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ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДІҢ ТҰҒЫРЫ БИІК БОЛСЫН!

УНИВЕРСИТЕТ ҰЖЫМЫ ӨЗ 
ЖҰМЫСЫН ЗАМАН ТАЛАБЫНА 
САЙ ҰЙЫМДАСТЫРЫП КЕЛЕДІ

«БОЛАШАҚТЫ ҚҰРА ОТЫРЫП...» ЖАСТАР ФОРУМЫ
• ҚазҰАУ-85
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• Елбасы құттықтауы

2
Қазақ ұлттық аграрлық университеті – еліміздегі ауыл шаруашылығы өндірісіне арнап білікті 

мамандар дайындайтын ең іргелі оқу орны. Осы жылдар ішінде оны мыңдаған түлектер бітіріп шығып, 
Отанымыздың агроөнеркәсіп саласының өсіпөркендеуіне мол үлес қосты. Бүгінгі таңда университет 
ұжымы өз жұмысын заман талабына сай ұйымдастырып келеді. Студенттерге сапалы білім беріп, 
ғылыми зерттеулердің нәтижесін арттыруда, инновациялық ізденістер танытуда елеулі ілгерілеу бар. 
Университет басшылығы оқу орнының материалдық базасын нығайтуға ерекше көңіл бөліп, көптеген 
шетелдік университеттермен әріптестік байланыстар орнатқан. Осының бәрі студенттердің сапалы білім 
алып, білікті маман болып шығуына оң ықпал ететіні сөзсіз.

Әлемде халық саны өсіп, сапалы азықтүлікке деген сұраныс барған сайын артып отырған 
кезде агроөнеркәсіп саласы әрдайым өзекті болып қала береді. Сондықтан университет ұжымына 
жүктелетін жауапкершілік те арта түсетіні анық. Сіздер шығармашылық ізденіс танытып, бар әлеуеттік 
мүмкіндіктеріңізді жұмылдыра отырып, «Қазақстан 2050» стратегиялық бағдарламасында, «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарында және 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру орайында белгіленген 
міндеттерді жүзеге асыруға лайықты үлес қосасыздар деп сенемін.

Баршаңызға зор денсаулық, осы күрделі де абыройлы міндеттерді орындау жолында сәттілік пен 
табыстар тілеймін.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті.

20.11.2015
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ДАМУЫНА ҮЛЕСІ
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2 Қазақ ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

2015 жылдың 27 қараша күні уни вер си те ті
міздің 85 жылдық мерейтойы аясында «АӨК 
да мытудағы ғылым мен білімнің басымды ба
ғыттарының жаңа стратегиясы» атты халық ара
лық ғылымитәжірибелік конференция өтті.

Конференцияға Алматы қаласының әкімі Ба
уыржан Байбек, ҚР Ауыл шаруашылығы ми
нистрі Асылжан Мамытбеков, ҚР Білім жә не 
ғылым вицеминистрі Тахир Балықбаев, КАҚ 
«Ұлттық аграрлық ғылымибілім беру ор та
лығы» директорлар кеңесінің төрағасы Ғани 
Қалиев және әлемнің аграрлық жоғары оқу 
орындарын біріктіретін Жаһандық консорциум 
мүшелері, Қазақстандағы Елшіліктер мен 
Консул дық қызмет өкілдері, отандық және шет ел 
жо ғары оқу орындарының ректорлары, көрнекті 
ғалымдар, ғылымизерттеу институттардың 
ди   ректорлары мен қызметкерлері, ауыл ша руа    
шылығы кәсіпкерлері қатысып, ұсыныспі кір
лерін ортаға салды.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан 
Сарыбайұлы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы  На
зар баевтың құттықтау сөзін жеткізді. Қала 
әкімі Бауыржан Байбек Алматы қала сы ның 
дамуындағы аграрлық саланың алар орны 
туралы айтып өтіп: «Мемлекет басшысы ғы
лымның дамуына үлкен мән беріп отыр. Жа

қын да Алматыға сапарында ол қаланың 
ау қымды ме гаполис ретіндегі маңызын 
тілге тиек етті. Қала тұр ғындарын азық
түлікпен қамтамасыз ету аса өзекті 
мәселе. Алматының дамуы облыспен 
тікелей бай ла нысты. Университеттің 
импорттық өнім дердің орнын басу мақ
сатында сала лық кластерді қалып тас
тыруда қосып отыр  ған үлесін айта кету 
маңызды»,  деп, барша университет 
ұжымын мерейтоймен құттықтады. 

Конференция барысында ауыл шаруа
шылығы өнімдерінің көрмесі де бо лып 
өтті. Көрмеге отан  дық тауар өнді ру
шілер, шаруа қожалықтары қа тысып, 

өз өнім дерін көпшілік назарына ұсын ды. 
Қа зақстан аумағында ғана емес, алысжақын 
шет елдерге өнімдерін экспорттап, түйе сүтін 
брендке айналдырған ЖШС «ДәулетБе

кет»  қожалығының директоры Дәулет 
Сыдықов мырза жүргізіп отырған кәсібі, 
қо жалықтың тыныстіршілігі жайында 
әңгімелеп берді: «Шаруа қожалығы бір
біріне жақын орналасқан үш фермаға 
бөлінген.  Бас фермада негізінен сүтті 
жақсы беретін нар түйелер, яғни бір 
өр кешті  дромедар түйелер өсіріледі.  
«ДәулетБекет» ЖШСнің шұбат 
өнімдері бір ғана Алматы облысы емес, 
Астана, Қарағанды, Ақтау сияқты 
қалалармен қатар, еліміздің түк пір
түкпірлеріне, тіпті шетелдерге де жө нел 
тіледі. Бүгінгі таңда 5 тонна сүт сауып 
отырмыз. Шаруашылықта 800 қазақтың 

қос өр кешті бактриан тұқымы және 3500 бас 
аруана тұ қы мы бар. 200ге жуық қызметкер 
жұмыспен қамтылған. Серіктестіктің өнім өңдеу 
цехы Ақ ши ауылында орналасқан. Өндіріс тех
но логиясы шетелдік озық технологияларды 
қол да ну арқылы жа сал ған. Аталған технология 
100 пайыз түйе шұбатын қолданады. Шұбатпен 
қа  тар био шұ бат, йогурт, балқаймақ сияқты та
ғамдар да өндіріледі. Бүгінгі таңда Қазақ ұлт
тық аграрлық университетінің серіктесі болып 
табыламыз. Жыл сайын осы оқу орнының сту
денттері біздің қожалығымызда тәжірибеден 
өтеді».

Конференция қорытындысы бойынша ин
но вациялық технологияларды енгізу арқылы 
Қазақс танның  агроөнеркәсіп кешенін одан әрі 
дамытуға, ел экономикасындағы аграрлық сек
тордың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға, тағам қауіпсіздігін сақтауға мүм кін
дік беретін Қаулы қабылданды.

Қанат ТӘКЕБАЕВ

«АӨК ДАМЫТУДАҒЫ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ БАСЫМДЫ 
БАҒЫТТАРЫНЫҢ ЖАҢА СТРАТЕГИЯСЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ
26 қараша күні университетімізде Қазақстан 

Республикасының Ауыл шаруашылығы ми нис
трі Асылжан Мамытбеков 2016 жылдың қаң
тарынан бастап күшіне енетін «Ауыл ша руа

шылығы кооперациялары» заңнамасына енетін 
өзгерістер мен толықтырулар туралы талқылау 
кеңесін өткізді.

Жиынға  Қазақ ұлттық аграрлық универ си
тетінің ректоры Тілектес 
Есполов, КАҚ «Ұлттық 
аграрлық ғылымибілім 
бе ру орталығы» ди рек  
торлар кеңесінің төра
ғасы Ғани Қалиев, КАҚ 
«Ұлттық аграрлық ғы
лы  мибілім беру ор та
лы ғы» басқармасының 
тө рағасы  Асқар Наметов 
сын ды беделді аграршы 
ғалымдармен қоса ауыл 
шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілер мен фермер
лер қатысып, аталған 
заңнамаға қатысты өз 
ұсы ныспікірлерін ортаға 
сал ды.

Министр Асылжан Сарыбайұлы өз сөзінде: 
«Жаңа заңнама арқылы өзіндік құнын бұр ма
лайтын субсидияларды азайтып, жалпы си
пат тағы субсидияны ұлғайту көзделіп отыр. 
Ол кәсіпкерлердің техниканы жаңартуға, жаңа 
тех нологияларды ендіруге қол жетімділігін арт
тырады. Бізге фермерлерді заң жағынан емес, 
экономикалық біріктіруді ойластыру керек. 
Ауыл, аудан әкімдері «бірігіп іріленіңдер, жеке 
госактілеріңнен айрылыңдар, колхоз болыңдар» 
дегенді қоюымыз керек. Шаруа кіші болсын, 
орта болсын қала береді. Тек өзінің тұтыну 

қажеттілігін, өндірістік қажеттілігін бірігіп 
шешу мүмкіндігіне ие болады. Бұрын егер ко
оператив боп біріксе, өз пайдасын ала алмай
тын, салық көп төлеуге мәжбүр болатын. Қазір 

бұл қиыншылықтардың 
бәрі жоқ. Жүйелі пробле
малар заң жүзінде алы
нып тастады. Фермерлер 
экономикалық бірігудің 
өз деріне тиімді екендігін 
түсінуі керек» екенін атап 
өтті.

