
№4
2016 жыл

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің газеті    *   Газет 1957 жылдың 15 қазанынан шыға бастады
  Newspaper of the Kazakh national agrarian university   *   Newspaper is published since October 15, 1957

Жастықтың қадірін біл. сен дәл осы сәттегідей ешқашан Жас болмайсың.

Enjoy your youth.you’ll nEvEr bE youngEr thanyou arE at this vEry momEnt.

наслаЖдайся своей молодостью. ты никогда не будешь молоЖе, чем в этот самый момент.

Университет ұжымы өз 
жұмысын заман талабына 
сай ұйымдастырып келеді
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БҮГІНГІ САНДА

Жүгері өндірісіндегі француз 
тәЖірибесі

білікті ғалым өнегесі

ең қызықты мамандық

әлемдегі ең ірі баспа үйі 
өкілдері қонақта
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• Топжарғандар

Жүректерді жарастырған – Алматы

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойына арналған 
«Жүректерді жарастырған – Алматы» атты байқау өтті. Мың жылдық тарихы бар әсем қала Алматының 
мәдени-тарихи мұралары мен сұлу табиғатын  насихаттап, бұл қаланың нағыз ғашықтар қаласы екендігін 
таныстыру мақсатында ұйымдастырылған шараға университеттің  ізетті, сұлу да, сымбатты, халқымыздың 
салт-дәстүрін жетік меңгерген арулары мен сегіз қырлы, бір сырлы сері жігіттері қатысты.

(Жалғасы 3-бетте)

ҮЗДІКТЕР БЕЛСЕНДІЛЕР, МЫҚТЫЛАР
Өнер мен білімде, спортта топжарған студенттерімізбен таныс болыңыздар. Осы 

санда «Технология және биоресурстар» факультетінің студенттері
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2 Қазақ ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл
Kazakh National Agrarian University - 85 years

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

ЫНТЫМАҚ, БІРЛІК, КЕЛІСІМ!
канадалық лайкленд колледЖі 

мамандары қазҰау-да
 

ҚазҰАУ басшылығы Лейк-
ленд колледжі (Канада, Аль-
берта провинциясы) өкіл де-
рін қа был дады.

Қазақ ұлттық уни вер си-
те тінің кіші залында Ка на -
дадан келген шет елдік қо -
нақ тармен кездесу бол ды. 
Ка надалық делегация құ-
ра  мында Альберт про фин  -
ция сының  өкілі Аридж  Ба-
шар мен Лейкленд кол лед жі 
халықаралық серік тес тік 
де пар  та ментінің директоры 
Джеф Браун бар.

Университет ректоры Тілектес Исабайұлы келген меймандарымызды құрметпен 
қарсы алып, екі оқу орны арасындағы ынтымақтастықтың артықшылықтары 
жайында айтып өтті.

Канадалық тарап та ауыл шаруашылығы саласында білім беру мен ғылыми 
зерттеулер жүргізу үшін Қазақ ұлттық университетімен серіктестік байланыс 
орнатудың маңыздылығына ерекше тоқталды. Колледждің халықаралық серіктестік 
департаментінің директоры Джеф Браун:

– Лейкленд колледжі өзінің 100 жылдық тарихы бар Канада еліндегі іргелі оқу 
орындардың бірі. Колледж кәсіби сапалы білім беруде жеткен жетістіктері үшін 
Канадағы ең беделді жоғары оқу орны болып табылады.

Біздің колледжде аграрлық сала мамандарын жан-жақты кәсіби дайындау 
үшін барлық мүмкіндіктер жасалынған. Канадалықтардың өмір сүру стилі мал 
шаруашылығымен бай ла ныс ты. Сол себепті оқу орнымыздың базасында егіншілік 
пен мал шаруашылығының қыр-сырын үйрететін жеке-меншік фермаларымыз да бар. 
Осыдан алты жыл бұрын біз колледж аумағын кеңейтіп, қосымша оқу ғимараттары 
мен фермалар салдық. Білім беру барысында New Holland Equipment  компаниясы 
ұсынған заманауи жаңа техникалар пайдаланылады.  Бұл компаниямен оқу орны 10 
млн. долларға келісім шарт жасасқан. Сонымен қатар 2010 жылы колледж 2,3 млн. 
доллар көлемінде мемлекеттік грант ұтып алса, ал 2013 жылы Канаданың 50 үздік 
зерттеу оқу орындарының тізіміне кірді, - деді.

