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ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДІҢ ТҰҒЫРЫ БИІК БОЛСЫН!

УНИВЕРСИТЕТ ҰЖЫМЫ ӨЗ 
ЖҰМЫСЫН ЗАМАН ТАЛАБЫНА 
САЙ ҰЙЫМДАСТЫРЫП КЕЛЕДІ ++++++++++

++++++++++

• Дариға Назарбаева

ҚР Премьер-министрінің орынбасары Дариға Назарбаева 
университетімізге арнайы сапармен келді.
2016 жылдың 15 қаңтар күні сағат Қазақстан Республикасы Премьер

Министрінің орынбасары Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінде арнайы жұмыс сапарымен болып,  20162019 жылдарға арналған 
білім мен ғылымды дамыту жөніндегі Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуы, 
Қазақстандағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы құқықтық
нормативтік құжаттар, халықаралық аккредитация, жоғары және жоғары оқу ор
нынан кейінгі білім беру ісіне бизнесортаны тарту мәселелері бойынша оқу орны 
басшылығымен, ғалымдарымен, ғылымизерттеу институттарының мамандарымен, 
ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілермен кездесіп, кеңес өткізді.

Кездесуге сондайақ Парламент Мәжілісінің депутаттары, ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігі мен ҚР Білім және ғылым министрлігінің, Ғылыми
зерттеу институттарының басшылары, Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері қатысып, 
университеттің ғылымиинновациялық бағыттағы жетістіктері мен алдағы жұмыс 
жоспарымен танысты. Университет ректоры, академик Тілектес Есполов өз сөзінде: 
«Бүгінгі күні Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздегі агроөндірістік 

кешенді дамыту мақсатында аграрлық білім мен ғылымды өркендетуге қатысты жаңа міндеттер жүктеп отыр.
Мемлекет басшысының тапсырмасына орай, біз инновациялық жүйенің барлығын әлемдік тәжірибеге сай трансформациялап, жаңа техно

логияларды енгізу, инвестиция тарту, аграрлық ЖОО мен ғылымизерттеу институттарының ғылымбілім және тәжірбиеліконструкторлық 
инфрақұрылымын жетілдіруде ілгері қадамдар жасай бастадық. Алдымызда  мынадай маңызды міндеттер тұр: АӨК ғылыми және кадрлық по
тенциалын ұлғайту; еліміздің азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында еңбек өнімділігін арттырып, агроөндірістік кешеннің ғылыми, 
кадрлық деңгейін көтеру; аграрлық ғылым, білім мен өндірісінің және аграрлық жоғары оқу орындары мен ғылымизерттеу институттарының ин
теграциясын дамыту; отандық аграрлық білім мен ғылымды халықаралық стандарттарға сәйкестендіру; Қазақстанның аграрлық саладағы ғылыми 
өндірісінің өнімдерін әлемдік нарыққа шығаруға күш салу; мемлекетаралық интеграция және ұлттық азықтүлік нарығын қалыптастыру; ауыл 
шаруашылығы өндірісіне жаңа ғылыми жобалар мен инновациялық технологияларды енгізу процесін жеделдету. Бұл әрине, тек ғылым, білім 
және өндірістің интеграциясы арқылы жүзеге асатыны белгілі. Әлемдік тәжірибе тілімен айтқанда   «Алтын үшбұрыш». Тек осындай тығыз 
ынтымақтастық  қана еліміздің агроөнеркәсіптік кешенін жаңғыртуға көмектеседі.

Университет мемлекет жүктеген міндеттер жолында, алдағы уақытта да қазіргі заман талаптарына сай озық технологиялармен жабдықталған 
алдынғы қатарлы аграрлық білім, ғылым, өндіріс және бизнес саласының негізгі үйлестірушісі бола береді деп сенім білдіремін» – деді.

Кездесуді қорытындылаған Дариға Нұрсұлтанқызы тарихы терең, тағылымы мол, Қазақстан Республикасы ауылшаруашылығы ғылымының 
дамуына ерекше үлес қосып, Ұлттық зерттеу университетіне трансформациялану ісінде ілгері қадам жасап келе жатқан  – Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің жұмысына оң бағасын беріп, келешекте іске асуға тиіс мемлекет берген тапсырмаларды нақтылап, аграрлық саладағыөзекті 
мәселелердің шешімін табуына ықпал ететіндігін атап өтті.

АГРАРЛЫҚ БІЛІМНІҢ БОЛАШАҒЫ

БҮГІНГІ САНДА

АГРОБИЗНЕС 
ӨкІЛДЕРІМЕН 

БАЙЛАНЫС 
ДАМУДА

БАЙҚАУЛАР! 
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Дәулет ӨСЕРБАЙҰЛЫ,
Жастар арасында ережесіз жекпе-жектен әлем чемпионы,ҚР спорт 

шебері, джиу-джитсу мен самбодан Қазақстан чемпионы, «Агробиоло-
гия және фитосанитария» факультетінің 3 курс студенті.

Сабина БАБАЖАНОВА,
Erasmus+ халықаралық бағдарламасы грантының иегері,

«Агробиология және фитосанитария» 
факультетінің магистранты

• Топ жарғандар
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Жуырда Жамбыл облысының әкімі Кә рім 
Көкірекбаев Қазақ ұлттық аграрлық уни вер
ситетіне арнайы жұмыс сапарымен келіп,  оқу 
орны ғалымдарымен, ғылымизерттеу инс ти
туттары басшыларымен, студенттермен, ма
гис тран т тармен, докторанттармен кездесіп, ай
мақтағы ауыл шаруашылығы саласы мамандары 
мен университет арасындағы ықпалдастық мә
селелерін дамытуды талқылады.

Кәрім Нәсбекұлы университеттегі Қазақстан
Жапон инновациялық орталығы, Индустралды 
инновациялық дамудың мемлекеттік бағдар
ла масы бойынша мамандар дайындайтын Қа
зақКорей инновациялық орталығы, Су ор
та лығы, Инновациялық жылыжай, оқу және 
ғылымизерттеу зертханаларының жұмысымен 
танысып, ғалымдармен, білім алушы жастармен 
пікірлесті.

Кездесу барысында Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, академик Тілектес 
Есполов оқу орнының  ғылыми бағыттарын 
баяндап, аймақтардағы ауыл шаруашылығын 
өркендетуге қатысты нақты ісшаралар мен 
жаңа жобаларға тоқталды. Ректор өз сөзінде 
университеттің 2002 жылдан бастап  ғылым 

мен өндірісті интеграциялау бойынша жүйелі 
жұмыстар жүргізіп отырғанын айта келе, 
соңғы бес жылдан бері оқу орнын ұлттық 
зерттеу университетіне трансформациялауға 
байланысты жүзеге асырып келе жатқан стра
тегиялық бағыттың оң нәтиже бере бас тағанын 
тіл ге тиек етті. Сонымен қатар «Байсерке Агро» 
ғылымиөндірістік орталығы сияқты елімізідің 
оңтүстік, оңтүстікшығыс аудандарында ор
талықтар құрып, олардың жұмысына уни вер
ситет ғалымдары мен кафедралардың да қа тысып 
отыруы тиіс екендігіне баса назар аударды. 
Қазіргі уақытта Жамбыл облысындағы агро
өнеркәсіп кешен мен шаруашылық мамандары, 
аграрлық бағыттағы колледж ұстаздары мен 
кәсіпкерлер Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
ғалымдарымен бірқатар ауқымды инновациялық 
жобаларды бірлесіп  жүзеге асырып келеді. Осы 
университетті бітірген білікті мамандар аталған 
аграрлы өңірдің өркендеуіне атсалысып, аянбай 
еңбек етуде. Ендігі мәселе, бүгінгі қалыптасқан 
дағдарыс жағдайында облыстағы агроөндірістік 
кешен жұмысын аграршы ғалымдардың ғылыми 
потенциалына сүйене отырып, алға жылжыту.

Университет ректоры Тілектес Исабайұлының 
айтуынша қазірдің өзінде облыс, аудан бас
шы ларымен арнайы келіссөздер жүргізіліп, 
Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік 
Қазақстан және Қызылорда облыстарында 
пилоттық кафедралар енгізу ісшаралары қол
ға алынуда. Анықталған жоспар бойынша 
әр аймаққа қатысты жұмыс тобы құрылып, 
жауапты ғалымдар бекітілді.

Университет басшылығы қазірдің өзінде бір 
ғана Алматы облысында 6 пилоттық ауданды 
анықтап, ондағы ірі агроқұрылымдар мен 
өңдеуші кәсіпорындар базасында10нан 20ға 
дейінгі аралықта ауылшаруашылығына қажетті 
білікті маман дайындау мақсатында оқу
ғылымиөндірістік  орталықтар ашуда.

Бүгінгі күні университет ғалымдары ай мақ
тардағы фермерлерге тегін кеңес беру және 
оқыту семинарын ұйымдастыру мақсатында 
шаруа қожалықтары мен өндіріс орындарына 
арнайы барып ғылымитәжірибелік көмек 
көрсетіп, нақты жобаларды жүзеге асыруды 
қолға алуда. Атап айтсақ – мал шаруашылығы, 
құс шаруашылығы, балық шаруашылығы, ша
руашылықты ветеринарлық қызметпен қам
тамасыз ету мәселелері, өсімдік қорғау және 
карантин, өсімдік және мал шаруашылығы 
өнімдерін өңдеу бағыттары бойынша ғалым 
мен өндіруші арасында тығыз байланыстар 
жандануда. Аталған шаралар облыс, аудан дар
дағы ауыл шаруашылығы секторына серпін беріп 
қана қоймай, Қазақстанның алыс аймақтарында 
тұратын жас талапкерлерді оқуға тарту үшін 
мақсатты және көлемді түрде кәсіптік бағдар 
жұмыстарын тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.

Бүгінгі таңда Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінде жүргізіліп жатқан зертетулер 
мен ұсыныстар еліміздің жаңа экономикалық 
бағамына сәйкес келеді. Нақтырақ айтсақ 
уни верситет ғалымдары жер және су ре сурс
тарын басқару, бағаны белгілеу механизмі, 
салық және сақтандыру жүйесін жетілдіру, 
шаруашылық пен кооперациялардың тиімді 
түрлерін дамыту сияқты мәселелер бойынша 
сараптамалар жүргізуде. Осы орайда  уни вер
си теттің облыстарда пи лоттық кафедра ашуы 
агроөндірістік кешен субъектілерін білім бе
ру мен қамтамасыз етуден туындап отырғанын 
атап өтуіміз керек. Мұндай бағыттар арқылы 
ауыл шаруашылығы және мемлекеттік органдар, 
аграрлық ғылым мен кәсіби  білім беру  арасында 
байланысты орнату үшін шаруаларға кеңес беру 
қызметі жандана түсетіні сөзсіз. Сол себебті 
кеңес беретін мамандардың біліктілігін арттыру 
уни верситеттің басты назарында.

Жоғарыда аталған кездесу қорытындысы 
бойынша отандық ауыл шаруашылық білім мен 
ғылымының қарашаңырағы саналатын Қазақ 
ұлттық аграрлық университеті мен Жамбыл 
облысы аймақтағы агроөндірістік кешенді да
мытуға байланысты бірлескен меморандумға 
қол қойды.