Сондайақ, министр ди 
қандардың несиесін жа ба 
алмай тұқымдық дән 
дерін сатып жатыр де ген 
ақ паратты жоқ қа шы ғар
ды.  «Биыл Қа зақс тан 19 
млн. тонна астық жина
ды. Банк тер біраз жылдан 
бері ауыл шаруашылығы 
кре дит терін қысқартып 

жатыр. Мемлекеттік қар жы институттарынан 
қаржыландырып отыр. Тұқымдық дәндерін са
тып, кредитін өтеп жатыр деген ақпарат дұрыс 
емес. Астыққа ішкі нарықтағы сұраныс 6 млн. 

болса, экспортқа 7 млн. тонна шығарылады. 
Қазақстан биыл 2 млн. тонна астық экспортта
ды»,  деді министр.

Елбасының тапсырмасына сәйкес, ҚР АШМ 
ғылыми ұйымдар қызметтеріне бизнесассо
циациялардың шығындарын субсидиялау тетігін 
әзірледі. Министрлік енді ғылыми жұмыстарға 
қатысатын бизнеске субсидия бөлуді жоспарлап 
отыр. Бұл механизм қазір жетілдірілуде. Оны 
жүзеге асыру үшін заңға өзгеріс енгізу қажет. 
Қызметтің бұл түрін 2017 жылдан бастап енгізу 
жоспарда бар екенін де айтты.

«АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КООПЕРАЦИЯЛАРЫ» 
ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА ТАЛҚЫЛАНДЫ
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)
Университетіміз ағымдағы жылы өзінің 85 

жылдық мерейтойын атап өтуде.  Мерейтойлық 
апта шымылдығын «Болашақты бірге құра 
отырып...» атты жастар форумы ашты.

Форумға Алматы қаласының 30ға жуық 
жоғары оқу орнынан келген студенттер қа тыс
ты.  Студенттер диалогтік блог, яғни еркін пікір 
алмасу әдісі арқылы көпшілік көкейінде жүрген 
сауалдарға бірігіп жауап іздеді. Аталған шара 
TED («көпшіліктің көкейіне ой салу) форма
тында өтті.  Форум: «Алматы – 2020» жастар 
көзімен; жастар және ауыл шаруашылығы; жа
стар, сауда, инновация, кәсіпкерлік; жастар, 
мәдениет және салауатты өмір салты; жас тар
дың бос уақытты тиімді өткізу мәселесі сияқты 
негізгі бағыттарды қамтыды.

Бас ғимараттың алдында университет сту
дент терінің ұйымдастыруымен флешмоб 
өтіп, бірыңғай көк түсті киім киген жастар 
«ҚазҰАУ85» деген жазу жазып, аспанға әуе 
шар ларын ұшырды.

Форумды университетіміздің ректоры Ті
лек  тес Иса байұлы Есполов  кіріспе сөзімен 

ашып, жас талапкерлерге болашақта ақ жол 
тіледі. Одан кейін университет басшылығы, 
оқытушыпрофессорларымен қатар Алматы 
жас  тар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма 
бас шысы Нұрлан Ерболатұлы Сыдықов құт тық
тау сөз сөйледі.

AlmaU университетінен келген Кулакеева 
Диана «Алматы – 2020: Социальная ответ
ственность как основной двигатель молодежи» 
тақырыбында, Қазақ ұлттық университетінің 
студенті Ерниязова Айсұлу «Жастардың 
бос уақыттарын өткізуі», аталған оқу ор
нынан келген тағы бір қатысушымыз Ибра
шев Эльдар «Кәсіпкерлік», Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінен Омарқұлова Ал
ты  най «Ауылшаруашылығы және жастар» 
та қы рып тарында баяндама жасап, көп ші лік  
ті  толғандыратын мәселелер төңі ре гін де сұ рақ
жауап ұйымдастырды. 

Шарада кө ңіл кө теретін, сергітетін түрлі 
ойындар да ойна тыл  ды. Форумның қоры
тындысы бойынша қатысушылар алғыс хат
тармен, естелік сыйлықтармен марапатталды.

«БОЛАШАҚТЫ ҚҰРА ОТЫРЫП...» 
ЖАСТАР ФОРУМЫ

Осы тақырыпта 5 желтоқсан күні  ха
лық аралық ғылыми практикалық кон
ференция өтті. Қазақ ұлттық аграрлық 
уни верситетінде болған бұл шараға  елі
міздің түкпіртүкпірінен және алысжа
қын шетелдерден келген докторанттар 
мен магистранттар аграрлық салаға қа
лай үлес қосуға болатындығы жайын
да әңгіме өрбітті. Олардың әрқайсысы 
өсімдік шаруашылығы технологиясы, 
ве теринария, өнімдерді өндіру және өң
деу технологиясы, агроинженерлік мә се
ле лер, аграрлық экономика және бизнес 
секциялары бойынша ғылыми жобалары
мен жиналғандарды таныстырды.  Жиын 

соңына қарай қатысушылар өзара пікірталасып, ұсынған жобалары жөнінде ойларын ортаға сал
ды. Биотехнология әдісімен қайын коллекциясын құру, су ресурстарын тиімді пайдаланудың 
инновациялық жолдары, ет өнімдері сапасын жақсарту, радиациялық ластау көздері, топырақ 
құрамын жақсарту, Астанадағы орман шаруашылығының жағдайы сынды ғылыми жұмыстар үздік 
бағаланып, оларға естелік сыйлықтар табыс етілді. Аталған жобалардың біразы өндіріске еніп 
үлгерген және олардың жемісін бүгінде шаруашылықтар көріп отыр. 

Маржан ҒАБДЫСАТТАР

ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ АГРАРЛЫҚ 
ҒЫЛЫМ ДАМУЫНА үЛЕСІ

• Халықаралық конференция

• ҚазҰАУ-85
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Мерейтойың құтты болсын, ҚазҰАУ!
Happy anniversary, KazNAU!
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Бахтияр МӘКЕН,
Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, 

ҚазҰАУ түлегі

Құрметті студенттер, ұстаздар, Тілектес Исабайұлы, 
баршаңызды шын жүректен киелі қара шаңырақ – 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 85 жылдық 
мерейтойымен  құттықтаймын!  Бұл университет маған 
ыстық, себебі 1998 жылы оқуға түсіп, осыдан он жыл бұрын 
осы университетте қызмет атқарып, осы оқу орнындағы 
жастар саясатының тізгінін ұстадым. Осы кештегі 
бейнекөріністен де байқағандарыңыздай біздің ҚазҰАУ
дың – білім, ғылым, мәдениет, спорт салаларында да үлесі 
жоғары.  Енді осы дәстүрді әрі қарай жалғастыратын 
осында отырған студенттерге қошеметім зор. Биыл 
ерекше, мерейтойлы жыл. ҚР Конституциясының 20, Қазақ 
хандығының 550 жылдығы. Осы айтулы мерекелермен де 
сіздерді құттықтаймын! 

Денсаулық, отбасылық бақыт тілеймін! Осы Республика 
сарайында әр саланың тізгінін ұстаған университетіміздің 
беделді түлектері жиналып отыр. Олардың бизнесте, 
өнерде, ғылымда жеткен жетістіктері мол. Келген қа
дамдарыңызға нұр жаусын! Атабабаларымыздың са
лып кеткен сара жолын жалғастыратын жастарымыз 
аман болсын! Лайықты білім алып, ел мақтанышы бола 
беріңіздер!

Нұрлан ҚОЯНБАЕВ, Дастан ҚАЛДЫБАЕВ, 
Нұрдәулет ШЕРТІМ, Даут ШАХИСЛАМОВ
Жоғары лиганың (Ресей) Вице-чемпиондары 

Құрметті студенттер, ұстаздар, Тілектес Иса бай
ұлы, мерейтой құтты болсын!

Біз де осы оқу орнының қабырғасында білім 
алдық. Ректорымыз Тілектес Исабайұлының қол
дауымен біздің құрама Еуразия КВН лигасының 
жеңімпазы, Мәскеу қаласында өткен премьер лига 
ой ындарының алғашқы қатысушылары, 16ға жуық 
кубоктың иегері атанды. 

 Жастығымыздың жалынды шақтары өткен, 
тәжірибе мен жоғары білім алуға себеп болған, 
студенттердің жанжақты  дамуына жағдай жа сал
ған  Қазақ ұлттық аграрлық университетінде оқы
ғанымызды әрқашан мақтан тұтамыз. Болашақ 
жарларымызды да осы университетте кезіктіріп, 
жатақханасында үйленіп, отбасылы болдық. 

Біздің үлкен өмірге жолдама алуымызға, тек 
Қазақстанда ғана емес, көршілес Ресей мемлекетінің 
сахнасында өнер көрсетіп, талантымызды шыңдауға 

қолдау көрсеткен – ҚазҰАУ! 85 жылдың ішінде талай белестерді бағындырып, аграрлық ғылымбілімнің көшбасшысына айналған 
ҚазҰАУ –болашақта қазіргіден де жоғары мәртебеге ие болатынына сенеміз! Баршаңызды шын жүректен университетіміздің 85 жылдық 
мерейтойымен құттықтаймыз!  

• Құттықтау
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Университет ұжымы 2015 жыл
дың 30 қараша күні Мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Қа
зақс тан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, да
му» тақырыбындағы Қазақстан 
хал қына Жолдауын ұжым болып 
ықы ласпен тыңдады.

Университеттің Мәжіліс за лы
нан тікелей көрсетілім ұйым дас 
тырылып, оған оқу ор да сы ның 
ректоры Тілектес Есполов бас
таған ректорат мүшелері, оқы
тушыпрофессорлар құ рамы, 
сту      денттер, докторанттар мен ма
гис транттар қатысты.