Кездесу қорытындысы бойынша ынтымақтастық туралы екіжақты Меморандумға 
қол қойылды.

қазҰау кореЯның Чонбук  Ұлттық униВерситетімен 
серіктестік байланыс орнатты

 
Наурызайының 14-і күні университетімізге 

Чонбук Ұлттық университетінің 
(Корей Республикасы) делегациясы 
келді. Делегация құрамында Корей 
университетінің профессоры, доктор, вице-
президенттіңміндетінатқарушы Янг Мун-
Сик, соныменқатаржоспарлаужәнеүйлестіру
жөніндегі вице-президент Ли Мин-Хо және
университеттіңаймақтықжобаларындамытуж
өніндегі директоры ЧоКуанг-Мин мырзалар 
бар.

Сапар барысында екі оқу орнының 
басшылары  ресми кездесіп, аграрлық оқу 
орындары мен факультеттер арасындағы 
академиялық серіктестік,  студенттер мен 

магистранттардың Чонбук ұлттық университетінде  шәкіртақы негізінде білім алуы, сондай-ақ бірлесе 
ғылыми жобаларды жүзеге асыру, қысқа мерзімді  академиялық ұтқырлық бағдарламасы сияқты  
мәселелерді талқылады.

Университет ректоры, академик  Тілектес Исабайұлы Есполов мырза шетелдік  мейман да ры-
мызды  құрметпен қарсы алып, оқу орнымызға арнайы сапармен келгендері үшін алғысын білдіріп: 
«Корей мемлекеті көп жылдардан бері Қазақ елінің  маңызды серіктесі болып табылады. Бүгінгі таңда 
елімізде 200-ден аса корей кәсіпорындары бар. Осы орайда, біздің оқу орнымызда да Қазақстан-Корей 
инновациялық орталығының жұмыс жасайтынын атап өткім келеді. Бұл орталықтың Чонбук ұлттық 
университетінің  қолдауымен одан әрі дамитынына сенімім мол»,- деді. 

Чонбук ұлттық университетінің вице-президенті Янг Мун-Сик мырза Қазақ ұлттық уни вер ситетінің 
өзге   де шет мемлекеттерде танымалдылыққа ие екенін атап өтіп, өзі басқарып отырған оқу орны туралы 
қысқаша ақпарат берді:

«ЧонбукуниверситетіСеулден 200 км жердеорналасқан. Бүгінгітаңдауниверситетімізде 25 мың студент 
білімалуда. Оның 2000 мыңғажуығышетелдікстуденттерболса, 10-ы сіздердің жер лестеріңіз.

Чонбук ұлттық университеті Кореяның үздік 400  оқу орнының құрамына кіреді.  Университет 
орналасқан қалада ауыл шаруашылығын дамыту департаменті жұмыс жасайды және оқу орнында «білім, 
ғылым, өндіріс»  интеграциясы жүзеге асуда.

Университет  базасы ауыл шаруашылығы саласының озық технологиялармен жабдықталаған. Мұнда 
білім алған кез келген студент жоғары инновациялық ғылым-білімді меңгеріп, өз елінің дамуынамол үлес 
қосатынына сенімім мол»,- деді.

Кездесу қортындысы бойынша екіжақты меморандумға қол қойылып, Корей мемлекетінің өкілдері  
университет факультеттерінің декандарымен, ғылыми-зерттеу институттарының басшыларыменкездесіп, 
оқу орнының инфрақұрылымымен, инновациялық ғылыми ор та лықтардың жұмысымен танысты. 

Висконсин Штаты 
ғалымдарымен

әріптестік байланыс

Қазақ ұлттық аграрлық университеті шетелдіктермен өзара 
тығыз байланыс жасап, қарым-қатынастық қадамдарын ны-
ғай туды басты ұстанымы етіп келеді. Наурыз айы шетелдік 
оқу орындарының өкілдерімен кездесуден басталды. Оның 
мәні мен маңызы зор. Білім, ғылым, өндірістік бағытта болып 
жат қан бұл кездесулер ынтымақтастық пен ықпалдастықтың 
айқын көрінісі болып табылады.

Университетке арнайы бағдарламалық сапармен келген 
меймандарымыздың қатарында АҚШ-тың Висконсин Штаты 
делегациясы да бар. Кездесде университет ректоры Тілектес 
Иса байұлы аталған штаттағы жоғары оқу орындарының, 
денсаулық сақтау саласының, бизнестің, мәдениеттің, тауар 
өн дірушілер тарапынан және аграрлық саланың танымал 
тұлғалардан құралған  20-дан астам делегация мүшелерін оқу 
орнымыздың оқытушы-профессорлар құрамымен таныс-
тырды. 