АГРОБИЗНЕС ӨКІЛДЕРІМЕН 
БАЙЛАНЫС ДАМУДА

• Ықпалдастық

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

 25 қаңтар күні Қазақ ұлттық аграрлық университетінде Қазақстан Респу
бликасы Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттардың ке
зектен тыс сайлауын қолдауға арналған дөңгелек үстел ұйымдастырылды.

Дөңгелек үстелді ашып, жүргізіп отырған университет ректоры, ака
демик Тілектес Есполов: «Отандық ауыл шаруашылығы білімі мен 
ғылымының қарашаңырағы – Қазақ ұлттық университетінің басшылығы 
мен оқытушыпрофессорлық құрамы және білім алушы жастары Пар
ламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттардың сайлауын 
мерзімінен бұрын өткізу туралы бастаманы қолдауды өзінің азаматтық бо
рышы деп санайды.» – дей келе, жаңа құрамдағы Мәжіліс пен Мәслихаттар 
алдында аталған бағыттағы ауқымды ісжоспарларды тиімді жүзеге асыру 
міндеттелмек. Осы орайда сайлауалды кезеңінде біз азаматтық парызы
мызды орындап, лайықты кандидаттарға дауыс беруіміз керектігін атап 
өтті.

«Алдағы жиырмасыншы наурызға белгіленген Парламент Мәжілісі 
мен барлық деңгейдегі Мәслихаттарының кезектен тыс сайлауы –   алға 
қойылған міндеттерді тиімді іске асыруға, тұрғындардың әлауқатын 
жақсартуға болатын маңызды қадам. Халықтың қалауын ескеріп, ұтымды 
шешім қабылдауы – бұл Мемлекет басшысының көрегендігі. Сайлауға 
бірауыздан қатысып, өз таңдауымызды жасайық. Бұл – әр қазақстандықтың 
азаматтық борышы.» – деп түйіндеді өз сөзін университет ректоры, акаде
мик Т.И.Есполов.

Дөңгелек үстел барысында сондайақ  Қазақстан тарихы және қоғамдық 
пәндер кафедрасының меңгерушісі – С. Борбасов, Стратегиялық анализ 
және болжау бөлімінің бастығы – Ү.Керімова, О.Сүлейменов атындағы 
Әлеуметтікгуманитарлық білім беру және тәрбие институтының дирек
торы – Е.Медеуов, Құқық кафедрасының меңгерушісі – Б.Қуандықов 
және бірқатар студенттер мерзімінен бұрын өтетін сайлауға қатысты оң 
пікірлерін білдіріп, ойларын ортаға салды.

Өзара пікір алмасып, талқылау түрінде өткізілген Дөңгелек үстел 
қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі 
мен барлық деңгейдегі мәслихаттардың кезектен тыс сайлауды қолдайтын 
университет ұжымының  Қаулысы қабылданды:

«Бүгінгі таңда біздің алдымызда Президентіміз Н.Ә.Назарбаев белгілеп 
берген «Нұрлы жол» жаңа экономикалық бағдарламасы мен «Бес инсти
туционалды реформаны жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» дағдарысқа 
қарсы Ұлт жобасы сынды өте маңызды стратегиялық міндеттер тұр.

Сондықтан еліміздегі қиын экономикалық жағдай кезеңінде Қазақстан 
Республикасы Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттардың 
кезектен тыс сайлауының өткізілуі Елбасының уақытқа сай қабылдаған 
оң шешімі деп білеміз және барлық саяси партияларға дағдарысқа қарсы 
нәтижелі қызметтерімен көрініп, ел сенімін ақтайтын  тағы бір ерекше 
мүмкіндіктің беріліп отырғанын айтамыз.» – делінген Қаулыда.

МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН САЙЛАУ ӨТКІЗУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ
• Дөңгелек үстел

Байқаулар! Гранттар!
Дамыған елде білім алу 

мүмкіндігін жіберіп алма!
Түрлі халықаралық бағдарламалар, ауыл 

шаруашылығын дамыту қорлары, меценат-
тар, жыл сайын білім алушылар үшін грант-
тар ұсынады. Осындай байқауларға қатысып 
шетелде білімін жетілдіріп, тәжірибеден 
өтіп қайтқан ҚазҰАУ-дың студенттері, 
магистранттары, докторанттары тіпті 
қызметкерлері де бар.

Талапты жас, мұндай мүмкіндікті құр 
жібермей бағыңды сынап көр! Мүмкін бұл – 
саған ұсынылған бақыт кілті шығар...?!

Ауыл шаруашылығын дамытудың Ха
лық ара лық қорында тәжірибеден өту

Біріккен ұлттар ұйымының арнайы агент
ті гі студенттер мен 30 жасқа толмаған жас 
мамандарға ауыл шаруашылығының ха лы қ
аралық қорында істәжірибеден өтуге  мүм
кін дік жасап отыр. Мамандардың ағылшын 
тілін білуі талап етіледі.  Тәжірибе мерзімінің 
ұзақтығы –  6 ай. 

Толық ақпарат: http://www.ifad.org
***

Эссе байқауы
Байқаудың жеңімпазы БҰҰ Жастар форумы

на қатысуға мүмкіндік алады.
АҚШтың НьюУорк қаласында өтетін 

байқауға қатысу үшін, көлемі 2000 сөзден 
аспайтын, мәдениатаралық түсіністік, әр түрлі 
тілдерді меңгерудің әлемдік мәдениетке қосар 
үлесі туралы тың ойларды баяндайтын шағын 
эсселеріңізді жіберсеңіздер болады. 

Толық ақпаратты келесі сілтеме бойын
ша ала аласыздар: https://www.els.edu/ru/
ManyLanguagesOneWorld/HowToEnter

***
Чехия басшылығы шет елдік студенттерге 

арналған гранттар ұсынады
Оқу бакалавриата, магистратура және аспи

рантура негізінде жүргізіледі. Оқу мерзімінің 
ұзақтығы үміткердің таңдаған бағдарламасына 
қарай 2 ай мен 10 ай аралығында болады.

Толық ақпарат: http://www.msmt.cz/
***

Health and Social Sciences студенттердің 
халықаралық конференциясы

Рига, Латвия
Конференцияның ұраны – әрбір  студент – 

халықаралық ғалым.
Конференция барысында денсаулық сақтау, 

қоғамдық ғылымдар, қоршаған орта туралы 
түрлі тақырыптарда талқылаулар өтеді. Шара 
барысында студенттер өздерінің ғылыми жоба
ларын да ұсынуына болады.  Конференцияның 
ресми тілі – ағылшын тілі.

Толық ақпарат:lvhttp://www.rsu.lv/eng/
scienceandresearch/internationalstudent
conference

***
Жаратылыстану саласы бойынша Белгия

да магистратураға грант
Katholieke Universiteit Leuven университеті 

астарномия және астрофизика, биофизика, 
биотехнология, география, геолгия сияқты 
мамандықтар бойынша ақысыз, шәкіртақы 
төлеу негізінде оқуға өтініштер қабылдайды. 
Грантқа ие болу үшін, бакалавр бітіргеніңіз 
жөніндегі диплом, барлық сабақтар бойынша 
үздік көрсеткіш, сонымен қатар ағылшын тілін 
меңгергендігін растайдын сертификатыңыз бо
луы керек.

Толық ақпарат: http://www.kuleuven.be/
english/application/

***
Тарту, саясаттану және басқару институ

ты, Эстония
Университет ағылшын тілінде білім алу 

негізінде магистратураның:
• Демократия және басқару;
• Халықаралық қатынастар;
• Балтық өңірін зерттеу бағдарламалары бой

ынша грантқа өтініштер қабылдайды.
Студенттің міндетті түрде ағылшын тілін 

меңгергендігін растайтын сертификаты болуы 
тиіс. 

Толық ақпарат: http://www.estonia.dre am
apply.com/

***
БҰҰ Азықтүлік және ауыл шаруашылығы 

ұйымында тағылымдамадан өту
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ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ - ДАМУДЫЅ ТІРЕГІ
Университетіміздің мәжіліс залында «Президент Жолдауы  дамудың тірегі» тақырыбында конференция өтті. Жиынның модераторы әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор – 

Дәуренбаева Жанар Әбжанқызы болды. О.Сүлейменов атындағы Әлеуметтікгуманитарлық білім беру және тәрбие институтының директоры – Медеуов Есенгелді Өміржанұлы, Қазақстан тарихы 
және қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі – Борбасов Сайын Молдағалиұлы, Стратегиялық анализ және болжау бөлімінің бастығы – Керімова Үкіляй Керімқызы, Ветеринария факультетінің 
профессоры – Бабалиев Сейіт Өмерсенұлы, Халықаралық ынтымақтастық басқармасының бастығы – Әлкенов Елтай Нұрланұлы, Гидротехника, мелиорация және бизнес факультетінің 1курс 
студенті – Мейірханұлы Жасұлан, Инженерлік факультетінің 2курс студенті – Әлеке Ажар жиналғандарға баяндама оқып, білікті ұстаздар  еліміздің саяси ұстанымы мен саяси ахуали жайлы 
кеңірек әңгімелеп берді. Төменде әр баяндаманың қысқанұсқа үзіндісін келтіріп отырмыз.

Жанар АБЖАНҚЫЗЫ ,
тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі 

проректор

ЫНТЫМАғЫ ЖАРАСҚАН ЕЛІМІЗДІ 
ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ ЖАғДАЙғА 

БЕЙІМДЕЙДІ

Елбасының Жолдауы  әрдайым ел ішіндегі 
сабырлылықты, береке мен бірлікті ұйыс ты
рушы фактор. Биылғы Жолдауда да Елбасы 
осы  бағдардан ауытқыған жоқ. Жолдау біздің 
ынтымағы жарасқан елімізді жаңа жаһандық 
жағдайға бейімдеп, экономикалық қауіпқа
терден қалай шығынсыз шығуымызды тереңінен 
ой ластырған нағыз құнды құжат. Сондықтан 
оның «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» деп аталуының өзі
нің астарында үлкен мағына бар. Президент 

Жол дауда  көлденең шыққан кедергілерге кі
дір мей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу 
мақсатын алға қойды. Сонымен бірге Елбасы 
Қазақстанның ресми түрде Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүше болуы  Ұлы Дала елінің 
әр тараптағы елдермен қаржылық байланысы 
күшейіп, емінеркін сауда айналымын жасауына 
септігін тигізетіндігін баса айтты. 

 Елбасы межелеп берген тапсырмаларды 
жүзеге асыруда аграрлық ғылым мен білімнің қара 
шаңырағы саналатын біздің университетіміздің 
атқарып отырған ауқымды жұмыстары өте 
көп. Білім ордасы бүгінгі күні Ұлттық зерттеу 
университетіне трансформациялану жұмысын 
табысты жүргізіп келеді. 

Отандық агралық ғылым мен білімді 
халықаралық стандарттарға сәйкес дамытуда 
оқу орнымызда атқарылып жатқан игі істер 
туралы университетіміздің ректоры, ҚР ҰҒА 
вицепрезиденті, академик Т.Есполовтың «Еге 
мен Қазақстан» газетінде жуырда жарық көр
ген «Жаңарған Қазақстанның жаңа ба ғыты» 
мақаласында толымды баяндалды. Тілектес 
Исабайұлы «Оқу орнымызды ауыл ша руа
шылығы ғылымы мен инновациясының шебер
ха насы деп есептеуге негіз бар» дей отырып, 
мақалада біздің ұжымымыздың алдында тұрған 
келелі міндеттерге де терең тоқталып өтті.