Елбасының Жолдауы алдағы 
жылдардағы жобалар мен тапсырмалар, ре
фор малар мен өз гер тулердің табан тірейтін 
басты құ жаты болып саналады. Миллиондаған 
қазақстандықтармен қатар ҚазҰАУ ұжымы 
үшін де биылғы Жол дау алдағы жоспарларды 
жү зеге асыруға, же тіс тіктерге жетуге қуатты 
серпіліс бермек.

«Терең мағынаға ие әрбір жаңа Жолдау – бұл 
ең алдымен егемен еліміздің жарқын бо ла ша
ғына бастар басты бағыт.

Елбасы атап өткендей, биылғы Жолдаудың 
өзекті түйіні – Қазақстанды әлемдік қаржылық
экономикалық дағдарыстан алып шығудың жа
ңа жоспарын анықтау. Бұл – жиырма бірінші 

ғасырдағы екінші дағдарыс. Біріншісі – 2007
2008 жылдары болған. Ол дағдарыс АҚШтағы 
ипотекалық жүйенің дағдарысынан бастау 
алып, әлем жұртшылығына өз зардабын тигізген 
еді. Өткен жылы бастау алған үлкен дағдарыс 
мұнай, газ өнімдеріне бағаның құлдырауынан 
басталды. Табысы шикізатқа тәуелді мем ле
кет тер осы кезеңде ерекше қиындықтарға тап 
болды. Аз ғана уақыт ішінде мұнай бағасы 142 
доллардан 46 долларға дейін түсті.  Осыған орай 
мұнай экспортынан түсетін пайда үш есеге азай
ды. Бюджеттік табыстың 27 пайызы мұнайдан 
түскен пайдадан құралатын Қазақстан үшін бұл 
өзгерістер көптеген экономикалық қиындықтар 
тудырды.

Енді санаулы уақыттан кейін біз 2016 жылға 
қадам басқалы тұрмыз. Осы жаңа жылдың 
қарсаңында алдағы жаһандық дағдарыстың 
елі  мізге тигізер қаупін сейілту мақсатында Ел

ба сы баршамызға жаңа мінтедтер жүктеп, жаңа 
тапсырмалар беріп отыр.

Біріншіден, бәсекеге қабілетті тауарлар өн
діретін экономика жасау. Ол үшін индустриалды
инновациялық даму бағдарламасын жүзеге 
асыру маңызды.

Екіншіден, агроөнеркәсіп кешенін заманға 
сай дамытуды жолға қою. Қазіргі уақытта Қа
зақс тан астық пен ұнды экспорттауда  танымал 
бо лып отыр. Алдағы уақытта біз ет, сүт, жүн, 
тері сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерін экс
порт тауда зор табыстар табатын ел ге ай на лу
ымыз керек.

Үшіншіден, біз шикізат дай ын даушы ел ден 
табиғи таза әрі сапалы өнім өндіруші мем ле

кет  тер санатына енуіміз қажет. 
Ол үшін білім, ғылым, өндіріс 
интергациясын жандандыра тү
суіміз керек.

Төртіншіден, елдегі әлеу мет
тік, этносаралық татулықты 
ны   ғай тып, білім мен ғылымды, 
мә дениет пен өнерді дамыта 
оты рып, өз елінің патриоты бо
латын маман дайындауымыз қа
жет.

«Нұрлы Жол» бағдарламасы 
мен «100 нақ ты» қадам Ұлт 
жоспарын іске асыруда мем ле
кеттікжекеменшік әріптестікке 
серпін бе ру, Қазақстандықтарды 

жұмыспен қамту, қол же тім ді баспана, өңірлерді 
жандандыру, халыққа мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын арттыру, кадрлар әлеуетін 
жақсарту, сот және құқық қорғау жүйесін 
жетілдіру, Қазақстанда адам капиталының 
сапалы өсуі, зейнетақы жүйесін оңтайландыру, 
индустриялықинновациялық жо   балар және 
ауыл шаруашылығын дамыту – осы ның бәрін 
жаңа Жолдауда Ұлт Көшбасшысы шешуі кезек 
күттірмейтін нақты мәселелер екенін атап өтті. 
Мемлекет басшысының тап сыр масы бойынша 
біз 2010 жылдан бері ха лық аралық тәжірибеге 
сүйене отырып, мақ сат  ты түрде Ұлттық зерттеу 
университетіне транс формациялану бағытында 
жұмыс атқарып келеміз.

Қазақстан халқы Елбасы Жолдауында жүк
тел ген мінтеттерді басшылыққа ала отырып, 
барлық қиындықтарды жеңетініне сенімдіміз!», 
деді Тілектес Исабайұлы.  

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫН ЫҚЫЛАСПЕН ТЫҢДАДЫ
• Жолдау ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІНЕ 

АРНАЛҒАН ВОЛЕЙБОЛ ТУРНИРІ 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 

Тұңғыш Президент күніне арналған ардагер 
волей бол шылар командаларының турнирі өтті.

Жарыстың ашылу салтанатында оқу орнының 
ректоры, академик Т.И.Есполов құттықтау сөз 
сөйлеп, турнирге қатысушыларға табыс тіледі.

Тартысты додаға университетіміздің екі ко
мандасы және ҰҚҚ Шекара қызметі Ака де
миясының, Тұрар Рысқұлов атындағы Жаңа 
экономикалық университетінің, Еуразия тех но
логиялық уни вер ситетінің командалары қа ты
сып, өзара жүлдені сарапқа салды.

Екі күнге созылған турнир нәтижесі бойынша 
ҚазҰАУ командасы 1орын, ҰҚҚ Шекара 
қызметі Академиясының командасы 2орын, 
Еу разия технологиялық университетінің ко ман
дасы 3орын, Тұрар Рысқұлов атындағы Жа
ңа экономикалық университетінің командасы 
4орын иеленді.

Жеңімпаз командалар мен жекелеген шебер 
ойыншыларға кубок пен медальдар табыс етіліп, 
университетіміздің 85жылдық мерейтойына 
бай ланысты арнайы сыйсияпат көрсетілді.
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Университетіміздің 85 жылдық мерейтойына 
орай «Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Кеше. 
Бүгін. Ертең» атты  кітап жарық көрді. Бұл жинаққа 
университет тарихы, басшылары, оқу орнының 
бүгінгі тыныстіршілігі, жеткен жетістіктері мен 
белестері  жайлы мәліметтер, мұрағат құжаттары 
мен фотосуреттер топтастырылған. 

Тілектес Исабайұлының басшылығымен жа
рық көрген кітаптың құрастырушылары: Үкі лай 
Керімова мен Қалдыгүл Жаныбаева; ре дак  ция 
алқасының мүшелері: Қанат Тіреуов, Ма рат Қа
лиасқаров, Әбдікерім Серікбаев, Аюп Ыс қақов, 
Жанар Дәуренбаева, Марина Алек се ева; ре дак 
торлар: Әсима Ералиева, Қаракөз Ус кен ба ева, Фатима Дүйсебаева; фотограф: Ма мыр жан Ботабеков, 
дизайн және техникалық көр кем де гендер: Рүстем Тәуекел, Анастасия Таукелова. Кітап «Service 
Press» ЖШС баспасынан 1000 та ралыммен басылып шықты.

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

Ағымдағы жылдың 7 желтоқсан күні Ел ба
сы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жа һан
дық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» 
атты Қазақстан халқына Жолдауын  және 

«Бар шаға арналған қазіргі заманғы мем лекет. 
100 нақты қадам Ұлт жоспарын» тал дауна си
хаттау мақсатында О. Сүлейменов атын   дағы 
әлеуметтікгуманитарлық білім беру жә  не тәр
бие институты, «Қазақстан жолы» тәр  биебі
лім орталығының ұйымдастыруымен «Көш
бас шымен бірге қарыштап!» атты та қы рып та 
дөң гелек үстел өтті.

«Қазақстан2050» стратегиясында ғаламдық 
экономиканың даму ерекшеліктерін бағамдай 
отырып еліміздің экономикасын дамытудың 
жаңа бағыты айқындалғаны белгілі. Осы орай 
да  қоғамдағы әр саланың даму жолдары сара
ланып, жаңа талапміндеттер жүктеліп отыр. 
Экономиканы алға сүйрейтін білікті маман
дар болса, сол мамандарды дайындайтын жо
ғары оқу орындарына бүгінде ерекше та лап тар 
қойылуда. «100 нақты қадам» Ұлт жос пары – 
мемлекет анықтаған стратегиялық бағ дар ла ма
ларды тиімді жүзеге асыруға жаңа мүм кін діктер 
бермек.

Мемлекеттік маңызы бар бағдарламалық құ
жат тарды жастарға насихаттау, студент жас

тар мен пікір алмасу арқылы жеке тұлғаны 
әлеу меттендіру, көшбасшылық қасиеттерін 
да     мыту, олардың өз ұстанымдарын көрсетіп, 
қор  ғай білуін және толерантты сұхбат жүргізе 

білуін қалыптастыруға ықпал ету мақсатында 
өткізілген дөңгелек үстел барысында институт 
директоры, профессор, Е.Медеуов, «Қоғамдық 
пәндер және Қазақстан тарихы» кафедрасының 
меңгерушісі, профессор С.Борбасов, биылғы 
Жолдаудың өзекті мәселелерін, сондайақ, Ұлт 
жоспарының қадамдарын жастарға кеңінен тү
сіндірді. Ал, «Қазақстан жолы» тәрбиебілім 
орталығы жанынан құрылған «Жас көшбасшы» 
клубының белсенді мүшелері, университет сту
денттері Ж.Мейірханұлы, Н.Мақсұтова, Д.Кен
жеева Елбасының кезекті Жолдауы жайлы өз 
ойларын ортаға сала отырып, болашаққа деген 
зор сенімдерін білдірді.