Өз сөзін одан әрі сабақтаған Тілектес Исабайұлы 85 жылдық 
тарихы бар, Қазақстанның аграрлық ғылымы мен білімінің 
көшбасшысы саналатын қасиетті қара шаңырақтың бүгінгі 
күнге дейінгі жеткен жетістіктеріне тоқталып өтті:

– Университетте ғылыми-білім беру инфрақұрылымы да-
мы ған. Отандық ауыл шаруашылығы білімі мен ғылымының 
қарашаңырағы саналатын университетіміздің 28 кафедрасында 
800-ден астам жоғары білікті оқытушы жұмыс істейді. Олардың 
арасында  ҚР ҰҒА 17 академигі, 159 ғылым докторы мен 305 
ғылым кандидаты, 14 PhD докторы бар. Соңғы жылдары 150 
жас ғалым әлемнің озық оқу орындарында тәжірибе жинақтап, 
оқытушы-профессорлар құрамын толықтырды, - деп уни вер -
си теттің басқа бағыттағы салалары жөнінде де кеңінен әң гі-
меледі.

Висконсин штатынан арнайы сапармен келген делегация 
құрамындағы университет ғалымдары мен ірі компаниялардың 
басшыларына басшылық жасап жүрген профессор Гарри 
Киркин сөз алып,  өз штатындағы оқу орындарының жайына 
жан-жақты тоқталды. 

Бұдан кейін екі жақты сый-сияпат тапсыру рәсімі болды. 
Оны ректор Тілектес Есполов пен делегация жетекшісі Гар-
ри Киркин жүргізді. Америкалық делегация өкілдері оқу 

Жүгері өндірісіндегі 
француз тәЖірибесі

 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Жүгері өн дірісі 

саласындағы француз тәжірибесі» атты се ми  нар болып 
өтті. Семинар жұмысына «Байсерке-Аг ро», «Будан», «Ами-
ран» және т.б. сияқты ірі агро құ ры лым дар дың мамандары, 
жетекшіғалымдар, агрономдар, серік тес кәсіп орынбасшы-
лары қатысты.

ARVALIS институтыныңмаманы Ян ФлодропсжәнеФра
нцияныңЖүгерізауытыныңмамандары Бертранд Карпен-
тьер мен Анна Колпаковская  жүгеріөсірудіңжаңатехноло
гиялары мен тиімдіәдістерінсеминарғақатысушылардыңна
зарынаұсынды.  «Астық және сүрленген жүгері сорттарын 
генетикалық іріктеу»,«Агротехника: топырақты дайындау, 
отырғызу тығыздығы», «Өсімдіктерді қорғау, арамшөптерті 
бақылау, ұрықтандыру, суару»,«Зиянкестер мен түрлі 
аурулардың алдын алу диагностикасы»,«Сүтті сиырлар-
ды тамақтандырудағы  сүрленген жүгерілердің маңызы» 
сияқты тақырыптар төңірігендегімәселелер қозғалды.

Университет ректоры, академик Есполов Тілектес Иса-
байұлы кіріспе сөз сөйлеп, екі ел арасындағы бай ла ныстың 
күннен күнге дамып жатқандығын, Франция елінің  
Қазақстан экономикасына инвестиция салу бойынша 
үшін ші орында  (10 млрд, евро) тұрғанын атап өтті:

- Қазақстан әлемде жер көлемі бойынша 9-орынды ала-

Венгерлік мамандармен  
тәЖірибе алмасу

  
Кез келген қоғамның, ел экономикасының алға басуы 

ауылшаруашылығы саласына тікелей байланысты болып та-
былады. Сондықтан да әлемелдерінің барлығы еңалдыменау
ылшаруашылығымеханизмінкідіріссізжүргізіп, белгіленгент
алаптардымүлтіксізорындаудыбасшылыққаалады. Осы рет-
те Отандық экономика, аграрлық сектордың алға өрлеуі үшін 
біздің оқу орнымыздың да қосып отқан үлесі айрықша. Осы 
салаға 85 жылдан аса уақыт білікті мамандар дайындап келе 
жатқан ауыл шаруашылығы ғылымының алтын қазығына 
айналған қасиетті қара шаңырақтың ХХІ ғасырдағы серпінді 
іс-қимылы да заманауи талаптарға жауап берерлік. Мұнда 
қырықтан астам мамандықтар бойынша сапалы кадрлар дай-
ындап, инновациялық-технологиялық талап тұрғысынан 
шетелдердегі жоғары оқу орындары және өндіріс орындары-
мен бірлесе ауқымды жобалар жүзеге асырылуда.