Укиляй кЕРИМОВНА, 
начальник отдела стратегического анализа и 
прогнозирования, д.э.н., профессор кафедры 

экономики и финансы 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ, ГОТОВЫ УЙТИ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ

За годы независимости Казахстан в раз
ви тии экономики добился высоких резуль та
тов. Как было отмечено, в Послании Гла вы 
государства по показателю Индекса гло бальной 
конкурентоспособности Давосского эко но
ми ческого форума Казахстан занял 42 место, 
а в мировом рейтинге стран создающих 
самые благоприятные условия для бизнеса 
мы заняли 41 позицию. За эти годы страна 
стала полноправным партнером Евразийского 
экономического союза, вступила во Всемирную 

торговую организацию. Поэтому, Казахстан 
как член многих международных сообществ 
вовлечен в политические и экономические 
процессы, происходящие во всем мире. 
Республика разработала и приняла свою 
стратегию на долгосрочную, среднесрочную 
и ближайшую перспективу. Следует отметить, 
что в данном Послании, как и было до этого, 
он подробно остановился на новой социальной 
политике. Несмотря на экономические кризисы 
с января 2016 года повышается заработная 
плата работникам здравоохранения в среднем 
до 28,0%, образования до 29,0%. Увеличение 
стипендий студентам до 25,0%. Предусмотрена 
социальная поддержка социально уязвимой 
части населения.

Глава государства обратился с речью к 
молодежи, где отметил, что не надо бояться 
трудностей, постоянно надо совершенствовать 
свои знания и  найти применение этим знаниям. 
Активнее осваивать рабочие профессии.

Наш университет получил статус неком мер
ческого акционенрного общества. Новая ор
ганизационноправовая форма позволит уни
верситету заниматься необходимыми видами 
дея тельности, приносящими доход, и перейти к 
автономии вуза.

Вузы аграрной сферы Казахстана, в част
нос ти наш университет, готовы уйти от 
государственной зависимости и снять зна
чи тельный «груз иждивенчества с плеч го
су дарства», включая для этого механизм 
государственночастного партнерства и авто но
мии университетов. 

Сайын МОЛДАғАЛИҰЛЫ,
Саяси ғылымдарының докторы, профессор

пРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАғЫ

Ашық қоғам орнатқан Қазақстанға әлемдегі 
негізгі өзгерістер тікелей әсерлерін тигізеді. 
Ол әсерлер біркелкі болмайды. Кейбір қауіптер 
біздің экономикалық дамуымыз бен саяси 
ахуалымызға өзінің негативті салдарларын 
тигізеді. Олар әлемдік геосаясаттағы тек то
ни калық өзгерістерге байланысты жүреді. Біз 
мемлекеттілігімізді нығайтып «Мәңгілік Ел» 
идеясын іске асыруға тиістіміз. Ол үшін барлық 
қазақстандықтардың байқуатты өмір сүруді 
қамтамасыз етілуі маңызды. Сонда ғана билік 
пен халық бірігіп топтасады.

Президент Жолдауында Үкіметке 14 нақты 
тапсырма берілген. 

1. Шағын, орта және ірі бизнесті қолдауға 100 
млрд. теңге. Бұл ақша орта таптың қалыптасуына 
көмектеседі. Қазір 20 пайыздан асқан орта тап 
келешекте 50 пайыз болады.

2. Банк секторын сауықтыру үшін. Проб
ле малаы несиелер қорын капиталдандыруға 
250 млрд. теңге. Бұл дегеніміз елдегі банк 
жүйесін дағдарыстық жағдайдан алып шығуға 
көмектесу, елдің қаржы жүйесін жаңаландыру 
болмақ.

3. Мұнайхимия технопаркі, ҚорғасШығыс 
қақпасы арнай экономикалық аймақтарды да
мы ту, жаңа инвестициялар тартуға – 81 млрд. 
теңге. Бұл дегеніміз жаңа индустриалды ин фра
құрылымның үлгісін жасау деген сөз.

4. ЭКСПО2017 кешенді құрылысына – 40 
млрд. теңге. Жаңа кешен Астананың көркін 
толықтырып, бүткіл Қазақстан халқына мәдени, 
әлеуметтік қызметтер көрсетпек.

5. Астана әуе жайын кешенді жаңартуға 
29 млрд. теңге. Әуе жайдың өткізу қабілетін 
жылына 7,1 млн. адамға жеткізу.

6. Ішкі және стратегиялық тас жолдарды 
жөндеу және салу. АстанаАлматы, АстанаӨс
кемен, АстанаАқтөбеАтырау, АлматыӨс ке
мен, ҚарағандыЖезқазғанҚызылорда жол 
 дарын сапалы жөндеу қосымша 200000 жұ мыс 
орнын ашуға көмектеседі.

7. Елдегі барлық арнайы экономикалық ай
мақтардыңинфрақұрылымдарын жаңартуға 
кө мектесу, индустриалды аймақтар құрудың 
жұмыстарын аяқтау.

8. Жаңадан ЕкібастұзСемейӨскемен, Семей
АқтоғайТалдықорғанАлматы бағыттарында 
жоғарғы вольтті электр жүйелерін тарату. Бұл 
шаралар елдің оңтүстікшығыс аймағындағы 
электр қуатының жетіспеушілігі мәселесін 
шешеді.

9. Тұрмыстық кешен шаруашылығын жа
ңар ту, су және жылу құбырларын жаңалау 
да кезек күттірмейтін шаруа. Соңғы 6,7,8,9 
тапсырмаларды орындауға үкімет 100 млрд. 
теңге жұмсамақ.

10. Халықты арендалық тұрғын үймен төменгі 
пайызбен қамтамасыз ету мәселесі шешіледі. 
Халық тікелей пайда табады. Делдалсыз, 
несиені төмен пайызбен өтеу арқылы тұрғын 
үйге ие болуға мүмкіндік беріледі.

11. Апатты мектептер мен үш аусымды 
оқи тын мектептерді болдырмау, балабақша 
дефицитін жою міндеттері 23 жылда шешіледі.

12. 10 жетекші университеттің ғылыми және 
кадрлық базаларын жақсартуға 10 млрд. теңге 
бөлінеді.

13. Шағын және орта бизнесті экономикалық 

Жасұлан МЕЙІРХАНҰЛЫ, 
Қазақстан жолы тәрбиебілім беру 

орталығының жанынан құрылған  Жас 
көшбасшы клубының белсенді мүшесі, 
Гидротехника, мелиорация және бизнес 

факультетінің студенті

ӘРБІР ЖАС ҮШІН БОЛАШАҚҚА 
БЕРІЛГЕН ЖОЛДАМА

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, ре фор
малар, даму» атты халықтың назарына  ұсынған 
Жолдауын  аса ден қоя оқып шықтым. Бұл 
құжатты терең түсінуіміз үшін әлемде және 
елімізде болып жатқан жағдайларды саралай 
білуіміз керек. Өмір өзгеруде. Жаңа үрдістер 
қалыптасып келеді. Біз бұның барлығын жүйелі 
түрде қарастыра отырып, тың мүмкіндіктерді 
көре білгеніміз абзал.

Елбасы Жолдауы халқымыздың күнделікті 
өміріндегі барлық мәселелердің түйінін 
тарқатқандай. Өйткені, Жолдаудың өн бойында 
халық көкейіндегі барлық мәселелерге нақты 
жауап берілген.Жолдаудың жаңашылдықтарын 
аграрлық ғылым мен білімнің көшбасшы 
саналатын Қазақ ұлттық аграрлық уни вер си
тетінің барлық студенттері білуі қажет деп 
ойлаймын. Себебі, Президент осы Жолдауда 

жастарды әлеуметтік қолдаудың теңдессіз 
шарасын жариялады. Мен бұл мемлекеттік 
маңызды құжатты әрбір жас үшін болашаққа 
берілген жолдама деп түсінемін. Сондықтан 
оны талдау және кеңінен түсіндіру жұмыстарын 
студенттер арасында да жандандырғанымыз 
жөн. Бізге өз алдымызға жеке міндет – 2017 
жылдан бастап баршаға арналған тегін кәсіби
техникалық білім беру енгізілетіні туралы бүкіл 
жастарды хабардар ету. Бұдан бөлек, студенттер 
шәкіртақысы 2016 жылдың қаңтарынан бастап 
өсетіні қуантарлық жайт.

Жолдаудан туындайтын міндеттер өте 
ауқымды. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл», 
демекші, Елбасы Жолдауының іске асырылуына 
барша білім алушы жастарды бірлікпен, 
аса үлкен жауапкершілікпен үлесімізді қо
суға шақырамын! Баяндамамның соңын Ел
ба сымыздың мынадай жалынды сөздерімен 
аяқтайын:«Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым 
Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі бар. Біздің 
тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, 
білегіміз – бірлік!»  

Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық 
тілеймін! Назар аударып тыңдағандарыңызға 
рахмет! 
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4 Қазақ ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

• Топжарған

Өнер мен білімде, спортта топжарған студенттерімізбен таныс болыңыздар. 
Осы санда «Агробиология және фитосанитария» факультетінің студенттері

Дәулет ӨСЕРБАЙҰЛЫ,
 ҚР спорт шебері, джиджитсу мен самбодан 
Қазақстан чемпионы (20132014), «Агробио
логия және фитосанитария» факультетінің 

3 курс студенті.

– 2015 жылы Қытай Халық Республикасын
да өткен халықаралық «Намыс дода» ой ын
дарының жеңімпазы.

– 2015 жылы ересектер арасында кәсіби жек
пежектен  кунлун фай тұжырымдамасының 
жеңімпазы;

– 2014 жылы Түркия елінің Стамбул қа ла
сында өткен жастар арасындағы әлем чем пио
натының және де басқа да халықаралық жа
рыстардың жеңімпазы;

– 2014 жылы Ресей Федерациясы Калинин
град қаласында өткен жекпежектен  жастар  
арасындағы чемпионаттың 1орын иегері;

– 2014 жылы Алматы қаласында өткен джи
джитсудан  Қазақстан чемпионы;

– 2013 жылы әскери самбодан жастар 
арасындағы Қазақстан чемпионы.;

– 2013 жылы ҚР спорт шебері атағын алған.
Ол 1995 жылы қыркүйек айының 13 жұл

ды зында Алматы облысы, Райымбек ауданы 
Көк сай ауылында дүниеге келген.  Ең алғаш 
2006 жылы еркін күрес бойынша Бағлан 
Назарбаевтың шәкірті  болып қабылданып, сол 
жылы Алматы облысының ашық біріншілігінде 
жеңімпаз атанған. 2008 жылы Алмат облысы 
Талдықорған қаласында өткен Қазақстан чемпи
онатында грекрим күресінен 2орын алып, 2010 
жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан 
қаласында өткен Қазақстан чемпионатында 
жеңімпаз атанып спорттық мансаптағы  жеңісті 
әрі жемісті жолдары басталады. 2013 жылы 
орта мектепті тәмәмдап, Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің «Агробиология және фитосани
тария» факультетінің өсімдік қорғау және каран

тин мамандығына оқуға түсіп,  ережесіз жекпе
жекке ауысады. «Alem Fighters» спорт клубына 
ағайынды Ардақ және Бейбіт Назаровтардың 
шәкірті болып қабылданғаннан кейін 2013 
жылы ережесіз жекпежектен Қазақстан чемпи
онатында 1орын алды.