Басқосуға Алматы қаласы әкімі аппаратының 
«Қоғамдық келісім» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі директоры орынбасарының міндетін 
атқарушы Н.Мәуленов, «Қоғамдық жоба» меке
месінің директоры А.Братенков, Медеу ауданы, 
«Жас Отан» жастар қанатының төрайымы 
Б.Өтеп бергенова қатысты. 

ҚазҰАУ Баспасөз қызметі

«100 НАҚТЫ ҚАДАМ» 
ҰЛТ ЖОСПАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

• Дөңгелек үстел

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ КІТАП



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

«Құқық» кафедрасының «Студенттерге  құ
қық тық тәрбие беру» орталығының жетек
шісі, аға оқытушы Ж.М.Нұрмаханова мен 
«Ги дро техника, мелиорация және бизнес» фа
культетінің студенті Б.Нағымованың ұйым дас
тыруымен Қазақ хандығының 550 жылдығы 
және оқу ордамыздың 85 жылдығына орай 

«Қазақ хандығына 550 жыл. Мәңгілік ел та
рихы!» атты мерекелік ісшара болып өтті. 
Шараның мақсаты – Қазақ хандығының құрылу 
тарихымен таныстыру, Керей мен Жәнібек 
ханның билік жүргізу саясатына түсінік беру, 
тұңғыш қазақ мемлекетінің негізін қалаған қоғам 
қайраткерлерінің еңбегіне, адал ұлдарына деген 
құрмет сезімін қалыптастыру, мемлекетіміздің 
тарихын бағалай білуге үйрету.

«Өткенсіз болашақ жоқ» дегендей, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев Ұлытау төрінде берген 
сұхбатында: «Біздің елдігіміз, қазақ жұртының 
арғы түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан 
кейін көк түріктерге жалғасады. Одан кейін 
Алтын Орда орнығады. Сөйтіп, хандық дәуірге 
ұласып, кейін біртіндеп Тәуелсіздікке келіп 
тіреледі. Осындай үлкен тарихымыз бар. Жас
та рымыз мұны білуі керек. Біз кеше ғана пайда 
болған халық емеспіз» деп ой толғап, көне 
тарихымызға жаңаша баға бергені баршамызға 
аян. Ел Президентінің тарих жөніндегі ой 
толғамдары көпшіліктің қолдауына ие болды. 
Зиялы қауым өкілдері, ғалымдар мен та
рих шылар, журналистер, жалпы, барлық 
қазақстандықтар қазақ мемлекетінің тамыры 
тереңде жатқанына аса мән беруде, тарихтан 
та ғылым алуда. Бүгінде көптеген зерттеу ең
бек тері мен ғылыми материалдар жарық кө
руде. Тәуелсіз еліміздің түп тамыры Қазақ 
хан дығымен тығыз байланыста екендігіне дә
лел ретінде Елбасы Қазақ хандығының 550 
жыл дығын атап өту жөнінде бастама көтеріп, 
қазіргі уақытта Республика көлемінде осыған 
байланысты ізгі шаралар жүзеге асуда. Мұндай 
айтулы мереке біздің студенттеріміздің де 
на зарынан тыс қалмады. Тарихты ұлық тау, 
ұрпаққа ой салу мақсатында біздің бел сен
ді жастарымыз сахналық қойылым ұй ым

дастырды. Қойылымда  «Гидротехника, ме ли
орация және бизнес факультетінің  студенттері 
Абайкенов Бахыт, Канибай Ержан, Нұржігіт 
Бақдәулет, Шамшар Абылайхан белсенділік 
та нытып, қазақ хандарының кейпіне енді. 
Жұмабай Альбина мен Қадірханұлы Азиз «Бал
бырауын» күйін асқан шеберлікпен шертіп 
берсе, факультетіміздің «Гүлбану» би тобы 
мың бұрала «Қазақ» биін орындады. Сапарбек 
Сымбат, Қуатбек Мадина, Айдарханқызы Ақ
ниет, Жұмабек Жансая, Мауленова Жадыра 
«Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау» 
мамандығының 2 курс студенттері жас ақын 
Сқақ Мөлдірдің шығармашылығынан «Тарихқа 
тағзым» атты өлеңін мәнерлеп, нақышына кел
тіріп оқып берді.

Мерекелік ісшараға арнайы келген П. Чай
ковский атындағы Алматы музыкалық кол
леджінің 2 курс студенттері «Адай» күйімен 
көпшілікті баурап алды.

Тәуелсіздікке қол жеткізуде  атабаба ла ры

мыз дың талай ғасырлар бойы ұрпаққа қал дыр
ған аманаты жатыр.  «Су ресурстары және суды 
пайдалану» мамандығының 2 курс студенттері 
Шамшар Абылайхан, Мырзабаев Еламан, Бо
ран баев Ерхат, Сайкенов Нурсултан, Булатова 
Жазира, Жексенбаева Мерей, Жанат Алуа, Нур
жигит Бақдәулет  «Желтоқсан жаңғырығы» атты 
көріністе мұны сомдай білді. 

Мерекелік ісшара факультет студенттерінің  
хорының орындауында «Көк тудың желбірегені» 
әнімен аяқталды. Қазақ хандығының құ ры
луынан қысқаша мәлімет бере отырып өт
кізілген мерекелік ісшараға «Құқық» кафе
дра сының  меңгерушісі з.ғ.к., қауымдасқан 
проф. Б.Ж. Қуандықов және «Гидротехника, 
ме  лиорация және бизнес факультетінің» тәр
бие ісі жөніндегі деканының орынбасары 
Д.Мукамеден өз алғыстарын білдірді. Шара 
соңында орталық жетекшісі Ж.М.Нұрмаханова 
белсене атсалысқан студенттерге алғыс хат пен 
естелік сыйлықтар ұсынды.

Жанар НҰРМАХАНОВА, 
аға оқытушы, «Студенттерге  құқықтық

 тәрбие беру» орталығының жетекшісі 

МӘҢГІЛІК ЕЛ ТАРИХЫ!
• Қазақ хандығына 550 жыл ҚАРТТАРЫН ҚАДІРЛЕГЕН 

ЕЛ АРДАҚТЫ
Кәрілік – дауасыз дерт. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету адамгершіліктің ең жоғарғы  

қасиеттерінің бірі болып саналады. Қай халықтың  болмасын түпкі тамырында  үлкенді 
сыйлап, құрмет көрсету тереңде жатыр.

Қарттар – біздің асыл қазынамыз. Ортада жүрген қарияларымыздың бір кез де елі, халқы, 
келешек ұрпағы үшін жасаған игі істері ерекше орын ала ды. Қазіргі кезде  қарттарға үлкен 
мән бе ріп, көңіл аударып, 
жанжақты  қам қор лық 
жа   салуда. Қазақстанның 
өсіпөркендеуіне, еліміздің 
бей  бітшілік ты   ныш өмір ке
ш уіне өз үлестерін қосқан 
осы ардақты да аяулы қарт
та рымыздың ар қасы.      

Біз де тәуелсіз елдің 
еркін, білімді азаматы ре
тінде қараша айының 13 
жұл дызында алматы қа ла 
сындағы ардагерлер үйі не 
барып, Қазақ ұлттық аг
рарлық университетінің сту
денттік кәсіподақ төрағасы Сманов Әшірәлі Жүсіпұлының бастауымен оқу ордамыздың 
белсенді жастары бірігіп, қарттарымызға шағын мереке сыйлап, «Қарттарын қадірлеген 
ел ардақты» атты концерттік 
бағдарлама қойып қайтқан 
болатынбыз.

Шараның басты мақсаты 
– қарттарға  әлеуметтік қол
дау көрсету, ұрпақтар сабақ
тастығы қамтамасыз ету, 
қоғамда ынтымақ, пат рио
тизм, қарт адамдарға және 
дәстүрге деген құрметті кү
шейту.

Қарттарымыздың көңі лін 
көтеру мақсатында әр түрлі 
ойындар өткізіп, қария ла
рымызды әсем әуенге би
лет кіздік. Сонымен қатар, рухани азықтан бөлек, студенттік кәсіподақ ұйымы атынан 
шағын ғана сыйлық табыс етілді. Концерт соңында, залда отырған қарияларымызға сөз 
беріп, ол кісілердің жылы лебіздері мен ақ батасын алдық.

Бір ауыз жылы сөз, жылы ілтипат қарт адамдарға қаншалықты шексіз қуаныш әке
летінін кім болса да жақсы түсінеді. Үлкендерімізге көңіл бөліп, халжағдайларын сұ
рап тұрғаннан артық бақыт жоқ екенін ұмытпайық. «Әлемді өзгерткін келсе – өзіңнен 
баста» дегендей, әрқашан игі істердің бастамасы болуға тырысып, әр кез жақсылықтың 
жаршысы болайық, құрметті жастар!

Әшірәлі СМАНОВ,
Студенттік кәсіподақ комитетінің төрағасы
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«Аққайың» студенттер үйінде «Орман, жер 
ресурстары және жеміс көкөніс шаруашылығы» 
факультеті әйелдер кеңесі ұйымының және 
«Жеміскөкөніс шаруашылығы» мамандығының  
1 курс студенттері мен тәлімгерлерінің ұйым
дастыруымен «Отан от басынан басталады»  
тақырыбында ісшара өткізілді. 

