсыну.
15 қаңтар 2016 ж. – конференция қатысушыларын 

олардың баяндамаларының бағдарламаға енгізілгені 
туралы ақпараттандыру.

1 наурыз 2016 ж. – сайтта соңғы тіркелу.
Конференция туралы толық ақпарат, оның ішінде 

ұй ым дастырушылар комитеті және жұмыс тобы 
мүшелері туралы мәліметтер сайтта берілген: өтпелі 
экономикалы елдердегі аграрлық дамудың Лейбниц 
институты www.iamo.de.
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•	 Жас қаламгер

Мерейтой өткізу әр мәдениетті елде 
қалыптасқан дәстүр және бұл шара 
әлеуметтік, рухани мәнмаңызға ие. 
Егер адам жасымен есептейтін болсақ, 
киелі білім ордасы бүгінде жеті мүшелді 
толтырып, қария атанып отыр. 

Аграрлық ғылымның қара шаңы
ра ғына айналған бұл мекенге мен қа
лай келдім?! Алматы шаһарына 1984 
жылдың шілде айында келіп, Ауыл ша
руашылық институтының 55 жыл дық 
мерейтой қарсаңында «Аг рономия» 
мамандығының 1курс сту   денті ата нып
пын. 

Иә, содан бері ара да 31 жыл өтіпті. 
Осы жылдар ара лы ғында оқу орнымызда 
көптеген оң өз герістер орын алды. Сол 
өзгерістердің ішіндегі негізгісі – оқу 
орнымыздың мемлекеттік университет 
болып, кейі н нен «Ұлттық» статусқа ие 
болуы, жоғары оқу орындардың ішінде 
алғаш қы лардың бірі болып электронды 
кітап хананың ашылуы. Бүгінгі таңда 
уни верситетімізде 40 мамандық бойын
ша бакалавр, 2 мамандық бойынша 
жоғары білімді маман, 39 мамандық 
бойынша магистр және 19 мамандық 
бойынша PhD докторлары дайындалуда 
және барлық мамандық студенттерінің 
жатақханалармен қамтамасыз етілуі, 
жатақханалардың күрделі жөндеуден 
өтіп, заманауи техникалармен жаб дық
талуы – университет қы змет керлері мен 
студенттері үшін үлкен мақтаныш.  

Қазақ ұлттық аграрлық уни вер си
те тінің мен және менің отбасым үшін 
орны ерекше. Себебі, мен осы ша ңы
рақ астында болашақ жолдасымды кез
дес тіріп, бүгінде екі ұл, бір қыздың 
әкесі атандым. Қазіргі уақытта жарым 
студенттер бөлімінде офистіркеуші 
бо лып қызмет атқарса, үлкен ұлым 
«Аг рономия» мамандығының 3 курс 
студенті, қазір ол «Erasmus Mundus 
CASIA» бағдарламасы бойынша Сло
ва кия Республикасы Нитра қаласы 
Сло вак аграрлық университетінде бі
лі мін жалғастыруда, екінші ұлым «Су 
ресурстары және суды пайдалану» 
ма ман дығының 2 курс студенті, өзім 
«Экология» кафедрасының қауым дас
ты рылған профессоры болып қызмет 
атқарамын.

Мерейтой қарсаңында университеттің 
профессороқытушылар құрамын, сту
денттерді, магистрлерді және PhD док
торанттарды шын жүректен құт тық тай
мын! 

Ауыл шаруашылық саласына білікті 
де, білімді мамандар даярлап, Тәуелсіз 
еліміздің атын асқақтата бе рейік!

Бақытжан Рахметоллаұлы 
СӘйКЕНОВ,

а.ш.ғ.к. «Экология» кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры

АҚпАРАТТЫҚ ХАТ ЖЕТІ МҮШЕЛДІ ТОЛТЫРҒАН – 
ҚАРА ШАҢЫРАҚ
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ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖЕТЕКШІ РЕДАКТОР
Айдана ПУНКИТБАЙҚЫЗЫ
РЕДАКТОР 
Маржан ҒАБДЫСАТТАР
ГАЗЕТТІ К	РКЕМДЕГЕН
Алина МАРХАБАТҚЫЗЫ
СУРЕТТЕРДІ ТҮСІРГЕНДЕР
Мамыржан БОТАБЕКОВ
Балнұр М�УЛЕН
Е-mail: aidana_kz@list.ru

Газет 2003 жылдың
3 наурызында Қазақстан
Республикасы Мәдениет,
ақпарат және қоғамдық
келісім министрлігінде
тіркеліп 2018-1 куәлігі берілген.
Газет бетінде жарияланған
материалдардың к�зқарасы мен
фактілердің нақтылығы үшін
редакция жауап бермейді.

Таралымы 1000 дана.
Газет «Dalaprint» ЖШС полиграфиялық
кешенінде басылды.
Алматы қаласы, Ереванская к�шесі 1В
Тел. + 7 (727) 290 86 47
Газет айына бір рет шығады.
Редакцияның мекен-жайы:
Алматы қаласы
Абай даңғылы 8, 1«А» ғимараты
11 кабинет

Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

 МЕРЕЙТОЙЛЫҚ АПТАҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР ТІЗІМІ: «ҚАЗҰАУУ -  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕТЕКЕШІ АГРАРЛЫҚ ОҚУ ОРНЫ»

Күні Уақыты Өтетін орны Шараның атауы
23 қараша 15:00 Акт залы «Болашақты бірге жасаймыз» жастар форумы

85 жылғы ҚазҰУ ғалымдарының еңбегінің көрмесі «Ер есімі – ел есінде».
24 қараша 12:00 «Алтын дəн» кафесі Ұлы Отан соғысы, еңбек жəне тыл ардагерлерін құттықтау

«Ғалымның қалдырған еңбегі - сарқылмас қазына, өлмес мұра»
25 қараша 15:00 Акт залы «Қарты бар ел – қазыналы ел».

Ұжымның салтанатты жиыны, ҚазҰАУ-дың ғылым жəне педогогикалық қызметтегі ардаргерлерін құттықтау
26 қараша 12:00 Акт залы Ұжымның салтанатты жиыны, КазҰАУ-дың  оқытушы-профессорлар құрамын, əкімшілік қызметкерлерін марапаттау

16:00 Акт залы «Жетістікке жету кілті өз қолыңда»
Студенттердің  түлектермен кездесуі

27 қараша Акт зал Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «АӨК дамыту аясында ғылыми-білім беру басымдылықтарының жаңа стратегиясы»
15:00 Республика сарайы Түлектер жəрмеңкесі
16:00 «Білімді жастар – Ұлы дала елінің тірегі». Жастар фестивалі

28 қараша 10:00 Акт залы ТМД елдеріндегі жетекші аграрлық ЖОО ректорлар Кеңесінің отырысы, секциялар жұмысы, ынтымақтастық туралы мемарандумға қол қою
29 қараша 10:00 82.84 ауд, ректораттың 

кіші залы
Шет елдік оқытушылардың дəрісі
«Спорт – біздің өміріміз»
Волейбол, футзал, шахмат, тоғызқұмалақ жəне үстел тенисінен турнир

30 қараша 15:00 Акт зал «Біздің Президент – Ұлы даланың даналығы мен көрегендігінің жаршысы»
Тұңғыш Президент күніне арналған мерекелік жиын жəне студенттер қатарына қабылдау

Мерейтойға дайындық үстінде
Preparation  for the anniversary