Бауыржан ЕСЕНҰЛЫ,
«Агробиология және фитосанитария» 
факультетінің 3 курс сту ден ті, бокстан 

Қазақстан чемпионы (2011), ха лық аралық 
жарыстардың  жеңімпазы (20092012).

 
– 2014 жылы әскерилер арасында Алматыда 

өткен облыстық сайыста жеңімпаз атанды.
– 2012 жылы Петропавл қаласында өткен жа

стар ойындарының күміс жүлдегері.
– 20092012 жылдар арасында Ресей, Украина, 

Беларусь, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзірбайжан 
елдерінде өткен көптеген халықаралық тур
нирлардың жеңімпазы және жүлдегері атанған.

– 2010 жылы Ақтау қаласы, 2011 жылы Ал
маты қаласында өткен жасөспірімдер арасында 
Қазақстан Республикасының чемпионатының 
жеңімпазы;

– 20072012жылдар аралығында  Жамбыл 
обылысының құрамасында болып,  облыс  чем
пионы атанған. 

– 2011 жылы Шымкент қаласында өткен 
Қазақстан Республикасының жазғы спартакиада  
ойындарының қола жүлдегері;

– 2010 жылы Астана қаласында өткен 
Қазақстан Республикасы ауылдық ойындарының 
күміс жүлдегері;

1995 жылы тамыз айының 4 жұлдызында 
Жамбыл облысы, Меркі ауданында дүниеге 
келді. Меркі ауданы, Ақтоған ауылындағы №4 
Тілеміс батыр орта мектебінің түлегі. 4сынып
тан бастап бокс үйірмесіне қатысқан. Алғашқы 
бапкері – Шымырбай Болатхан.Бауыржанның 
спорттық мансабы  2006 жылы Жамбыл облы
сында өткен ашық біріншілікте  жүлделі 3орын
ды алуыммен басталды. 2012 жылы Қазақ 
ұлттық аграрлық университеті «Агробиология 
және фитосанитария» факультетіне оқуға түсіп, 
осы жылы университеттің спорт және денсаулық 
кафедрасының меңгерушісі, ҚР еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Д.Джамаловтың шәкірті 
ретінде бокстағы мансабын жалғастырады. Осы 

уақыт аралығында Алматы қаласында өткен 
ересектер арасындағы халықаралық турнирдің 
жүлдегері,  2014 жылы әскерилер арасында Ал
маты облысының жеңімпазы атанып үлгерді.

Қазіргі таңда байрақты бәсекелерде Қазақ 
ұлттық аграрлық университетініңнамысын қор
ғап жүрген Бауыржанның  болашақта  үлкен 
табыстарға жететініне сенеміз.  

Эльмира ИСМАГУЛОВА,
«Агробиология және фитосанитария» 

факультетініңмагистранты, Erasmus+ халықаралық 
бағдарламасы грантының иегері, Жапонияда өткен  «Топ 

жаһандық университет» жобасысының жеңімпазы

– Жас ғалымдардың халықаралық ғылымипрактикалық 
конференциясының қатысушысы;

–  «Ауыз су сапасының экологиялық мониторингі» мақаласы 
ҚазҰАУдың 85 жылдығы қарсаңында шыққан жинаққа енген;

– Бүгінгі таңда атмосфера химиясы, аэрозолдің түзілуі және 
оның атмосфераға әсері, Алматы қаласы ауасының табиғи және 
техногендік ластануы сияқты салаларды зерттеумен айналысуда;

– Осы жылы Жапонияның Киот университеті ұйымдастырған 
«Топ жаһандық университет жобасы» конкурсына қатысып,  
шәкіртақы иегері атанды;

– ERASMUS+ халықаралық бағдарламасы бойынша Гер ма
нияның Штудгард қаласындағы Hоhenhaim уни вер си тетінде 
«Эко логия» мамандығы бойынша оқуға 1 жылдық грант ұтып 
алды. 

Элмираның алдына қойған басты мақсаты –  халықаралық 
бағдарламаларға қатысу арқылы мол тәжірибе жинап, өз елінде 
экология саласындағы жоғары білікті маман болу.

Сабина БАБАЖАНОВА,
«Агробиология және фитосанитария» факультетінің 
магистранты, Erasmus+ халықаралық бағдарламасы 

грантының иегері

–  «Пісте сирек ормандарының геоботаникалық тексерісі және 
оларды өсіру мүмкіндіктерін анықтау» тақырыбындағы ғылыми 
жұмысын зерттеу үстінде;

– Жас ғалымдардың халықаралық ғылымипрактикалық кон
фе ренциясының белсенді қатысушысы;

– Осы жылы Германияның Штутгарт қаласындағы Hоhenhaim 
университетінде «Ландшафты экология» мамандығы бойын
ша 1 жылдық оқуға мүмкіндік беретін  Erasmus+ халықаралық 
бағдарламасының грантын иеленді.

– Ғылыми журналдарға мақалалары жиі шығып тұрады.
– Қоқысты қайта өңдеу, суды әртүрлі (биологиялық, физико

механикалық, химиялық) ластанудан тазарту бойынша зауыттар
да тәжірибе жүргізген.

– Түрлі қайырымдылық шаралардың ұйымдастырушысы
– «Таза қала», «Ағаша егу» сияқты әлеуметтік жобалардың 

қатысушысы.
Сабинаның алдына қойған мақсаты ерекше. Ол еліміздің 

экологиялық жағдайын барынша жақсартып, отанымыздың 
игілігі үшін экологиялық зерттеу саласының дамуына өзінің 

Мерей ҚАРАСАЙ, 
«Агробиология және фитосанитария» факультетінің 

студенті, студенттік деканы

 Қызылорда облысы Арала ауданы Қосжар елді мекенінде 1996 
жылы дүниеге келген. 

Мақатаевқа арналған жас ақындар мүшәйрасының ІІІорын 
иегері

Аудандық «Абай Шәкәрім оқуларының І орын
Облыстық«Абай Шәкәрім оқуларының ІІІ орын иегері
Тенистен Арал ауданының чемпионы 
Махамбет оқуларының ІІорын иегері
Қазақ тілін дамытуға қосқан үлесі үшін Қызылорда облыстық 

білім басқармасының дипломымен марапатталған.

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

БАғЫНДЫРАР БЕЛЕС кӨп
Экономиканы әртараптандыру және оны шикізаттық емес, жоғары 

технологиялық жолға қайта бағдарлау жөнінде жаңа міндеттерді алға 
қойып, үдемелі индустриялықинновациялық даму жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама қарқын алып келеді. Үдемелі индустриалдыинновациялық 
даму бағдарламасының (ҮИИДБ) екінші кезеңі аясында базаларында 
ғылымның экономика салаларымен және мамандар дайындаумен 
байланысты қаматамасыз етілетін 10 ЖОО анықталды.  Осы мақсаттарға 
2017 жылға дейін 10 миллиард теңге бағыттай отырып, аталған жоғары 
оқу орындарының материалдықтехникалық базасын қалыптастыруды 
тапсырды».  Осы 10 ЖОО қатарында Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
бар. Осылайша,  ғалымдар мен кәсіпорын мамандары арасындағы байланыс 
ғылым, білім және өндіріс ықпалдастығының арта түсуіне қызмет етеді. 
Ал басты басымдылық ретінде адам капиталы, тәжірибелік білім мен 

біліктілікке инвестиция салынатын болады. Өйткені, заманауи маманға 
оның білімі, кәсібилігі, оқыпбілуге деген қабілеттілігі құнды қасиетке 
баланады. Осы бағдарламаның арқасында еңбек нарығы және жұмыс 
берушілер бітіруші түлектердің дайындық деңгейімен қанағаттана алады. 

Қазақстанда үш деңгейлі мамандарды дайындауға сәйкес,  «Экология» 
кафедрасы  «Экология» мамандығы бойынша жоғары білім беру бағ дар
ламасын жүзеге асырды. 

Қазақстан2015 ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингісі бойынша 
экология кафедрасы үшінші орын. Кафедраның профессоры, а.ш.ғ. докторы 
Н.Ш.Сүлейменова ҚР Білім және ғылым министрлігінің сараптамасы 
бойынша, оқытушылардың рейтингтік жүйесінде алғашқы 50 топқа енді. 
Нәзия Шүкенқызы ауыл шаруашылығы ғылымындағы «Жалпы егіншілік» 
мамандығы бойынша қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш доктор.

Кафедрада 25 профессор оқытушылар құрамы жұмыс атқарады. Оның:    
ғылым докторлары – 5, ғылым кандидаттары – 7, PhD – 2, аға оқытушылар 
– 9 (оның 2уі ғылым кандидаты, 2уі аға оқытушы).  Ғылыми дәрежелілік 
59%,  штаттық көрсеткіш 92%, орташа жас – 47

Кафедрада  Профессор Н.Ш.Сүлейменованың жетекшілігімен ғылыми 
жоба жасалуда. Жоба тақырыбының атауы: «Қазақстанның оңтүстік
шығыс таубөктері аймағы жағдайында рапс агроэкожүйесінің рационалды 
ресурсүнемдеу технологиясы».

Жобаға жұмылдырылған оқытушылар: профессор Б.Махамедова, 
докторанттар: Абильдаев Е., Жараспаева С., Қуандықова Э, магистранттар: 
Нұмыш А., Елшібек Г., бакалаврда: Сайлауханұлы Аманбол.

Ұжымымызда профессор Н.Ш.Сүлейменованың жетекшілігімен ғылыми
әдістемелік семинар жұмыс атқарады. Жоспар бойынша докторанттар 
мен магистранттар ғылыми жұмыстарының есебі тыңдалады. Сондайақ 
кафедрада екі ғылыми «Эколог» және «Биолог» үйірмелері жұмыс атқарады.

Кафедрада бітірушілердің еңбек нарығында бәскелестік қабілетін 
арттыру және білім берудің экспорттық әлеуетін көтеру жұмыстары 
бойынша ғылымизерттеу лабораторияларының жұмысын жақсарту мақ
сатында ҚазақстанКорей ииновациалық орталығында «Қоршаған орта 
және топырақты кешенді талдау» лабораториясы және «Агроэкология және 
фитосанитария» лабораториясында ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру 
жоспарлануда. Университеттің стратегиялық жоспарында жоспарланған 
EXPO2017 бағдарламасы аясында кафедрамызда “Жасыл технология” 
тақырыбында университет көлемінде ғалымдардың қатысуымен дөңгелек 
үстел өтті. Кафедра құрамында ғылымдағы «Ноухау»ды трансферттеу 
жұмыстары жоспарланып, білім беру бағдарламаларын эндаумент қорын 
құру арқылы қаржыландыру жұмысы ұйымдастырылды.

Ғылымда толағай табыстарға жеткен білімгерлеріміз де баршылық. 
Greetings from Kyoto, Spring School  Халықаралық грантты ұтып алған 
білімгерлер: Исмагулова Эльмира Советовна, Уразбакова Ұлжан Алтайқызы, 
Эрасмус+ халықаралық грантын ұтып алғандар:  Э.С.Исмагулова,  С.Ба ба
жа нова.