Шет елдік әріптестермен ықпалдастықты нығайту мақ-
са тында оқу орнымыз венгерлік меймандарды қабылдап, 
дела гация өкілдері мен оқу орнының қызметкерлері ара-
сында «Жүгері өсірудегі венгерлердің іс-тәжірибесі» деген 
тақырыпта кеңейтілген семинар өткізді. Семинарға Алма-
ты, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан фермерлер, 
қо салқы шаруашылық иегерлері, сол сияқты кәсіпкерлер, 
университеттің профессор-оқытушылары, магистранттары, 
докторанттары қатысты.

Семинарды университеттің ректоры, ҚР ҰҒА академигі Ті-
лек тес Исабайұлы Есполов:

– Бүгінгімеймандарымыздыңдәндідақылдардыңішіненжү-
гері өсірудегі озық тәжірибесіне көптеген мемлекеттер оң баға-
ларын беріп отыр. Венгерлік әріптестеріміз аталған өнімнің 
гектар қайтарымдылығына баса көңіл бөлуде. Бұл техноло-
гия арқылы әр гектардан 286 келіге дейінөнімалуға болады. 
Сонымен қатар ұсынып отырған жүгері тұқымдары қазіргі 
таңдажоғары сұранысқа ие, - деп, венгерлік әріптестердің 
әдістерінің тиімділігіне тоқталып өтті. 

Еңбекшіқазақ ауданының фермері, белгілі дихан, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Нұр 
Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі 
Кә рім Құрбанұлы Худайбердиевмырза да сөз алып, жүгері 
өсіруге байланысты өзінің іс-тәжірибесіндегі ой-пікірлері 
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(Жалғасы. Басы 1-бетте) 

Байқауда оқу орнының алты факультетінің намысын қорғаған  
6 жұп өнер көрсетті: Орман, жер ресурстары және жеміс-көкөніс 
шаруашылығы факультетінен Олжатай Қайсар мен Қантөреева 
Гүл жауxар, Инженерлiк факультетінен Азирбай Ердаулен мен Да-
рынбай Камила,  Ветеринария факультетінен Еркебай Әбдіқалык 
және Дүйсеналина Жансая,  Агробиология және фитосанитария фа-
культетінен Сугирбекова Айдана мен Махашов Айдынбек, Гидро-
техника, мелиорация жане бизнес факультетінен Ыдырыс Алмат 
пен Өмірзак Еркеназ, Технология жане биоресурстар факультетінен 
Мәдәлі Тоғжан және Асқар Ахмет. 

Қатысушылар 3 кезең бойынша бақ сынасты. Бірінші кезеңде 
сайысқа қатысушы жұп өзінің факультетін, мамандығын, аты-жөнін 
әнмен, поэзимен немесе бейнеролик арқылы таныстырса, екінші 
«Бәйге» кезеңінде үміткерлердің салт - дәстүр, әдет - ғұрып, жөн - 
жоралғы жөнінде білімдері тексерілді. Байқаудың үшінші кезеңінде  
сәні мен салтанаты келіскен қыз-жігіттеріміз мың бұрала жұптық би 
билеп, көпшіліктің ықыласына бөленді. 

Жұптарға Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ бас дирек то-
рының бірінші орынбасары Анар Қашағанова, танымал актриса, әнші 
Салтанат Бақаева, белгілі ақын, журналист Алмат Исәділ, М. Әуезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері 
Абзал Асхатұлы және «Ерке-Нұр» сән үйі директорының орынбасары  
Айжан Байзақова  қазылық етті.

Кешке «Жігер» тобының әншісі Болатбек Досыбаев арнайы келіп, 
әннен шашу шашты. Сонымен қатар көрермендер бүгінгі таңда елімізде 
шеберліктің сырын талмай шертіп, ұлтымыздың мақтанышына айна-
лып жүрген «Ерке Нұр» сән үйінің қазақ халқының салт-дәстүрі мен 
қолөнер шеберлерінің ежелгі әдісін сақтай отырып тігілген, әйелдерге 
арналған ұлттық нақыштағы киімдерінің көрсетілімін тамашалады. 