Шын мәнінде, әр отбасы өзінше бір Отан. 
Кеше ғана осындай бірбір отбасынан келген 
1курс студенттері өздерінің жанұяларына де
ген сағыныштарын, махаббаттарын бар жү
ректерімен осы бір шағын ісшарада өлең
де рімен, тақпақтарымен, әнжырларымен, 
би     ле  рімен және шағын қойылымдарымен көр
сете білді.

Кеште деканат тарапынан, Университет 
Әйел дер кеңесінен шақыртылған арнайы қо
нақтар да болды.  Кеш басталысыменақ жүр
гі зушілер Бактыгулова Айша мен Мұсабек 
Ме руерт тақырыпқа сай өлеңдерін оқып елді 
бірден баурап алды. Одан кейін топ жетекшісі 
Шотарбай Жанерке отбасы туралы көркемсөз 
оқып, Ұ.Жолдасовтың  «Сәби бақыты» атты әнін 
тамылжыта орындағанда көзіне жас алмаған 
адам қалмады. «Қара жорға» биіне мың бұрала 

билеген Баянды Аяулымның өнеріне көпшілік 
тәнті болды.

Кеш барысында отбасындағы қарымқатынас, 
сыйластық т.б көптеген тақырыптар төңірегінде 
пікірталастар болды. Оны 1курс тәлімгерлері 
Жумагулова Жангуль, Тойчибекова  Ұлболсын 
және 1курс студенттері Әбдінәсір Еркебұлан, 
Бәкірәлі Сәуле, Аман Ақеркелердің қатысуымен 
құрылған «Қазіргі кездегі отбасы жағдайы» 
жөніндегі сахналық көрініс одан әрі жандандыра 
түсті.

Кеш соңында Университет Әйелдер кеңесінің 
орынбасары Жұмакүл Сейітқадырқызы же ке 
адам болып қалыптасудағы отбасының ма ңызы 
зор екендігін айта отырып, кешті ұйым дас ты
рушыларға шексіз алғысын білдірді. Сондай
ақ факультет деканының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Мая Викторовна және аға тә лім
гер Роза Сәбитқызы да кештің өте жоғары дә
режеде өткенін атап өтті және осындай үлкен 
тәрбиелік мәні бар тақырыптағы кештер, ашық 
тәрбие сағаттары жиірек өткізіліп тұрса деген 
тілектерін білдірді.

                                              Роза МАЖИТОВА,
 а.ш.ғ.м., аға оқытушы

ОТАН ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ 20 қараша күні университетіміздің 85 жылдық мерейтойына орай «Технология және биоресурстар» 
факультетінің мәжіліс залында «Дәмді, арзан және тез» атты студенттерге арналған тағам мәзірлері 
кітапшасының тұсаукесері болып өтті. 

Айтулы іс шара «Биотехнология және дене тәрбиесі» кафедрасының ұйымдастыруымен «Азық
түлік өнімдерінің технологиясы» 105, 115 топ және «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы 
202 топ студенттерінің атсалысуымен  жүзеге асты. 

Тағам мәзірлерінің кітапшасына студенттер өздері жатақханада дайындай алатын әртүрлі дәмді 
тағам түрлері, оларға қажет шикізаттар, жасалу жолдары мен бағасы туралы, ұлағатты сөздер, пай
далы кеңестер, үстел басындағы этикет туралы  ақпараттар енгізілді. 

Іс шараға университетіміздің тәрбие басқармасының бастығы Г.С. Хасиетова, С.Ж. Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ нутрициология кафедрасының аға оқытушысы Қожахметова А.Н., «Технология 
және биоресурстар» факультетінің деканы Буралхиев Б.Ә., «Биотехнология және дене тәрбиесі» 
кафедрасының меңгерушісі Серикбаева А.Д., доцент Мырзабек К.А., қауымдастырылған про фес
сорлар Қозықан С., Жамурова В. С., Сүлейменова Ж. М., аға оқытушы Алмағанбетова А.Т., ассис
тент Мырзабекова М.Ө., «Тағам инженериясы» кафедрасының ассистенті Киябаева А.Т.,  факультет 
сту денттері қатысты.

Мерекелік кеш факультет деканы Буралхиев Б.Ә., кафедра меңгерушісі Серикбаева А.Д. және 
ҚазҰМУ нутрициология кафедрасының аға оқытушысы А. Н. Қожахметовалардың құттықтау сө
зімен, сондайақ студенттердің университетіміздің 85 жылдық тойына арнап жасаған ерекше үлкен 
тортты кесу рәсімімен басталды. Шара барысында қатысушылар студенттер дайындаған түрлі та
ғамдардан дәм тата отырып, студенттердің дұрыс тамақтануы қажеттілігі, кітапшаның мазмұны 
туралы жасаған баяндамалары тыңдады.

Кеш соңында іс шараға белсене атсалысқан кураторлар мен студенттерге мақтау қағаздары берілді. 
Студенттерді осындай шараларды өткізуге ұйымдастыру арқылы оларды еңбектенуге, іздене білуге, 
денсаулықты сақтауға, өзінөзі тексеруге, жеке және ұйымдаса жұмыс жасай білуге, тапсырманы 
тиянақты  орындауға және өз күшіне сенімді болуға үйретуге мүмкіндік береді. 

С. ҚОЗЫҚАН,
 «Биотехнология және дене тәрбиесі» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

ДӘМДІ, АРЗАН ЖӘНЕ ТЕЗ
• Тұсаукесер



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

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ ҰЛАНЫ

Мен тәуелсіз елімнің ұланымын!
Қияға ұшар, қалықтар қыранымын!
Өзімді теңестірем ұлы адамға,
Өйткені азаттықтың шынарымын!

Ойым ұшқыр, ақылды, қырағымын,
Тете өскем, бейбіт күн сыңарымын!
Санамды сарқылмастай толтырамын,
Өйткені бейбітшілік  ұланымын!

Жанарым жадырайды қуаныштан,
Ұрпақпыз қамсыз өскен қиналыстан!
Елбасым бар саралы жол көрсеткен,
Бағдарлар саясатты тым алыстан!

Туым бар, елтаңбам бар мәртебелі,
Қазақтың дарқан, байтақ өлкелері.
Ұлылар, батырларым қанын төккен,
Қасиетті санаймыз әр төбені!!

Егемен елім бар деп мақтанамын!
Келелі болашаққа аттанамын,
Туыммен көтерілем заңғар көкке,
Тәуелсіз ел ғой менің, нақ тұрағым!
(Жұмақ мекен, қонысым бақ тұрағым!)

Марфуға ӘНІБЕКҚЫЗЫ,
Инженерлік факультетінің студенті

БІЗ ҚАЗАҚТЫҢ ЖАСТАРЫ!

Мен жастарға сенемін,  
Көзінде алау, нұр тұнған.
Мағжан атам айтқандай,
«Қырандай қанат ұмтылған».
Жас шебінде мен де бар,
Елім үшін  жан құрбан!

Ары асқар тауындай,
Тасқыны өзен суындай.
Лаулаған алау жалындай,
Біз – қазақтың жастары!

Гүлденіп, өсіп, көгерген,
Жанарда жалын көрінген,
Ниеті сүттей төгілген,
Біз – қазақтың жастары!
  
Көңілінде сенім бар,
Жүрегінде иман бар,
Жігер, намыс қайрат бар,
Біз қазақтың жастары!

Сөзіңді жерге тастамас,
Атыңды ұятқа қалдырмас,
Абыройсыз істі бастамас
Біз қазақтың жастары!

Абыройлы істі бастаса,
Табылар жайсаң тілеулес.
Қазақтан қазақ асса да,
Өзгеге есе жібермес!

Абыройлы қазақ жастары
Тамырын алып тектіден,
Үлкенге ізет көрсетіп,
Кішіге міндет деп білген.

Жаманға арын сатпады,
Жақсыны ойға сақтады,
Бойынан «сенім» тапқаны,
Біз қазақтың жастары!

Қонақжай көңіл қалмайтын,
Салты да ұмыт болмайтын.
Даналық тілде сайрайтын,
Біз қазақтың жастары!

Сенімді алға жалғайтын,
Қырандай биік самғайтын.
Тереңнен ақыл толғайтын,
Біз қазақтың жастары!

Мөлдір ЫСҚАҚ.
«Гидротехника,мелиорация және

бизнес» факультетінің 2 курс студенті

ЖАС ҚАЛАМГЕР
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Мен студентпін. Еліміздегі 
аг рарлық ғылымбілімнің қара 
шаңырағы – Қазақ ұлттық аг
рар лық университетінде «Ве те
ринарлық медицина» ма мандығы 
бойынша білім алудамын. Менің 
мемлекетті гүлдендіруге қосар 
үлесім қандай болмақ?

Ең бірінші қосар үлесім –  
оқу ымды жақсы оқу, болашақ 
ма мандығымның қырсырына 
тео  риялық және практикалық 
тұр  ғыдан қанығып, қоғамдық жұ
мыс тарға барынша ат салысу.  