Біз дамыған шет елдің Вайенштефан қолданбалы ғылым университеті 
(Германия), Русе  университеті (Болгария), Аграрлық университеті Дакота 
Штаты (АҚШ), Ресей мемлекеттік аграрлық  университеті (МСХАРГАУ), 
Хоэнхайм Университеті (Германия), Вагенинген Университеті (Нидерланды), 
Любляна Университеті (Словения) сияқты университеттерімен байланысып, 
оқу үдерісінің жақсаруына ықпал етудеміз. 

Осылайша ұстаздарымыз білімді ұрпақ тәрбиелеуде аянбай қызмет етуде. 
Бағындырар белестеріміз әлі алдымызда. Әріптестерімнің еңбегіне табыс 
тілеймін.  Жастарымыз жақсы жетістіктерге жетіп қуанта берсін!

Бағлан ЖАҚЫпБАЙҚЫЗЫ  МАХАМЕДОВА,
                                 экология кафедрасының меңгерушісі, 

                                                п.ғ.к., профессор 

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Елбасы Н.А.Назарбаев білім беру жүйесінің алды
на бірнеше тіл меңгерген, бәсекеге қабілетті маман да
ярлау міндетін қойып отыр. Президенттің Жолдауын
да «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 
ұсынылған, оған сәйкес үш тілдің – мемлекеттік тіл ретінде 

қазақ тілінің, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілінің 
және әлемдік экономикаға  үйлесімді кірігу тілі ретінде 
ағылшын тілінің – дамуы қажет. Осы мақсатта жоғары оқу 
орындарында  көптілді білім беру бағдарламасын енгізу 
жұмыстары жолға қойылды.

Мемлекет басшысының бастамасын қолдау мақсатында 
2016 жылдың 27 қаңтар күні Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінде «Қазақстан жоғары оқу орындарында 
көптілді білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселері»атты 
дөңгелек үстел болып өтті.

Ұйымдастырылып отырған шараның басты мақсаты – 
Қазақстан жоғары білім беру жүйесіндегі көптілді білім 
беруді дамыту мәселесін талқылау, білім берудің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру, аймақ экономикасының тұрақты да
муын қамтамасыз ету үшін көп тілде сапалы оқыту арқылы 
ғылым мен білімді дамыту.

Шараны  университетіміздің Оқу және оқуәдістемелік 
жұмыстары жөніндегі проректоры Әбдікерім Өсерұлы 
Серікбаев кіріспе сөзімен ашты. 

Дөңгелек үстел жұмысына педагогика, оқыту 

әдістемесі және лингвистика салаларындағы шетелдік 
және қазақстандық ғалымдар, КимЭП, UIB, AlМА/
MAБ, Абай атындағы ҚазҰПУ және Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетінен келген оқы ту шы
ларқатысты.

UIB университетінің лингвистикалық орталығының 
директоры Kennez Sacell «Рractical consideration in the 
implementation in universities of Kazakhstan» тақырыбында, 
КИМЭП Лингвистикалық орталығының деканы Смағұлова 
Ж. «Усвоение второго языка: теория и практика» 
тақырыбында, UIB университеті халықаралық қатынастар 
және журналистика факультетінің доценті Тажина Г. « Из 
опыта преподавания в полиязычных группах» тақырыбында 
және т.б өзге де оқытушылар баяндама жасап, жоғары оқу 
орындарында көптілді білім берудің өзекті мәселелері ту
ралы пікір алмасып, пікірталас жүргізілді.

Дөңгелек үстел барысында Қазақстандағы тіл дік 
ахуалдың даму үрдісі, Қазақстан жоғары оқу орын
дарындағы үштілдікті оқытудың үлгісі, әдісі және форма
лары, Педагогикалық,экономикалық және аграрлықтех
никалық мамандықтарының көптілді топтарын оқытудың 
проблемалары, көптілді білім беруді жүзеге асыратын ре
сурстар сияқты сұрақтар талқыланды.

Ісшараның соңында қатысушыларға арнайы сертификат 
табысталды.

кӨпТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДЫҢ ӨЗЕкТІ МӘСЕЛЕРІ

• Дөңгелек үстел

20 қаңтар күні Алматы қаласының 
белсенді жастарының басын қосқан  
G38 суденттік ұйымы (құрамына Ал
маты қаласының 38 Жоғарғы оқу 
орнының өкілдері кіреді ) Алма
ты қаласы әкімдігінің қолдауымен 
«Алматының 1000 жылдығына 1000 
мейірімді іс» жобасын бастаған бола
тын. Біздің университеттің жастары 
аталған ісшараны қолдай отырып, Ал
маты технологиялық университетінің 
жастарымен бірге 10 ақпан күні 1000 
мейірімді істің бірін Мега Алматы 2 
Үлкен атриум залында  ұйымдастырды. 
Науқан барысында көпбалалы 10 от
басына балалар дүкенінен тегін киім 
алу мүмкіндігін беретін  сертификат, 
ҚазҰАУ жастарының атынан ки но
театрға тегін билет таратылды. АТУ 
студенттері атынан «Burger king» та
мақтану желісіне арнайы купон берілді. 

Аталған жобаны көптеген танымал 
әншілер, те ле жүр гізушілер, әртістер, аниматорлар қолдады. Соның ішінде оқу орнымыздың түлегі  Нұрдаулет Шертім 
де бар. 

ЖШС«Royal Petrol», «Оrchestra» балалар киімі дүкені мен Қазақ ұлттық аграрлық университеті және Алматы 
технологиялық университеті аталған шараға демеушілік жасап, мұқтаж жандарға көмек көрсетті. Бұл қайырымды шара
ны университет студенттері жүзеге асырды.

Қала әкімінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сүйенсек, Мың жылдық тарихы бар Алматының мерейтойына орай 
ұйымдастырылған аталған мейірімділік акциясы жыл бойы жалғасын таппақ.

Айта кетерлігі, «1000 мейірімді іс» акциясы аясында тұрғын үйлер мен аулаларды тазалау жұмыстары, азықтүлік 
сөмкелерімен қамтамасыз ету, шипажайларға жолдама тағайындау, дәрідәрмектерге жеңілдіктер беру, денсаулық 
сақтау орындарында ем алуға жағдай жасау, қалалық газетжурналдарға тегін жазылу, «Мейірімді жүрекпен» орталығы 
арқылы тұрмыстық заттар, киімкешек және азықтүлікпен қамтамасыз ету, көпбалалы отбасыларға қажетті киімдермен 
қамтамасыз ету, мерекелік ісшаралар мен экскурсиялар ұйымдастыру тәрізді бірқатар ісшаралар жоспарлануда.

1000 МЕЙІРІМДІ ІС

++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ветеринария факультетінің №5 «Жалын» 
студенттер үйінде ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың 85 жылдығына орай ««Мұзбалақ 
ақынМұқағали»» атты әдеби сазды кеш 
өтті. Кештің шымылдығын «Мәдениеттану» 
орталығының қызметкерлері Ибраймов Абылай 
және Тұрсынқызы Мөлдір    Н.Тілендиевтің 
«Аққу» күйімен ашты.  «Ветеринария» фа
куль тетінің 1 курс студенті Қапар Еркін «Сәби 
болғым келеді» әнін,  3 курс студенті Жұбатыр 
Нұрдаулет «Фаризажан» әнін, Кеңесхан Ис
лам  «Есіңе мені алғайсың» әнін, Сейсен Дәу
лет «Сенің көзің....» әнін орындады.  Ардақ 
Әбдрайым  М. Мақатаевқа арнаған өлеңін 
оқыды. Шара барысында ақын өмірі мен 

шығармашылығынан жиналғандарға сауалдар 
қойылып, дұрыс жауабын бергендерге сыйлық 
табыстады. Кеш соңында студенттер «Қош 
махаббат» қойылымынан көрініс көрсетті.  
Студенттер үйінің коменданты өлеңге құмар 
жан Зәуреш Буринбаева  өзі бастама көтеріп 
ұйымдастырған кеште ақынның бірнеше өлең
дерін жатқа айтып, жиналған жастарға үлгі
өнеге көрсетті. Зәуре Науқанбайқызы шараны 
ұйымдастыруға атсалысқан «Мәдениеттану» 
орталығының қызметкерлері Мөлдір Тұр
сын қызына, Жадыра Исабековаға, Абылай 
Иб раймовқа, Нұрболат Аязбековке және қа
ты сушыларға сыйлық ұсынған  студенттік кә
сіп одақ ұйымының төрағасы Әшірәлі Смановқа 
алғысын айтты.

Жансая ӘЛТАЙ,
Ветеринария факультетінің студенттік 

кеңес төрайымы

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
белсенді студенттері мен магистранттары жыр 
алыбы Жамбылдың 170 жылдық мерейтойы ая
сында Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл 
ауылында орналасқан ақынның мұражайына 
барды.

Мұражайорналасқан үйде ақынЖамбыл Жа
баев  1946 жылы тұрған екен.Оның іргесінде 
ұлы ақынның көзі тірісінде егілген ағаштар, сол 
қалың баудың түкпіріне таман алма мен алмұрт 
бағының арасында 1946 ж. салынған кесене 
тұр. Жамбыл өмір сүрген үй – мұражайдағы 
бөлмелер сол күйінде сақталған. Ондағы он екі 
бөлменің әрқайсысы тарихи жәдігерлерге толы, 
әрбір зат – ақын өмірінің тікелей куәгері. 1996 
ж. мұражайүйге жанамалай конференц зал са
лынып іске қосылды. Бұл конференц залдың 
алғашқы іргетасын Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаев қалады. 

Алғашқы бөлме Жамбылдың ұлы ұстазы 
ақын Сүйінбайға арналған. 1916 жылғы 
көтеріліс тарихын, Жамбыл шығармн баян
дайтын бөлімде Х.Наурызбаевтың “Амангелді 

Иманов” атты мүсіні және 1913 ж. Жамбылдың 
ақындар арасында түскен тарихи суреті тұр. 
1919 ж. мамыр – маусымда өткен ақындар мен 
күйшілердің слеті жөніндегі материалдардың 
фотокөшірмелері, Верныйдағы сол слет 
өткізілген үйдің суреті, ақынның жаңа өмір 
серпінінен туған шығарммен таныстыратын 
материалдар қойылған. 1934 ж. маусым айын
да қазақтың ұлттық өнер шеберлерінің тұңғыш 
респ. слеті өтті. 1936 ж. сәуір айында айты
скер ақындардың 2слеті болды. Мұражайда 
Жамбылдың суырып салма ақындығы оқшау 
көрінген осы слеттерге қатысты материалдар 
да қойылған. Ж. м. ауқымды бөлімдердің бірі 
Жамбылдың Мәскеудегі қазақ әдебиеті мен 
мәдениетінің онкүндігіне қатысуына арналған. 
Мұражайдағы Мәскеу онкүндігіне арналған экс
позицияда Жамбылдың С.Мұқановпен, К.Бай
сейітовамен, Т.Жароковпен және колхозшылар
мен, мемлекет қайраткерлерімен кез десулерінен 
фотосуреттер қойылған

Белсенді жастарымыздың бұл саяхаты көңілді 
әрі тәрбиелік мәнге толы болды.