Байқау қорытындысы бойынша, көпшіліктің көңілінен шығып Бас 
жүлдені «Технология және биоресурстар» факультетінің студенттері 

Мәдәлі Тоғжан мен Асқар Ахмет иеленіп, нағыз бүгінгінің Төлегені 
мен Жібегінің үлгісін көрсетті. Байқау жеңімпаздары бағалы сый лық-
тармен, «Ерке-Нұр» сән үйінің арнайы сертификатымен марапаттал-
ды. 

Шуақты 
мереке

Тәуелсіз мемлекетіміздің қалып та-
су ы мен бірге Наурыз мейрамы барлық 
қа зақс тандықтар үшін жалпыхалықтық 
мерекеге айналып, еліміздің барлық 
өңірінде кеңінен аталынып өтілуде. 
Жыл  дағы дәстүрмен бұл мереке «Вете-
ри нария» факультетінің №5 «Жалын» 
сту денттер үйінде де тойланды.  Жатақ-
хана тұрғындары, қызметкерлері  ұлттық 
киімдер киіп, келген меймандары ерекше 
көңіл-күймен қарсы алды.  Ұлтымыздың 
ұлы мерекесін дәріптеу, салт-дәстүрді 
жаңғырту, жастарға қазақи тәрбие беру 

мақсатында студенттер үйінің мең ге ру-
шісі Зәуреш Науқанбайқызының ұйым-
дастыруымен өткен бұл шара барысында 
келген қонақтар жатақханада  шаңырақ 
көтерген жас отбасының беташар тойына 
да куә болды. 

№5 жатақхананың белсенді студенттері 
өз өнерлерін ортаға салып, шағын кон-
церттік бағдарлама қойды. Ұлыстың 
ұлы күніне арналған әсем әуендер шыр-
қап, мыңбұрала би биледі, күмбірлете 
күй төкті. Небір тамаша қойылымдар, 
дәстүрге байланысты қызықты сұрақтар 
қойылып, кәде сыйлар таратылды. Содан 
кейін өнерлерін ортаға салған өрендер 
мен жиналған қауым 7 түрлі дәннен 
жасалған наурыз көжеден ауыз тиіп, 
мерекеге орай жайылған ақ дастарханнан 
дәм татты. 

Мерекелік шараға университетіміздің 
оқу және оқу-әдістемелік жұмыстары 
жөніндегі проректоры Әбдікәрім Өсерұлы 
арнайы келіп, барша студенттерді, мей-
мандарды Ұлыстың ұлы күнімен құт тық-
тады. 

Жансая әлтай,
Ветеринария факультетінің 

3-курс студенті
   

Жүректерді жарастырған – Алматы
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• Топжарғандар

ҮЗДІКТЕР БЕЛСЕНДІЛЕР, МЫҚТЫЛАР
Өнер мен білімде, спортта топжарған студенттерімізбен таныс болыңыздар. 

Осы санда «Технология және биоресурстар» факультетінің студенттері

әйгерім рЖанқызы, президенттік стипендия иегері, 
«технология және биоресурстар» факультетінің студенті. 
Талдықорған қаласында 1996 жылы дүниеге келген.  

Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназиясын бітірген.  
– «Құқық негіздері» пәні бойынша Республикалық олим-

пиададан II орын алған. (2013ж.);
– Қалалық «Дартс» ойынының I орын иегері. (2012-2013 

жж.);
– «Thomson Reuters» сертификатының иегері. (2015ж.);
– «Қазақ хандығына – 550 жыл» мерейтойына арналған 

факультет аралық интеллектуалды ойынның командалық жа-
рысынан I орын, (2015ж.);

– «Бізге – 85 жыл» атты ителлектуалды ойыннан I орын 
(2015ж.);

– Студенттердің XIX дәстүрлі ғылыми конференциясының 
«Үздік баяндамашысы» (2015ж.); 

– «Шапағат» жастар қоғамдық қозғалысының мүшесі.
Қызығушылықтары: психология, нумерология, графоло-

гия, музыка, би
Мақсаты: болашақта өзімнің жеке ипподромымды ашып, 

сондай-ақ Қазақстандағы жылқы шаруашылығын дамытқым 
келеді. Сонымен қатар, психология саласында жұмыс істесем 
деймін, оның ішінде жануарлар психологиясы ерекше қы зы-
ғушылық тудырып отыр. 