Менің  болашақ мамандығым 
қоғамға тікелей ықпал ететін 
кәсіп саласы. Президентіміз: 
«Ау ыл шаруашылығы Қазақстан 
эко номикасының негізі болып 
табылады. Ауыл шаруашылығын 
көтермей біз басқа саладан 
шыға алмаймыз», деп, ел эко но
микасының негізгі кепілі ретінде 
ауыл шаруашылық саласын ай
рықша атап өткен болатын. Оның 
үстіне халқымыздың 47%ы аг
рарлық саламен айналысады. 
Сол себепті игеріп жатқан ма
мандығымды жетік меңгеру, 
тәжірбиесі мен білімі ұштасқан 
маман болу, кіндік қаным тамған 
киелі жер, алтын бесік туған ауы
лымды көркейту – менің болашақ 

міндетім болып табылады.
Осы ұлы мақсат жолында іргелі оқу ордамның ұлағатты ұстаздарының 

жетекшілігімен «Сүттен лактозаны алу әдісін жетілдіру» тақырыбында 
ғылыми зерттеу жұмысын жүргізудеміз. Осы тақырыптағы ғылыми 
жобамды үш жылдан бері зерттеп келемін. Сүт – мал баққан қазақ 
жанұясының негізгі тағамы. Төрт түлік жануарлардан қымыз, шұбат, 
айран, қатық, сары май, ірімшік, құрт, сүзбе, қаймақ сияқты ішетін, жейтін, 
сусындайтын алуан түрлі тағам әзірлейді. Ықылым замандардан келе 
жатқан ғалымдар мен ойшылдар сүтті «денсаулықтың қайнар көзі», «өмір 
шырыны», «ақ қан» деп аса жоғары бағалаған. Сүт – азықтық құнары 
жағынан кез келген тағамды алмастыра алатын тағам. ХХ ғасырдың басын
да ұлы орыс микробиологы И.И.Мечников айран ішкен кезде ішектердегі 
шіріткіш микробтардың ығыстырылып шығатындығын анықтаған. Оның 
үстіне сүт қышқылы асқазан сөлінің бөлінуіне көмектеседі, тәбетті ашып, 
астың қорытылуына жәрдем болады. Ұзақ жылдар бойы ірімшік, сүт 
қанты, қаймақ және басқа да сүт тағамдары адамның бойында кездесетін 
түрлі сырқаттардың алдын алып, емдеп жазу үшін қолданылып келеді. 
Мысалы, сүт пен сүт өнімдері семіздікті, бауыр, ұйқы безін және жүрек 
дертін емдеуде медицинада кеңінен қолданылуда.

Адамның денсаулығы – қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының 
мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңілкүйі де 

көтеріңкі болады, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз «Дені 
саудың – жаны сау» деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі, көркеюі 
– салауатты өмір салтын ұстанатын жалындаған жастар, яғни біздің 
қолымызда. Денсаулықты күтуде салауатты өмір салтын ұстанумен қатар, 
дұрыс тамақтану жүйесін де ескерген жөн.  

Дамыған елдердің (мысалы, Жапония) функционалды тамақтану 
туралы бағдарламасы 25 функционалды қоспалардан тұрады, оның 19ы 
тікелей микрофлорамен байланысты, тек біреуі пробиотик – лактобацилла 
штамы «LGG», ал қалғаны пребиотиктер болып табылады, соның ішінде 
ең тиімдісі – сүттегі лактоза. 

Сүт  – денсаулыққа пайдалы екі жүзден астам органикалық және 
минералды заттардан құралған биологиялық сұйықтық.

Төрт түлік жануарлар сүтінің ішінен лактоза көп мөлшерде жылқыда 
кездеседі.  «Ауруға ем, сауға қуат дәрі қымыз»,  деп  Жамбыл атамыз 
айтқандай, қымыз – қазақ халқының ұлтық тағамдарының ішіндегі ең 
құрметті дастарқан дәмінің бірі. Ол тек қана бие сүтінен ашытылады. Сары 
қымыз – дертке шипа, денеге күш. Қымыз ерекше дәмді, кұнарлы, жан 
сарайыңды ашып, адамның зауқын келтіретін хош иісті және өте сіңімді 
сусын. Оның бұлай болу себебі жылқы жануарының өзіне ғана тән асыл 
қасиетінен болса керек. Адымы кең, өрісі ұзақ сәйгүлік саңлақтар қазақ 
даласының кең байтақ жайлауын еркін жайлап, дәмдідендәмдіні, коректі 
мен құнарлыны ғана тереді, өсімдіктің шұрайлысын ғана үзеді. Сөйтіп 
кең даланың сан алуан гүлбәйшешектері мен мың түрлі дәрідәрмектік 
шөптерінен жылқы жарықтық адамға шипалы, жағымды тамақтық зат
тар әзірлейтін болса керек. Енді, бір сәтке ой тереңіне барлап, болашаққа 
сапар жасап көріңізші. Бірекі жылдан соң университеттен қолымызға 
дипломымызды алып, түрлі қызметтерге орналасамыз. Сол кезде, алған 
білімімізді кәдеге жаратып, өз кәсібімізді дөңгелетіп әкетсек, яғни Қазақ 
елінің бренді болған –  қымыздың ашылмаған сырларын зерттеп, осы 
арқылы Қазақ елін бүкіл әлемге танытсақ... Бұл міндетті түрде біздің 
елді әлемнің әлеуетті елдерінің қатарына қосады. «ХХІ ғасыр – білім мен 
ғылымның ғасыры болады»,  деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, 
қоғамымыз, жастарымыз дәстүрден, өткеннен үлгіөнеге ала отырып  
заман талабына сай жаңа ақпараттық технологиямен жұмыс жасауға бет 
бұрса, нұр үстіне нұр емес пе?!

Мен елімнің гүлденуі үшін әуелі сапалы білімге қол жеткізуім керек. 
Сол алған білімімді болашақта тиімді пайдалана біліп, өз мамандығымның 
білгірі болуға ұмтыламын. Өз салама байланысты жаңалықтарды үнемі 
назарда ұстап, жаңа технологияларды игеріп, өзімді жетілдіріп отыруға 
міндеттімін. Бұл тек мен ғана емес, ел ертеңін ойлаған әр жастың алға 
қойған мақсаты болуы керек. Әрбір жас «Ел мен үшін не істей алады 
деп сұрамай, ел үшін мен не істей аламын?» деген қағиданы ұстанса 
Қазақстанымыз гүлдене бермек. Әбу Нәсір әлФараби бабамыздың 
даналық сөздерімен ойымды қорытындылағым келеді: «Өз ісіңнің білгірі 
һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. 
Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да игілігін көріп, рахатына 
бөленуді мақсат тұтқан жөн». 

Көк байрағы биікке желбіреген және тұғыры берік еліміздің мәртебесі 
мен баянды болашағы  жастық жігері мен күшқуатын ел игілігі үшін 
жұмсауға дайын жалынды жастардың қолында екені сөзсіз. Оған сіз бен 
біздің қосар үлесіміз қандай болмақ? Ойланайық..!  Отаншыл  жастарсыз 
еліміздiң болашағы да қараңғы болатынын естен шығармайық!

МЕН ЕЛІМНІҢ ГҮЛДЕНУІ ҮШІН НЕ ІСТЕЙ АЛАМЫН?

Бектөре МАНСҰРОВ,
Ветеринария факультетінің 4 курс 
студенті

ҚАҢТАРДА КҮН 
ҚАТТЫ СУЫТУЫ 

МҮМКІН
«Қысқы кезең жағдайында төтенше жағ дай

лардың алдын алу және оларды жою бойынша 
ісқимылдарға азаматтық қорғау мемлекеттік 
жүйесінің басқару органдары мен күштерін 
даярлау» тақырыбы бойынша «Қыс2015» 
республикалық командалықштабтық оқу
жат тығу өткізілді. Оқужаттығу азаматтық 
қорғау қызметтері мен құрамаларының қысқы 
кезеңдегі төтенше жағдайларға әзірлігін арт
тыру мен ден қою деңгейін тексеру мақ са
тында болды. «Қыс2015» оқужаттығу бары
сында еліміздің барлық аумағында төтенше 
жағдайларды жою және зардап шеккендерге 
алғашқы дәрігерлік көмек көрсету жөнінде 
тактикалықарнайы жаттығулар орындалды. 

ҚазГидрометтің айтуынша, 2016 жылдың 
қаңтар айының орта тұсында Қазақстан ау
мағында күннің қатты суытуына қатысты ауыр 
метереологиялық жағдай күтілуде. Со ның 
салдарынан орын алуы ықтимал электр сым
дарының, байланыстың үзілуі, сумен, газбен 
және жылу қуатымен қамтамасыз ететін ны
сандардың техногендік апаттан бұзылуы, 
жол дардың тайғақтануы мен басты көлік 
магистральдарын қар басып қалу жағдайларына 
дайын болуымыз керек. Осы айда алыс жолға 
шығып, таулы аймақтарға бармаған жөн. Жи
налғандар төтенше жағдайларды алдын алу 
бойынша өткізілген аталмыш оқужаттығуларға 
үлкен мән берді. 

Қ.И. МУШАНОВ,  
Д.Ә. БЕКМУХАНБЕТОВ 

Алматы қаласы, Медеу аудандық 
төтенше жағдайлар департаментінің 

негізгі мамандары  

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

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

СТУДЕНТТІК ӨМІР, 
ҚЫЗЫҚТЫ КӨҢІЛ
Оқу орнымыздың 85 жылдық ме рей

тойына орай екінші желтоқсанда «Сту
денттік өмір, қызықты көңіл» атты көңілді, 
тапқырлар сай ысы өтті. Агробиология 
және фитосанитария факультетінен «Мұ
рагер» командасы, Тех но логия және 
биоресурстар факультетінен «Қы тық та
ма, өзім күлем» және «ҰАУ» ко ман да
лары, Инженерлік факультетінен «ИнФак», 
«Болашақ инженерлер» командалары, Ве
те  ри нария факультетінен «Жас Stars» ко
ман дасы, Орман, жер ресурстары және 
кө кө ніс шаруашылығы факультетінен 
«Лес  ная брат ва», «ЛесГоу» командалары 
қатысты. Жүлделі бірінші орынды «ЛесГоу» 
командасы, екінші орынды «Қытықтама, өзім 
күлем» командасы, үшінші орынды «ИнФак» 
ко ман дасы иеленді. Қатысушы командалар 
ара сынан Үздік ойыншы номинациясын «Бо
ла шақ инженерлер» командасының мүшесі 
Қуат, «Мұрагер» командасының мүшесі 
Рыс  баева Дина марапатталды. Қалған қа
ты  сушы командалар басқа да марапатпен, 
сыйлықтармен марапатталды. Қатысушы 
8 команданың арасынан «ЛесГоу», 
«Қытықтама, өзім күлем», «ҰАУ», «ИнФак», 
«Лесная братва» командалары көктемгі 
финалға жолдама алды. Шараны Технология 
және биоресурстар фа куль теті мен студенттік 
кәсіподақ комитеті ұйым дастырды. 