«Өмір – театр, ал біз ондағы орындаушы актерлармыз», – деп көрнекті ағылшын драматургі 
Уильям Шекспир айтқандай, шынымен де  өмір сахнасында өтіп жатқан көріністер – қуаныш пен 
қайғы, шаттық пен мұң іспетті құбылыстар бүгінгі таңда бізге үйреншікті болып кеткендей . Деген
мен, адам баласының басынан өтіп жатқан алуан түрлі құбылыстар мен болмыстарды өнер биігіне 
көтеріп,  сахна төріне шығару оңай кәсіп емес.  Өмірдің өнерде көрініс тауып, оны театр сахнасы, 
кино арқылы көрермен назарына ұсынатын – ол әрине актер! 

Осы мамандықтың қырсырымен танысу, театр өнері жайында толғырақ мәлімет алу мақсатында 
университетіміздің №5 жатақханасында Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ Мемлекеттік 
Академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актері, Қазақстан Жастар Одағы «Серпер» 
сыйлығының лауреаты Әсет Иманғалиевпен «Театр шымылдығы ашылғанда» атты кездесу кеші 
болып өтті. Кездесу еркін форматта өтіп, студенттер өздерін қызықтырып жүрген сұрақтарына жау
ап алды.  Актер алғаш білімін Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласындағы М.Төлебаев атында
ғы «Саз колледжінің» жанынан ашылған «театр өнері және көркемсөз оқу шеберлігі» мамандығын 
тәмәмдаған. Оқуын бітірісімен ең алғаш қойылы мын «Дариға жастар» театр сахнасында Әкбәрәлі 
Айтбаевтың режиссерлығымен қойылған, ұлы француз комедигі Мольердің «Сараң» комедия сын
дағы комиссар рөлі, кейінірек Д.Исабековтің «Әпке» спектаклінде өнер көрсеткен. Біраз жыл Семей 
театрында тәжірибе жинап, кейіннен Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы театрға ауы
сты. Ғ.Мүсіре пов театрында актер Ж.Хаджиевтің режиссерлы ғымен қойылған Тахауи Ахтановтың 
«Күшік күйеуінде» Туриянчикты, сонымен қатар «Ақан сері – Ақтоқтыдағы» Жалмұқанды, «Қызыл 
орамалды Шынарымдағы» Жантайды, «Пайпай, жас жұбайлардағы» Есетті, «Бөлтірік бөрік астын
дағы» Әнуарды және де «Келіндер көтерілісіндегі» Кемал ақын сыңайлы кейіпкерлердің рөлдерін 
сомдайды. 20022006 жылдар аралығында Т.Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясында 
«эстрада миниатюра» мамандығын бітірген. Әсеттің айтуынша, түркелбеті соған келгендіктен, 
сахнада оған көбіне жағымсыз, қатігез рөлдерді бейнелеуге тура келеді екен. Әсет Иманғалиевтің 
ойнаған көптеген рөл дерінің ішінен ерекше атап өткені  Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш – Баян 
Сұлуындағы» Қодар батырдың рөлі. Актердің айтуынша, бұл рөлді ол режиссерден өзі қалап алған. 
«Қодар атын естігенде біздің көз алдымызға сондай қаты гез, тасжүрек кейіпкерді елестететініміз рас. 
Алайда, батыр жүрегінде махаббатқа деген, адал дыққа деген орын бар екенін аңғармай қалуымыз 
мүмкін. Қодарды дәл осы қырынан таныту шеберлікті қажет етері даусыз»  дейді актер.

Кездесу барысында студенттеріміз анасының соқырлығынан намыстанатын мейірімсіз бала мен 
анасы жайында шағын сахналық көрініс көрсетіп, жиналғандардың жүрегін бір елжіретіп алды. 
«Технология және биоресурстар факультетінің» 2 курс студенті Сәрсенбаева Нұргүл соқыр ана ту
ралы толғауда нақышына келтіре мәнерлеп оқып, актердің алғысын да алды. «Қонақкәде» ретінеде 
Әсет ағамыз Оралхан Бөкейдің «Атау кере» повесінен монолог орындап берді. 

Кеш соңында естелік ретінде актерге университетіміздің студенттері арнайы дайындаған, 
моншақтан өрілген гүлсауыт (ваза) табыс етілді. 

Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің 85 жылдық 
мерейтойы қарсаңында 
ғы  лыми кітапханада мере
келік ісшара өтті. Мере
кеге құрметті қонақ ре
тінде кітапхана ісінің 
ар да герлері қатысты. Уни
вер ситет ректоры, акаде
мик Т.И.Есполовтың  қол
да уымен қам қорлығының 
арқасында бүгінгі күні ар
дагерлерге құрмет көрсету 
мақсатында әр түрлі іс
шаралар мен кездесулер 
өткізу уни верситетіміздің 
дәс түріне айналған.

Университет ректоры, 
академик Т.И.Еспо лов тың атынан университеттің ғылыми жұмыстар және интеграция жөніндегі 
проректоры Қа ли асқаров Марат Қалиасқарұлы осы оқу орнындағы кітапхана ісінің дамуына қосқан 
еңбектері үшін, ғылыми кітапхана ардагерлерін құттықтап «Мерейтойлық алтын медальмен» мара
паттады.

ҚазҰАУдың ардагерлер кеңесінің төрағасы Бегалиев Ерсейіт Бексейітұлы, ғылым бас қар
масының бастығы Кіркімбаева Жұмагүл Слямбекқызы ардагерлерге көп жылдық адал еңбектері 
үшін өздерінің құрметімен, алғысын білдірді.

ҚазҰАУдың ғылыми кітапхана директоры А.М.Айтуарова еңбек ардагерлерін құттықтау сөзінде, 
берілген ескерткіш медальдарды  ар да герлердің көп жылдық еңбектері мен уни верситеттің дамуына 
қосқан үлесі үшін тап сырылғанын атап өтті.

Бүгінгі күнде біздің ғылыми кітапхана – ҚазҰАУдың ғылыми ақпарат орталығы болып отыр.
Осы мерекелік ісшараны ұйымдастырған университетіміздің ректоры, академик Т.И.Ес по ловқа, 

кітапхана ұжымы мен ғылыми кітапхана директоры  А.М.Айтуароваға көп жыл бойы ғылыми 
кітапхана директоры қызметін атқарған еңбек ардагерлері А.К.Қажиева, Ч.К.Мұ хамеджанова  өз 
сөздерінде алдағы уа қытта да университетіміз дамып, гулденіп, өркендеп, осындай  дәстүрлердің  
өркендеуін тіледі.

• Университет тынысы

Мұзбалақ 
ақын-
Мұқағали

ТАғЛЫМЫ МОЛ САяХАТ

ТЕАТР  ШЫМЫЛДЫғЫ АШЫЛғАНДА

ЕҢБЕк АРДАГЕРЛЕРІНЕ 
ҚҰРМЕТ кӨРСЕТУ

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

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



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

ӨЛЕҢДІ ӨМІРІМЕ СЕРІк ЕТТІМ...
*****
Қиялым бір сенде асылым,
Жалғыздық...
Таппай жүр ғашығын!
Бір көрсем, жүзіңді, арман жоқ,
Сағыныш...
Сені ойлап жасыдым!
*****
Есейдік ер жетіп, БОЗБАЛА атандық,
Сонда да баршылық, ісімде кемкетік.
БАСТАУЫШ бітірдік, үлкенге ауысып,
МЕКТЕПТІ тәмәмдап, түгелдей тауысып.
СТУДЕНТ атандық, қаламен танысып.
Сыныптас, оқушы – келеміз қауышып!
Біраз жыл өткен соң, ҚОШТАСУ тағы да...
Қимаймыз... сонда да...
Кетеміз тағы ҰШЫП!
*****
Той жасап үлкен қиялда дүркін,
Кездесер күнді күтемін, шіркін!
Сезер ме екен, сезімге толы,
Шумақты сол қыз...
Бәрі де мүмкін...!
*****
Қош бақұл бол, Медеу тәте!

Жауыз тағдырға не жаздым, тәте?
Сордым мен суын қағаздың, тәте.
Жатырсың тыныш табытта, тәте,
Көзімнің жасы тамып па, тәте?

Жатырсың үнсіз табытта, тәте,
Алаңдап бізге, қамықпа, тәте!

Кеттім деп ерте жабықпа, тәте,
Құдайға жаман жағып па, тәте?

Басында үнсіз егілдім, тәте,
Тағдырға мұнша не қылдым, тәте?!

Кітап боп шықты жырларың, тәте,
Қағазға түсті сырларың, тәте!

Жұпжұмсақ екен топырақ, тәте,
Сапсары бопты жапырақ, тәте!

Топырақ жапты жүзіңді, тәте,
Жек көріп кеттім күзіңді, тәте!

Қыс келіп ертең қар қымтар, тәте,
Сезім де мүмкін, салқындар, тәте!

Есімің ертең жарқылдар, тәте,
Жаныңмен сүйген халқың бар, тәте!

Жүзіңді құшты жарық күн, тәте,
Жиегін қыстым табыттың, тәте!

БІР ШУМАҚТЫҢ ҚАДІРІ

Пәтерде жатажата зеріктім бе, әлде қаланың 
қарбалас тірлігінен бір сәтке демалайын дедім 
бе, әйтеуір  қала сыртындағы саяжайға ба
рып келуді жөн көрдім. Жиналып қалған біраз 
тірліктерімді бітірген соң, кешкісін үйге қайтып 
келе жатсам, жолдың шетінде тұрған полиция 
қызметкерлерінің бірі маған қарай бұрылып 
келді де, құжаттарымды сұрады. Қалтамда жеке 
куәлігім түгіл, бір жапырақ қағаз да жоқ, жай
ымды айтып түсіндіріп едім, заң қызметкерлері 
түсінгендей кейіп танытпады. «Біздің жұ мы
сымыз солдың» әніне салып,  бөлімшеге алып 
кетпек болып еді, кенет басыма жақсы бір ойдың 
келе қалмасы бар ма?!

– Мағжан Жұмабаевты танисыздар ма? 
Білмесеңіздер, Алматының қақ ортасында 
ақынның атымен аталатын көше де бар!, дедім.

Менен мұндай сұрақтықты күтпеген құқық 
қорғаушы екі ағам: 

– Иә, танимыз, деп жамыраса жауап берді.
– Танысаңыздар, мен сол кісінің артынан ер

ген Абай Жұмабаев деген ұрпағы боламын! ,  
деп едім, олар одан әрі таңданған кейіппен қай 

жақтан келгенімді де сұрады.  Мен де ойланба
стан асқақ дауыспен «Ақындар еліненмін» деп 
жауап қаттым.  Сөзімнің расөтірігін, өзімнің 
шамашарқымды сынасығы келген болуы керек 
«Мағжанның ұрпағы екенің рас болса, бізге бір 
шумақ өлең шығарып бер, сонда сені жөніңе 
жібереміз» деген ұсыныстарын білдірді.  Ұзақ 
ойланбайақ, төрт жол ұйқасымды құрап алып, 
өлеңге құмартқан екі полиция қызметкеріне бы
лай деп жауабымды бердім: 

Жақын болар осы маңда кеңсеңіз,
Ұсталып қап, түсті ғой бір еңсеміз.
Құжат жоқтың барлығы бандит емес,
Рұқсат болса, жүрейік, жіберсеңіз?!