қырмызы кенЖебекқызы, республикалық ғылыми 
байқаулардың жеңімпазы, «технология және биоресурстар» 

факультетінің студенті
Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай кентінде 1997 жылы 

дүниеге келген. Оқушы кезінен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізеді. 

- Республикалық «Ақбота» интеллектуалды 
марафонының І-орын иегері атанып, Алматы, Астана 
қалаларына тегін туристік саяхатты жеңіп алған. (2011ж.)

- Республикалық ғылыми-танымдық, педагогикалық 
«Химик анықтамалығы» журналында өткен «Алхимик - 2012» 
сайысының жеңімпазы.

- Республикалық Кіші ғылым академиясының ІІ 
дәрежелі дипломын иеленген.

- «Turan junior - 2014»ХІІ қалалық үздік ғылыми 
жұмыстар байқауының номинанты

- ҰБТ-дан 108 балл жинап, ҚазҰАУ-дың студенті 
атанды.

Мақсаты:ауыл шаруашылық өнімдері бойынша ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізіп, Қазақстанның экономикасын 
нығайту.

ъ

таңшолпан елу, «ең үздік ойыншы» номинациясының иегері, 
технология және биоресурстар факультетінің студенті.

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Атбұлақ елді 
мекенінде 1994 жылы дүниеге келген.

– Шымкент қаласында университет аралық жайдарман-
нан III орын. (2012ж.);

– Факультет аралық КВН-нан бас жүлдесі және «Ең үздік 
ойыншы» номинациясының иегері. (2013ж.);

– Факультет аралық жарыстан I орын. (2014ж.);
– Факультет аралық КВН ойынынан бас жүлде және 

Европаға жолдаманың иегері (2016ж.);
– «Ералаш» және «AGRARWORD» құрамасының ойын-

шысы;
– «Шапағат» жастар қоғамдық қозғалысының мүшесі.
 Қызығушылықтары: КВН, музыка, би.
Мақсаты: Жайдарман ойындарына жаңалық енгізіп, осы 

тоғжан  мәдәлі,“технология және биоресурастар” 
факультетінің студенті.

ОҚО, Отырар ауданы, Шәмші Қалдаяқов ауылының ту-
масы.

– Отырар ауданында Аудандық білім беру және спорт 
бөлімі және халықаралық балалар күніне, сондай-ақ Отырар 
ауданының 70 жылдық мерей тойына орай өткен “Әнші бала-
пан-2005” байқауынан I –орын;

– ОҚО-ң 80 жылдығына орай “Тарихқа толы мәдени өлке” 
тақырыбында өткен “Көктем аруы-2012” байқауында I-орын;

– Отырар аудандық “Қозы Көрпеш-Баян сұлу” байқауын 
және Наурыз мерекесіне орай өтілген “Алтыбақан” кешін ше-
бер жүргізе білгені үшін алғыс хат;

– Шымкент қаласында өткен Ш.Қалдаяқовтың 75 жылдық 
мерей тойы қарсаңында өткен “Қазақ вальсінің королі” ән 
фестивалінде I-орын;

– Аудандық “Жастар ел болашағы” тақырыбында өткен 
би сайысында II-орын;

– Ағылшын және орыс тілінен аудандық олимпиадаларда 
II-орын;

– Отырар ауданында өткізілген “Отырар аруы-2014” 
байқауында жақсы өнер көрсетіп, 15 қыздың арасынан II-
орын алып, II дәрежелі дипломмен марапатталған.

Қазіргі таңда университетіміздің қоғамдық іс-шараларына 
белсене араласатын  үздік студенттердің қатарында. Сондай-
ақ Университетіміздің 85 жылдығына орай өткізілген іс-
шараларына қатысып, мақтау қағазымен марапатталды. Қазіргі 

ахмет асқар, муай-тай спортыбойыншақрспорт шебері.
(2015-2016ж.), Жасөспірімдерарасындақазақстанныңүшдүркін 
чемпионы, алматы қаласыныңекідүркін чемпионы, «технология 

және биоресурстар» факультетінің 1 курс студенті
Алматы каласындағы №123 мектеп-гимназиясының тү-

легі. 
Муай-тай Федерациясының кубогы үшін  жасөспірімдер 

мен жастар арасындағы республикалық турнирден І орын. 
(2015ж.);

Жеңістің 70 жылдығы мен Бауыржан Момышұлының 105 
жылдық мерейтойына орай Алматы қаласында муай-тайдан 
ашық біріншілікте І орын. (2015ж.);

Алматы қаласында өткен Жастар мен кадеттер арасындағы 
кикбоксингтен ашық біріншілікте І орын. (2015);

Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен Манас кубогы-
на арналған халықаралық турнирде III орын.