Әшірәлі СМАНОВ,
Студенттік кәсіподақ ұйымының 

төрағасы



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

Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбеков (13 на
урыз 1966, Мойынқұм ауданы Бірлік ауылы – 
21 мамыр 1988, Семей қаласы) – 1986 жылғы 
Желтоқсан көтерілісінің қаһарманы. Қайрат 
Рысқұлбековтың ату жазасы 20 жылға бас 
бостандығынан айыру жазасымен ауыстырылған 
болатын. Бірақ Шу, Қарағанды темір жол 
бекеттері арқылы Рысқұлбеков белгісіз се
бептермен Семей түрмесіне жеткізіледі. 1988 
жылы Қайраттың камерасынан оның өлі денесі 
табылғанымен, құпия қазаның сыры әлі күнге 
дейін ашылмады. Оқырмандарымыздың на
зарына Қайраттың түрмеде жазған хаттарын 
ұсынуды жөн көрдік. 

*********
...Дүниедегі ең сұмдық зұлымдықты сот 

алдындағы азамат сотынан көрдім. Әді лет сіз
дік пен сот жас гүлге өлім септі, зұлымдықпен 
атып тұрды да, «ату жазасы» деп жас 
жүрекке найзаны сұқтыкетті. «Өспей жатып 
– өшу, жанбай жатып – сөну» деген осы да.

«Бақ түссе – маңдайымнан, тас түссе 
– талайымнан», көріп алдым, маған өлім 
қорқынышты емес, өйткені адалдығым одан 
биік тұр.

...Әнеукүнгі кездесуде менің приговорым
ды алдыңдар ма? Талғаттың суретін неғып 
тас тап  кетпедіңдер. Ақша салып кеттіңдер 
ме?  Келесіде Талғаттың, Рахат пен Асхаттың 
су рет тері болса, ала келіңдер. Кездесуге кірер 
алдында, сендерге «кір» деп айтады ғой қайсысы 
болса да, я сержант, я капитан, соған беріңдер 
суретті, бере салсын маған, (өтінесіңдер ғой). 
Кездесуге келердің алдында, бір тал роза гүлін 
ала келіңдерші. Жақында мейрам ғой. Қонақтар 
кеп қалғандай болсын, бөлме сәнсіз болмасын. 
Оны да суретпен бірге беріңдер. Болса екі тал 
(екі штук), ырым болсын...

Өзіме келсем, денсаулық жаман емес. Жағдай 
да солай. Ертеңнен кешке дейін шексіз қиялға 
берілемін де жатамын. Көкірегімде сол жалғыз 
үміт пен шексіз қиял. Жазатын қол жеткен 

жердің бәріне жаздым, кім біледі артының не 
боларын. Я сен, я мен боламыз да. Жоғарғылар 
ақтаса, ақтар, болмаса құдай сақтар. Басқа 
не істейміз, аяқтарына жығылатын мен емес. 
Бар шын дықты жазып жібердік, қалғанын 
өздері білсін.

Жазымыштан  озмыш жоқ. Барлық та ныс
тар ға, туыстарға, достарға менен сәлем.

Беттеріңнен сүйе бердім. 
Сәлеммен Қайрат.

23.09.87 ж.

Соңғы хат!
Сағынышты да қайғылы мәңгі қоштасу, ең 

соңғы амандықжамандық хат
Амансыңдар ма, ардақты асыл анашым, 

бауырет бауырларым, қадірлі қарындастарым, 
ақ пейіл жеңешем мен келінім және балдай 
тәтті қос бөбектерім!

Сендердің денсаулық, көңілкүй, тұрмыс
тіршіліктеріңді сұрап не қылайын, бәрібір 
маған оны естіпбілуді қу тағдыр менің 
сормаңдайыма жазбайын деп отыр.

Әйтеуір бұ дүниеде де, о дүниеде де ақ таза 
жүрегіммен бар тілейтінім — өздеріңнің 
әрқашан да амансау, ардақты адам болуларың.

Ендігі өздерің де естіпбіліп, үлкен қуаныш 
үстінде боларсыңдар. Сонда да басынан аяғына 
дейін өз қолыммен жазайын. Бар қасірет, мұң
зар, бақытсыздық, қырық қырсық мен сорлы 
бейшара, бейкүнәнің басына қашан,  қалай, қай 
уақытта, не себепті, қандай арамза жолдар
мен келгені өзімнен басқа, сіздерге де белгілі 
болар деп ойлаймын. Сіздер толық анығын 
білмесеңдер де, Талғат бәрін түгел біледі, мен 
оған бар сырымды еш жасырмай жазғанмын. 
Оның маған жазған жауабы, бауырлық ретінде 
берген уәде, серті: «Аманесен Отан алдындағы 
өз міндетімді адам баласына лайықты абы
роймен  өтеп, туған үй, ошақ басына оралған 
соң, мейлі үш жыл өтсін, мейлі отыз жыл 
өтсін, бәрбір мен ақиқат — шындыққа түбі бір 
жетемін. Тек қана адал жолмен жетемін», деп 
жазған еді. Әрине, мен Талғатқа толық сенемін. 
Оның айтқаны айтқан, айтқан сертінен 
қайтпайтынын өз басым өте жақсы білемін. 
Сол себепті, оған өз басым, оның бауырлық ақ 
ниетіне, ағасының жоғын жоқтауына шексіз 
алғысымды білдіремін!!! Оған сәлем жолдап, 
айтыңыздар: «Мен сорлыны толық жан
жақты түсініп, мен бейшараны кешірсін».

Өздеріңізге әбден белгілі, яғни менің 
жазықсызданжазықсыз, адам тұрмақ 
тышқан мұрнын да қанатпай сорлағанымды, 
темір торға торланғанымды, одан қала берді, 
түйенің көзіндей тесікке түйедей жала жабу
мен ақыры ату жазасын алғанымды.

Иә, мен сіздерден еш жасырмаймын, мен 18 
желтоқсан 1986 жылы 

алаңға бардым, көпшілікпен бірге. Барғанда 
да Конаевтың күйін күйттеп барған жоқпын. 
Тек қана, ол жерге барған себебім, бар 
мақсатым, біріншіден, ол жерде не болып, не 
істеп, не қойып жатқанын өз көзіммен көру 
болды. Екіншіден, алаңда қазақтың уыздай жас 
қыздарын ұрыпсоғып, өлтіріп жатыр дегенді 
елден естіген соң, өз басым қолымды жайып 
«күл болмасаң, тұл бол» деп отыруға еркектік 
арнамысым еш жетпеді. Ел қатарында ер 
қара боп, саны бар сапасы жоқ боп, ербеңдеп 
жүрген намыссыз еркек мен емеспін, құдайға 
шүкіршілік, менің де көркейген кеудемде нағыз 
ерге лайық «намыс» баршылық.

Оның үстіне «қыздың жолы жіңішке» де
ген. Менің түсінігімше, әйел адамға ер адам
дар тұрмақ, аң екеш аңдардың, хайуандардың 
еркегі де ұрғашысына мүйіз, я болмаса 
тұяғын көтермейді. Ал, біз бәріміз де аң емес 
адамзаттың ұлы — адамбыз, сондықтан ер 
адам әйел затына қол көтеріп, қол жұмсауға 
тиіс емес, әуелі еш құқығы жоқ. Міне, қысқаша 
айтқанда, осындай түсінікпен, әйел затына 
ер болып өз қол ұшымды беріп, көмектесуге, 
оларды арашалап, қорғау үшін барғаным рас. 
Сол жерде қолымнан келгенше бар көмегімді 
бергенім де рас. Ол үшін әлі күнге дейін, 
еш өкінбеймін, керісінше, үлкен мақтаныш 
тұтамын. Бірақ та, бір құдай өзі куә, адам 
баласын еш өлтіргенім жоқ. Мұндай айуандық 
жасаудың өзі, сормаңдай менің қолымнан 
келмейді. Еш уақытта, ешқашанда...

Ал, әйел затына айуандықпен қол көтеріп, 
шашынан тартып, көкпарша сүйрегені үшін 
бір милицияны ұрыпсоққаным рас. Ол адам, 
күні бүгінге дейін аманесен зыр жүгіріп жүр. 
Өз қолыммен жасаған бар теріс қылық, бар 
қылмысым осы ғана.

Ал, маған «жығылғанға жұдырық» деп зұ
лым дықпен мойныма ілген «адам өлімі» – менің 
ісім емес. Мұның бәрін, оюқиюын келістіріп 
көпекөрнеу жалажалғандықпен мен сорлының 
мойнына жүз қайтара орап ілген «ұялмайтын 
бес гектардай беттеріне талмайтын жақ 
берген» албасты  атқан  тергеушілер мен 
әб жылан жалақорлардың ісі. Ол атаңа лағ
нет тердің бұлай істеген себебі, біріншіден, 
өл ген адам жала жабушы жалақорлардың жа
қын, бірге істескен таныстары, сол себепті 
өз таныстарының өшкегін алу; екіншіден, 
ал басты әбжылан тергеушілердің «қанға –
қан, жанға – жан» деп зұлымдықпен «өлген 
адам» үшін әдейі мені, «менің қолтықтап де
меу шім» жоқ бейшара екенімді біліп, істеп 
отырғандары.