«Мағжанның ұрпағын» көріп олар мәз, олар
дан абыроймен  құтылған мен де мәз... Осылайша 
бір шумақ өлең сол күні менің төлқұжатымның 
рөлін атқарды. 

Қазақтың маңдайына біткен дара тұлғасы 
Мағжанды меншіктеп алып, оның ұрпағымын 
дегенім артықтау да болған шығар. Бірақ 
өкінбеймін... Ол да, мен де –  қаны бір бір қазақ 
деген ұлы елдің ұландарымыз! 

Абай ЖҰМАБАЕВ
Ветеринария факультетінің 4 курс студенті

 Ветеринария факультеті,  «Ветеринариялық санитариялық сараптама 
және  гигиена» ка фе дра сының профессоры, биология ғы лым дарының 
докторы, КСРО жоғары мектеп үздігі  Телеуғали Тайман Мұсағалиұлы – 
85 жасқа толып отыр.  Ол – өзінің бүкіл ғұмырын ауыл шаруашылығы 
ғылымына, оның ішінде, ветеринария саласына арнап, көп жылдар 
бойы сол салада қызмет атқарған белгілі ғалым, ізденімпаз жастарға 
тәлімді тәрбие, сапалы білім берген ұлағатты  ұстаз. Университетте 
қызмет еткен 65 жылға жуық уақытында 13 мыңнан астам мал дәрігері 
мен ветеринариялықсанитариялық дәрігерлерін дайындауға үлкен үлес 
қосты. Көптеген студенттердің дипломдық, аспиранттардың кандидаттық 
жұмыстарына жетекшілік етіп оларды  қорғауға ұсынды.

Қазақстан Республикасының «Экология» ха лық академиясының мүше 
корреспонденті, биология  ғылымдарының докторы, профессор, ұлт 
мүддесін ойлаған абзал да ардақты азамат, Орал өңірінен шыққан ұлылар 
керуенінің жалғасы – Тайман Мұсағалиұлының 85 жасқа толған мерейлі 
шағында ол туралы ой толғау, естеліктермен, бөлісу – мен үшін үлкен 
мәртебе. 

Оның өнегелі өмір жолына үңілген сайын өткен кезеңі, жүрген ізі 
тасқа таңба басқандай сайрап қоя береді. Әр заман өз сұраныстарының 
ауыр жүгін осы ғылымбілім, парасаттық жолда аянбай еңбек етіп 
жүрген ғалымдарға, азаматтарға арткандай. Өнегелі өміріне, білімі мен 
ғылыми шығармашылық жұмысына үңілген сайын өзің бұрын сезінбеген 
жақсылыққа, бұрын шығып көрмеген биік шыңдарға, құнарлы, берекелі 
ойларға кезіккендей боласың. Негізінен осындай дарынды тұлғалардың 
жүріп өткен жылдары  жайлы еске алып, сөз қозғау – бізге және бізден 
кейінгі өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа өте қажет дүние. Осылайша 
кейінгі буын өзінің талғамтанымдарын шыңдайды, өмірлік бағыт
бағдарын анықтап белгілейді.

Тайман Мұсағалиұлы 1948 жылы Алматы мал дәрігерлік – зоотехникалық 
институтының ветеринария факультетіне түсіп, оны 1953 жылы жақсы 
аяқтаған кейін, еңбек жолын қасиетті ата мекені Батыс Қазақстан облысы, 
Тасқала ауданының бас мал дәрігері қызметінен бастаған. Бұл кезеңде 
ағамыз әлеуметтік, экологиялық, экономикалық тұрғыдан  ша руа шылыққа 
зор зиян келтіретін, кездейсоқ шы ғынға ұшырататын малдың бруцеллез, 
туберкулез, қотыр және басқа да жұқпалы ауру дың алдын алу және емдеу 
бағытында үлкен жұмыстар атқарды. Тайман аға еңбек еткен жылдары 
шарушылықтарда мал өнімінің сапасы артып, өнімі молая түсті. 1955 
жылы Алматы облысының Кеген ауданының Қарқара қой совхозына бас 

мал дәрігерлік жұмысқа ауысты. Бұл совхозда малды сақау ауруынан, 
бруцеллезден сауықтандыруда айтарлықтай жұмыс атқарды.

Жас маманның ғылымға деген ұшқырлығын байқаған белді ғалым 
ағаларымыз 1957 Тайман Мұсағалиұлын  Қазақтың мал дәрігерлік ғы
лыми зерттеу институтына жұмысқа ша қы рады. Қазақтың мал дәрігерлік 
ғылыми зерттеу институтында жұмыс істеген кезінде Жамбыл облысы, 
Фурманов ауданының мал шаруашылықтарын туберкулезден сауық тан
ды ру жұмысына қатысады. Білімін одан әрі жетілдіру мақсатында 1958 
жылы Ленинград мал дәрігерлік институтының аспирантурасына түсіп, 
1961 жылы «Төл қылауын жедел анықтау» тақырыбыда кандидаттық  
диссертация қорғап, мал дәрігері ғылымының кандидаты ғылыми 
дәрежесін иеленді. Аспирантураны бітіргеннен кейін 1962 жылдан бастап 
бүгінге дейін бұрынғы Алматы мал дәрігерлік зоотехникалық институты, 
қа зіргі Қазақ ұлттық аграрлық университеті Ветеринария факультетінің 
Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена кафе драсында 
ассистент, доцент, кафедра мең ге рушісі, профессор қызметтерін атқарған. 

Тайман Мусағалиұлы Телеуғали 1992 жылы Қазан қаласындағы 
Бүкілодақтық ветеринариялық ғылыми зерттеу құпия инс ти тутында 
«Малды экстремалдық жағдайда сою және сойыс өнімдерін консервілеу» 
деген тақырыпта алғашқы докторлық диссертация қорғап, биология 
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесіне ие болды, ал 1994 жылы 
оған профессор атағы берілді. Сол диссертация жұмысында бұрынғы 
Кеңес Одағы көлемінде алғашқы рет ет және ет өнімдерін консервілеудің 
биотехнологиялық жаңа әдістері ұсынылды. Ұсынылған әдістер 
сараптамаға еніп, нормативтік құжаттар бекітілді.

Тайман аға  Қазақстан Республикасында ве те ринариялық санитариялық 
сараптау  ма мандығы бойынша шыққан алғашқы био логия ғылымдарының   
докторы. Ол кісі ас қа қолданатын тағамдардың экологиялық та за лығына 
көңіл аудару қажеттігін біздерге, шә кірт  теріне, үнемі айтып жүреді. 
Осы мәселе туралы жалпыға арнап түсінікті тілде жеңіл оқылатын қазақ 
тілінде оқу құралдарын шығарды.  Солардың бірі биыл жарық көрген 
«Мал шаруашылығы  өнімдерінің экологиясы» еңбегі. Оқу құралыдң 
редакциясын Тайман Мұсағалиұлы Телеуғали өзі басқарып, кітап 
Т.М.Телеуғали мен А.Т.Манкибаевтың ав тор  лығымен жарық көрді. 
Бұнда  малдан алы натын ет пен сүттің экологиялық сапасын қамтамасыз 
ету жолдары жанжақты талдап көрсетеді. Тайман Мұсағалиұлы  өзінің 
ғылыми ізденістерін тек Қазақ жерінде ғана емес ТМД мемлекеттерінің 
басылымдарында да жариялап отырады. Сонымен қатар Республикалық 
Егемен Қазақстан газетінің беттерінде  де көптеген мақалалары жарық 
көрген. Ол кісі ғылымипедагогикалық жұмыстар және сабақ жүргізумен 
қатар жатақханаларда өтетін тәлімтәрбие сағаттарына, студенттермен 
кездесулерге жиі қатысады. Магистранттарға, докторанттарға дәріс оқы
ғанда және практикалық сабақтар жүр гіз генде инновациялық әдіспен 
зерттелген мате риал дардың нәтижелерін қолданады.

Ғалымның 150ден астам ғылыми еңбегі, 5 монографиясы,  8 оқулық 
және оқу әдістемелік құралдарының жарық көруі, авторлық куәлік, 
Қазақстан Республикасы Патенттік органының патенттерінің иесі болуы 
– ол кісінің қажырлы еңбегінің айғағы.

Тайман Мұсағалиұлының Тәуелсіз еліміздің білімін, ғылымын 
өркендетуге қосқан елеулі еңбектері жоғары бағаланып, көп жылғы 
сіңірген еңбегінің нәтижесі ретінде ғылым докторы, профессор беріліп, 
мемлекет тара пы нан «Ауыл шаруашылығы үздігі» белгісі (1979ж), «Еңбек 
ардагері» медалі (1986ж), «Жоғары мектеп үздігі» (1989 ж), Ұлы Отан 
соғысының  ардагері (1994), «Ұлы Отан соғы сы жеңісінің 50 жылдық» 
медалі (1995 ж), «Ұлы Отан соғысы жеңісінің 60 жылдық» медалі (2004 ж), 
«Ұлы Отан соғысы жеңісінің 65 жылдық» медалі (2009 ж), «Тың игерудің 
50 жылдық» медалі (2004 ж),  «Қазақстан жоғары білім министрлігінің» 

ТУЛЕпОВА Гульмира Қайырбекқызы 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің

«Ветеринария» факультетінің 2курс
магистранты, Н.Ә.Назарбаев атындағы 

шәкіртақы иегері 

2015 жылы 26−қараша күні Астана қаласында 
Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық уни
верситетінде еліміздің тұңғыш президенті 
күніне орай Елбасы стипендиясының ие
герлерімен кездесу өтті. Оған  Білім және 
Ғылым министрі Аслан Бакенұлы Сарінжіпов 
арнайы келіп ерен еңбектерімен ерекшеленген 
жастарды құттықтады. Байқауға қатысқан 46 
магистранттың тек 10−ы ғана үздік атанды. 
Қазақстанның ең үздік магистранттарының 
бірі ретінде ҚазҰАУ−нің «Ветеринария» 
факультетінің 2−курс магистранты, оқу оза ты 
Тулепова Гульмира Қайырбекқызы ҚР Пре
зиденті Н.Ә.Назарбаев стипендиясының иегері 
атанды. Тулепова Гульмираның алдағы мақ
саты− бастаған ғылыми жобаларын аяқтап, 
еліміздің жарқын болашағы үшін еңбек ету, 
және де Елбасының әр Жолдауында үнемі 
жастарға сенім арттырумен қатар қолдау 
көрсетіп, ынталандырып отыратынына ри за
шылығын білдірді. 

«Ғылым−дамудың кілті демекші», білім 
алып отырған университетімізде аграрлық 
ғылымға ерекше көңіл бөлініп келеді. Ауыл 
шаруашылығының алға басуына аграрлық 
ғылымның қосып келе жатқан үлесі қомақты. 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 85 
жылдық тарихы бар жоғары оқу орны. Біздің 
университетіміздің басты мақсаты − ауыл ша
руашылығын дамытуға, оның бәсекелестік 
деңгейін көтеруге, еліміздің экономикасының 
өркендеуіне үлес қосу.