Ерлер арасындағы Қазақстан кубогының қола және күміс 
жүлдегері;

Муай-тайдан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күніне арналған ашық біріншіліктің күміс жүлдегері;

Астана қаласында муай-тай спорты бойынша ересектер 
арасында өткен Қазақстан Республикасы кубогының қола 
жүлдегері. (2015ж.)

Петропавл қаласында өткен республикалық турнирден ІІ 
орын. (2015 ж.);

Муай-тайдан жасөспірімдер арасындағы ашық бірін ші лік-
те ІІ орын.(2014ж);

Қоян-қолтық ұрыстан өткен республикалық турнирден ІІІ 
орын. (2014ж.);

алина ансабек, кВн ойындарының жүлдегері, технология 
және биоресурстар факультетінің студенті

Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Кеңес ауылында 1996 
жы лы дүниеге келген. 

* Мұқағали Мақатаев өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысының 
гран-при иегері;

* «Көктем аруы» сайысынан I орын иеленген;
* Шымкент қаласында университет аралық жайдарманнан 

III орын (2013 ж.);
* Факультет аралық КВН-нан бас жүлде иегері (2013 ж.);
* Факультет аралық КВН ойынынан бас жүлдесін иеленіп 

және Европаға жолдама алған. (2016ж.);
* «Ералаш» және «AGRARWORD» құрамасының ойын-

шысы;
* «Шапағат» жастар қоғамдық қозғалысының мүшесі.
Қызығушылықтары: КВН, баскетбол, музыка, би
Мақсаты: Қазақстандық әзілдердің сапасын көтеріп, 

шетелдіктерді мойындату.
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Белгілі зоотехник-селекционер ғалым, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының док-
торы, профессор, Ресей жаратылыстану 
ака  демиясының корреспондент мүшесі, 
Қа зақс танның «Экология» халықтық акаде-

мия сының академигі Жомарт Әшімұлы – 70 
жас қа толып отыр. Бүгінгі таңда Жомарт аға 
ҚР Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат ор-
та лығының бас ғылыми қызметкері болып 
жұмыс атқарады. 

Жомарт Қарабаев 1946 жылы наурыздың 29 
жұлдызында  Алматы облысы Еңбекшіқазақ 
ауданы Есік қаласында  дүниеге келген. 1970 
жылы Алматы зооветеринарлық инс ти ту-
тының  зоотехникалық  факультетін, 1974 
жы лы Қазақ қой шаруашылығы ғылыми-
зерт теу технологиялық институтының (Қаз-
ҚШТҒЗИ) күндізгі бөлім аспирантурасын 
бітірді. Тимирязев  атындағы Мәскеу ауыл 
шаруашылық академиясында (1975ж), Синь-
цзян аграрлық университетінде (2003) сынақ 
мерзімінен өттіп, тәжірибесін шыңдап қайт-
қан. 1979 жылы Ауыл шаруашылығы ғылым-
да рының кандидаты ғылыми атағын алу үшін 
«Қазақстанның оңтүстік-шығысында биязы 
жүнді қойлардың ет және жүн өнімділігін 
жақсарту үшін австралиялық корридель 
қойларын пайдалану тәжірибесі» деген тақы-
рып та диссертациясын қорғады. 1998 жылы 

«Қойларды жерсіндіру мен бейімдеудің не-
гізгі экологтік-өнімділік құбылысы» тақы-
ры бында ғылыми диссертациясын қорғап, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы 
дәрежесін иеленді. 2014 жылдан бастап Ресей 
жаратылыстану академиясының корреспон-
дент мүшесі. 

Жомарт Әшімұлының алғашқы ғылыми 
жұмысы австралиялық корридель тұқымды  
қойларын екі тұқымды будан линкольн мен 
қазақтың биязы жүнді қойымен шағы лыс-
тырудан басталып, Кроссбредті қой ша руа-
шылығы отарын құру және қазақтың жаңа 
етті-жүнді қой тұқымын шығару процессіне 
ұласты.  