Иә, мен сорлылығымнан жазықсыздан
жазықсыз ату жазасын алдым. Өйткені, 
өзімнің кінәлі емес екенімді, адалдығымды, 

қолымның қан емес екенін қанша зар еңіреп 
айтқаныммен өзімді еш ақтай алмадым.

Дүниеде, адам баласының өзөзін ақтауы 
қиын екені кеудесінде жаны барлардың бәріне 
жақсы белгілі. Сондықтан, маған да бұл жағы 
қатты ауырсоғып отыр...

Міне, өздеріңіз естігендей «ату жазасын» 20 
жылға ауыстырды. Бұл әрине, біреуге қуаныш, 
біреуге жұбаныш, ал біреуге азап. Өз басым, 

бұл үшін еш қуанғаным жоқ. Өйткені, асыл ана
шым, түсініңізші мені! Ешуақытта, ешқашанда 
бұл тас зынданда жазықсызданжазықсыз 
еш отырғым келмейді. 11 ай ішінде қайғы 
қасіреттен жүйке тамырым әбден жұқарды, 
әбден шаршадым. Сол себепті, жазықсыздан
жазықсыз өзөзімді 20 жыл бойы еш қинағым 
келмейді, азап шеккім келмейді. Және сіздерді 
де қинатып, азаптағым келмейді. Менсіз де, 
асыл анашымай! Тағдырдың тауқыметін көп 
көрдіңіз ғой. Түсінген жанға сол да жеткілікті. 
Басыңызды 20 жыл бойы торлаған, сізге 
қайғыуайым болмайын. Ардақты анашым! Бар 
жеткен жерім осы. Аяғыңызға жығылайын! 
Ақ сүтіңізді ақтай алмай көз жұмып бара 
жатқаным үшін сорлы балаңызды кешіріңіз! 
Өтінемін, кешірім өтінемін!

Мейлі, бар ұлқыздарыңыздың ішіндегі жы
лан болып туылғаны менақ болайын. Тек 
кешіріңіз, кешіңіз мен бейбақты, бейшараны, 
сорлы балаңызды. Кешіріңіз!

Бауырларым, сендер де кешіріңдер! Түсініңдер 
мені және кешіріңдер!

Жоқ! Жазықсыз 20 жыл бойы азап шегетін 
мен емеспін. Ерте ме, кеш пе, нағыз адам 
өлтіруші қылмыскерлер әліақ табылады. Бұл 
ақиқат! Жүрегім сезеді.

Менің өлігіме тек жалақорлар мен тергеуші, 
соттарды кінәлаңдар!

Соңғы рет қимастықпен беттеріңізден 
сарғайған сағынышпен сүйдім!!!

Қош болыңдар! Кош бол, жарық дүние!
Бар бақытымды о дүниеден табармын.

Сағынышты сәлеммен, балаңыз Қайрат!
21 мамыр 1988 ж.

ЖЕЛТОҚСАН СИМВОЛЫНА 
АЙНАЛҒАН ЖАСЫН ҒҰМЫР

•Біз білмейтін желтоқсан

Ләззат Сағынбекқызы ӘШІРБЕКОВА – 1986 жылы 16 
желтоқсан көтерілісіне қатысқан қазақ жастарының бірі. 
1965 жылы 19 тамызда Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, 
«Құмөзек» ауылында дүниеге келген. 1982 жылы орта мектепті 
бітіргеннен кейін Алматы медицина институтында балалар 
дәрігері факультетінде білім алған. 

17 желтоқсан күні сабаққа барғанда қазақтар бөлек, орыстар 
мен өзге ұлт өкілдері бөлек отырды. Орыстардың: «Орыс болса 
несі бар, еш айырмашылығы жоқ?»   дегені есімде. Арамызда 
еврей студенті ғана бізді жақтап: «Бұлардікі дұрыс, әр елді 
өз ұлтының басшысы басқару керек»,  деді. Сол ашуызамен 
көшеге шығып, бұл күні жатақханаға аманесен оралдық. Түнгі 
сағат екілердің шамасында көрші бөлмедегі қыздардың дауыстап 
шақырғандарынан ояндық. Балконға шықсақ бөлмелес қыздың 
туған сіңілісі екен. Бізден көмек сұрап, ішке кіргізіп алуымызды 
өтінді. Оның түрін көріп шошып кеттік. Денесі қан, бетаузы 
көгерген, арқасы қанталап тұр. Ол алаңда болғанын айтып, бірақ 
онда болғанын ешкімге айтпауымызды өтінді. 

Ертеңінде сабақтар да жөнді болмады. Студенттер аз жиналған 
соң бізді де қайтарып жіберді. Жағдайды тағы да өз көзімізбен 
көрмек болып алаңға жол тарттық. Күндіз айтарлықтай ештеңе 

бола қоймады. Күн ұясына бата бастаған шақта айқайшу 
басталды. Бұл Желтоқсан көтерілісінің екінші күні еді. Бір уақытта 
артымнан біреу дубинкамен бе, жұдырықпен пе білмеймін, қатты 
ұрды. Тәртіп сақшыларының аямасын біліп, жанымды сақтау 
үшін қашып, Абай даңғылының шетіне қалай жеткенімді білмей 
де қалдым.  Жолдың шетінде су ағатын арыққа тығылдым. Мен 
сияқты қашып бара жатқан екі жігіттің бірін милиционер ұстап 
алып сабай бастады. Қорыққанымнан орнымнан қозғала алмай 
қалдым. Есімді жисам үсті басымның барлығы су болған екен, 
үйлердің арасымен тығылып жүріп  әрең дегенде жатақханама 
жетіп алдым.  Келсем жатақхананың алдында төртбес мұғалім 
жүр екен, қайдан келгенімді көрсетпейін деп балшық болған 
пальтомды теріс айналдырып қолыма ұстаған күйі жатақханаға 
кірдім. Арқамның соққы тиген жері көгеріп, қатты ауырып 
қалыпты. Ауырғаны жаныма батса да, лай болған киімдерімді 
жуып, үтіктеп ертеңіне сабаққа бардым. Ондағы ойым – алаңға 
шыққанымды ешкім білмесін дегенім.

 Сол күні «судебномедицинская экспертиза» деген цикл 
еді. Бұл сабақ кезінде мәйітханаға баратын едік.  Әлі есімде, 
экспертизаға бізге бір жас қызды берді. Иә, бұл Ләззат 
Асанова болатын. Қағазды толтырғанда Ләззаттың аты
жөні, жасы, музыка училищесінде оқитынын жаздық.  Менің 

қасымдағы балаға: «Мына қызды алаңнан әкелгенау шамасы» 
дегенімді оқытушымыз естіп қойып: «неге олай ойлайсыңдар, 
ол жақтан емес, алаңда адам өліп жатқан жоқ»,  деді.  Жалғыз 
мен ғана мәселенің басқаша екенін түсіндім. Жеке танымасам да 
қаракөз қандасымның  мына күйін көргенде іштей егіліп жылап,  
қоштастым.  Өзіммен аттас болған соң ба, оны ұмытқаным жоқ. 
Ләззаттың денесіне түскен жарақаттар да әлі күнге дейін көз 
алдымда. Екі санының алдыңғы жағында тізесінен жоғары қатты 
соғылып, көгерген. Басының шүйде жағында, сыртында онша 
жарақат жоқ секілді көрінгенмен ішін ашқанда қанталап қанның 
ұйыған жері үлкен болды. Үстінде қызыл кофта, иығына реглан 
киген. Мойыны жартылай жабық. Осындай күртешенің менде сия 
көгі бар еді, сондықтан есімде қалыпты. 

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

•Желтоқсан естеліктерінен

ЛӘЗЗАТ АСАНОВАНЫҢ  ДЕНЕСІН 
СТУДЕНТТЕРГЕ ЭКСПЕРТИЗАҒА БЕРДІ

Ләззат Асанованың студенттік шағы



 

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

ЌазЎАУ – 85!

А.Жұбанов атындағы оркестр және эстрада-вокал 
үйірмесінің жетекшісі Жадыра Исабекова

Дәстүрлі ән үйірмесінің мүшелері, университетіміздің 
студенттері: Талғат Т�леген және Жазерке Тұрлыбекова

Ана-Жер Ана қойылымы. «Гүл-Бану» би ансамблі

Мерейтой қарсаңында құрметті профессор 
атағын иеленгендер

Инновациялық орталықтың ашылуы 

Университет студенттері: Гүлсезім Жақсылық пен 
Бақытжан Хамитұлының орындауында Алматы вальсі. 

«Гүл-Бану» би ансамблінің бишілерімен

Эстрада-вокал үйірмесінің мүшелері, университет 
студенттері: Ислам Кеңесхан, Зере Ыдырыс, Нұрдәулет 

Жұбатыр, Фарида Алдабергенова, Алмат Болатұлы

Жүргізушілер: Ветеринария факультетінің студенті 
�сел Қалимолдина мен актер, Қуаныш Мамытқалиев

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  
Университет ректоры Тілектес Есполов, 

Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков, 

ҚР Білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев, 
КАҚ «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» 

директорлар кеңесінің т�рағасы Ғани Қалиев