Университетіміздің ректоры Т.И.Есполовтың 
басшылығымен  білім алушыларға жоғары 
білім беруден басқа, оларды шығармашылық 

• Жас қаламгер

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

ТҰҢғЫШ  БИОЛОГИя ғЫЛЫМДАРЫНЫҢ  
ДОкТОРЫ –  85 ЖАСТА
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8 Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

• Универсиада қорытындысы

ҚАЗҰАУ кОМАНДАСЫ IIIОРЫНДА  

Алматыда VI Ұлттық қысқы республикалық Универсиада ойындары 
аяқталды. ҚазАқпарат таратқан мәліметтерге сүйенсек, жарыс 
қорытындысына орай  17 ақпан күні Алматыда Балуан Шолақ атындағы 
спорт сарайында VI Ұлттық қысқы республикалық Универсиада 
ойындарының салтанатты жабылу рәсімі жоғары деңгейде өтті. 

Салтанатты рәсімге еліміздің Білім және ғылым министрлігі өкілдері мен 
жоғары оқу орындары басшылары мен спортшы жастар қатысты.

Универсиада  қорытындысы бойынша ең көп медаль жинаған Қазақтың 
спорт және туризм академиясының студенттері болды. Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық институты екінші орынды иеленді. Ал үшінші 
жалпакомандалық орынды Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен 
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері өзара бөлісті.  Салтанатты шара мен марапаттау рәсіміне 
ҚазҰАУ ректоры, академик Т.И.Есполов арнайы қатысып, жүлдегер 
студенттерімізге қолдау білдірді.

Қазақстанның студенттік спорт федерациясының президенті Қайрат 
Зәкіриянов Халықаралық студенттік спорт федерациясы (FISU) жарыс 
барысын мұқият бақылағанын айта келе, осы жарыстарда жеңімпаз 
атанған спортшылардың енді алдағы 2017 жылы болатын Бүкіләлемдік 
қысқы Универсиада ойындарында да лайықты өнер көрсетініне сенім 
білдірді. «Өткен жылы Испания мен Словакияда өткен Бүкіләлемдік 
қысқы Универсиада барысында біздің команда өз тарихында тұңғыш 
рет жалпыкомандалық есепте үшінші орынға ие болды. Ал енді туған 
жерімізде біз кем дегенде осы жетістігімізді қайталауымыз керек»,  деді 
Қ. Зәкіриянов.

Марапаттау рәсімінен кейін қатысушылар мен қонақтардың құрметіне 
отандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт ұйымдастырылды.

 Айта кетелік, Алматыда 617ші ақпан аралығында өткен VI Ұлттық 
қысқы республикалық Универсиада барысында 10 спорт түрінен жарыстар 
болды. Олар: президенттік көпсайыс, шаңғы жарысы, биатлон, шорт
трек, тау шаңғы спорты, сноуборд, қысқы спорттық бағдарлау, шаңғымен 
тұғырдан секіру, шайбалы хоккей және конькимен жүгіру. Ойындарға 
республика бойынша 35 жоғары оқу орындарынан құрамында жалпы 
саны 1072 спортшы бар 141 спорт командалары қатысып, 103 алтын, 103 
күміс және 103 қола медальды сарапқа салды.

2016 жылдың 1921 ақпан күндері аралығында 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ұйымдастыруымен және Халықаралық Қонаев 
қорының қолдауымен  осы оқу орнының «Алтын 
дән» Спорт кешенінде, қазақ халқының ардақты 
перзенті, Мемлекет және қоғам қайраткері 
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевті еске алуға 
арналған ардагер командалар арасындағы VII 
Халықаралық воллейбол турнирі табысты өтті.

Дәстүрлі жарыстың басты мақсаты 
–  бұқаралық спортты дамыту, салауатты 
өмір салтын насихаттау, ардагер командалар  
арасында достықты нығайту, өскелең ұрпақты 
патриоттық сезімге және ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу болып табылады.

Қазақстанмен қатар Қырғызстан, Өзбекстан 
елдерінен барлығы 8 команда қатысқан 
турнирдің ашылу салтанатын жарыстың негізгі 
ұйымдастырушысы, университет ректор 
Есполов Тілектес Исабайұлы құттықтау сөзбен 
ашып, Димаш Ахметұлы жайында жүрекжарды 
сөзін айтып, жарысқа қатысушыларға сәттілік 
теді.

Осыдан 4 жыл бұрын біз университетіміздің 
спорт кешенінде Дінмұхамед Қонаевтің 100 

жылдығын кеңінен атап өтіп, үлкен турнир 
ұйымдастырған болатынбыз.  Биылғы турнир 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орайласып 
отыр. Бүгінгі күні Елбасы «Салауатты 
өмір салтын ұстану мен денсаулық сақтау» 
мәселесін дамытуды үнемі айтып келеді. Дені 
сау ұрпақ қана болашағы мықты мемлекет 
құра алады. Сондықтан, осындай спорттық 
шараларды ұйымдастыру арқылы біз ардагер 
спортшыларымыз бен көрнекті тұлғаларымызды 
кейінгі буын жастарға үлгіөнеге етіп келеміз.

Турнирдің ашылу салтанатында сондайақ 
Олжас Сүлейменов, Кеңес Аухадиев, Ескендір 
Хасанғалиев сынды қайраткер тұлғалармен 
қатар жарысты ұйымдастырушылардың бірі, 
ұзақ жылдар бойы Димекеңнің серігі болған 
Амангелді Шабдарбаев сөз сөйлеп, қайраткер 
тұлға туралы толғанысестеліктерімен бөлісті.

Дәстүрлі турнирдің жабылу салтанатты мен 
марапаттау рәсімінде университет ректоры 
Тілектес Есполов жарысты қорытындылап, 
спорттық шараның жоғары деңгейде өтуіне 
барынша атсалысқан командалар мен 
демеушілерге зор алғысын білдірді. Бұдан кейін 
Бибігүл Төлегенова, Сара Тыныштығұлова  

сынды Халық әртістері жылы лебізге толы 
естеліктерін ортаға салып, Қырғыстан, 
Өзбекстан командаларының өкілдері сөз 
сөйлеп, халықыралық турнирдің жанжақты 
ұйымдастырылғандығын ерекше атап өтті.

Үш күнге созылған тартысты турнирдің 
қорытындысы бойынша Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ардагер волейболшыларынан 
құралған кәсіби команда бірінші орынды 
иеленіп, жарыс жеңімпазы атанып, арнайы 
кубокқа қол жеткізіп, Димаш Ахметұлының 
бейнесі бедерленген алтын медальдармен 
марапатталды.

Екінші орын Оңтүстік Қазақстанның 
«Ардагер» командасы, үшінші орын Жамбыл 
облысының «Ардагер» командасына бұйырды. 
Евразиялық технология университетінің, 
Астаналық «Сарыарқа», Алматы облысының 
«Талдықорған жолдары», өзбекстандық 
«Низами ТМПУ» және қырғызстандық 
«Спартак»  командалары жарысқа белсенді 
қатысып, лайықты ойын өрнегін көрсеткен 
үшін, арнайы сыйлықтарға ие болды.

Жеңімпаздарды марапаттау рәсімінен 
кейін турнирге қатысушылар мен қонақтар 

СПОРТ – ДЕНСАУЛЫ¡ КЕП²Л²!

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

ДІНМҰХАМЕД ҚОНАЕВТІЕСкЕ АЛУғА 
АРНАЛғАН ТУРНИР

XX студенттердің ғылыми-тәжірбиелік 
конференциясы қатысушыларды 

шақырады

Конференция 2016 жылдың 12 сәуірінде 
өтеді. Конференцияның тілдері: қазақ, орыс, 
ағылшын. Мынадай секциялар бойынша 
жұмыстар жоспарлануда:агробиология, ве
теринария, технология және биоресуртар, 
экономика және құқық, орман, жер және 
су ресурстары, агроинженерия, энергетика 
және ақпараттық технологиялар, әлеуметтік
гуманитарлық ғы лым дар және шет тілдер.

Конференцияның өтетін орны: Алма
ты қаласы, Қазақ ұлттық аграрлық уни
верситеті,   Абай даңғылы, 8, бас ғимарат.

Конференция бағдарламасын уақытында 
реттеп және материалдарын баспаға ұсыну 
үшін мақалалар және конференцияға қатысу 
өтініші 2016 жылдың 1 наурызына дейін 
тапсыруды өтінеміз.

Баспадан шығару үшін материалдар
ды өңдеуге қойылатын талаптар: мақала 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жари
яланады. Мақала 3 беттен кем емес 5 
беттен аспауы тиіс көп болмауы керек 
және өз зерттеулерінің нәтижелері мен 
қорытындылары болуы қажет. Тек әдебиетке 
сүйенген шолу мақалалар қабылданбайды.

 Баяндама мәтіні компьютерде Times 
New Roman, Times Kaz редакторында, кегль 
көлемі 12, аралығы 1 жол, абзац – 1, орна
ластырылуы: жоғарғы және төменгі жағы 
– 2,5, сол жағы – 3, оң жағы – 1,5см, ГОСТ 
7.598, ГОСТ 7.12003 сай рәсімделуі қажет.
 ӘОЖ (үстінде сол жақта), бір жолдан 
соң ортада авторлардың атыжөні қанық 
әріптермен, тағы бір жол төмен курсивпен 
авторлардың оқу орнының толық атауы жа
зылады. Тағы бір жол төмен ортада мақала 
тақырыбы бас әріптермен жазылады.

 Негізгі мәтіннің алдында мақала тілінде 
10 жолдан аспайтын аңдатпа, жаңа жолдан 
кілт сөздер курсивпен жазылады.

 Мәтін тексерілген болуы керек және 
кіріспеден, материалдар мен әдістерден, 
зерттеу нәтижелерінен, нәтижені тал
дауынан, қорытындыдан тұруы керек. 
Қолданылған әдебиеттер тізімінен кейін 
бір жолдан соң ортада авторлардың аты
жөні, бас әріптермен мақала тақырыбы және 
түйіндеме қалған екі тілде, 45 қатардан аз 
болмауы тиіс. Суреттер мен сызбалар анық 
болуы керек. Егер олар бөлек графикалық 
тәсілде орындалса, оны бөлек беттерде 
келтіру керек. Қолданылған әдебиеттер 
сілтемесінде мақаланың барлық авторы не
месе авторлары (ұжымдық еңбек болған 
жағдайда) жазылады.

 Бөлімдердің аты: кіріспе, материал дар 
мен әдістер, зерттеу нәтижелері, нәти же
лерді талдау және  қорытындылары жаңа 
жолдан, қанық әріптермен, нүктесіз жазы
луы тиіс.

 Мәтінде астын сызу, қанық әріппен және 
курсивпен жазуға болмайды.

 Басқа ұйым авторларынан мақаланы жа
риялау үшін  ұйымның сараптау қоры тын
дысымен қабылданады. Мақалаға рецензия 
ұсынылуы қажет. ҚазҰАУ студенттерінің 
мақалалары ғылымитехникалық кеңестің 
қорытындысымен  қабылданады.

 Мақала соңында зерттеу жүргізген сту
денттің, ғылыми жетекшінің қолы қой ылған 
болуы тиіс. Мақаланың қағаз және элек
тронды түрі ұсынылуы қажет.

 Талапқа сай келмейтін мақалалар қа был
данбайды және мақала мазмұнына журнал 
редакциясы жауап бермейді.

 Бөлек бетте автор немесе авторлар 
(ұжымдық еңбек болған жағдайда) жөнінде 