Ж.Ә. Қарабаевтың ғылыми қызметі Қазақс-
танның жетекші екі ғылыми-зерттеу институ-
ты: Қазақ қой шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
технологиялық және Қазақ мемлекеттік ғы-
лыми-техникалық ақпарат институтымен 
бай  ланысты болды. Екі институтта да ғылыми 
жұ мыс жөніндегі директордың орынбасары 
қызметін атқарып, төрт ғылым кандидатын 
дайындап шығарды. 

145 ғылыми жұмысы, оның ішінде: 5 кітап, 
3 әдістеме, 4 аналитикалық шолу, 2 анық та-
малық, 2 өнертабыс куәлігі жарияланды және 
30 дан аса мақалалары бұкаралық ақпарат 
құралдарында жарық көрді. 

2014 жылы Ресей жаратылыстану ака де-
миясының «Ғылым және білімге еңбегі сің-
ген қайраткер» құрметті атағына ие болды. 
Оның библиографиялық эссесі Оксфордттық 
университеттің Сократтық Альманахында 
жа рияланған.

Қымбатты Жомарт Әшімұлы, Сізді 70 жас-
қа толған мерейтойыңызбен құттықтай оты-
рып, зор денсаулық, отбасыңызға  береке-
бір  лік, еңбегіңізде шығармашылық  табыстар 
ті лейміз. 

гүлзат ғабитқызы, а.ш.ғ. кандидаты, 
технология және биоресурстар факультеті 
деканының тәрбие жөніндегі орынбасары.
салима бекиШеВа, а.ш.ғ. кандидаты, 

қазмШжаөғзи.

•	 Пәндік олимпиада

БІЛІМДІ ЖАСТАР БАҚ СЫНАСТЫ
Сәуір айының 14-15 күндері Қазақ ұлттық аграрлық университетінде VIIІ Республикалық 

пәндік олимпиада табысты өтті. Базалық жоғары оқу орындарында пәндік олимпиаданы өткізу 
кестесіне сәйкес бұл республикалық білім сайысы ауыл шаруашылығы мамандықтары бой-
ынша жүргізілді. Олимпиаданы университет ректоры, академик Есполов Тілектес Исабайұлы 
кіріспе сөзбен ашып, қатысушыларға сәттілік тіледі.

Қазақстанның әр өңірінен келген қатысушылар оқу орнымыздың тыныс-тіршілігімен та-
нысып, университет мұражайында, «Таза ел» мұражайында, «Қазақстан жолы» оқу-тәрбие 
орталығы мен инновациялық орталықтарда болып, «Айтұмар» баспасынан шыққан оқулықтар 
мен оқу құралдарының көрмесімен танысты. Білімді жастар өзара пікір бөлісіп, кәсіби 
мамандардың дәрісін тыңдап, болашақ мамандықтарына қажетті тәжірибеалды.

олимпиада барысында еліміздің 16  жоғары оқу орынынан келген студенттер бақ сынасты. 
Олимпиада 2 кезең бойынша өткізілді. 1-кезеңде әр команда өзінің 5 минуттық презентация-
сын таныстырса, 2-кезең мамандық пәндері бойынша бақылау тапсырмаларын орындау болды. 
Екі күнге созылған білім додасының барысы жайлы әр өңірден келген қатысушыларды 
әңгімеге тартқан едік.

қуан мҰқаШеВ,
с.сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университетінің студенті, «өсімдік қорғау және 

карантин» мамандағы бойынша 2- орын:
– Сайысқа қатысудағы негізгі мақсатымыз осы олимпиада арқылы жақсы нәтежие көрсетіп, 

өз университетіміздің деңгейін таныту және біз көздеген мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. 
Шараның ұйымдастырылуы өте жоғары деңгейде болды, Қазақстанның әр өңірінен келген өзге де 
студенттермен достасып, үлкен тәжірибе жинадық.

тоқжан қайырЖаноВа,
Жәңгір хан атындағы батыс қазақстан аграрлық-техникалық университеті, «Ветеринарлық са-

нитария» мамандығы бойынша 3-орын иегері:
– Мен «Ветеринарлық санитария» мамандығы бойынша VIIІ Республикалық пәндік олимпиада-

да 3-орын иелендім. 16 оқу орнынан 100-ден аса студент қатысқан  сайыста бақ сынап, жүлделі 
орынды иелену мен үшін үлкен жетістік.

назерке абытаеВа,
Шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университеті, «мал шаруашылығы өнімдерін өндіру тех-

нологиясы» мамандығы бойынша 3-орын:
–  Олимпиада өте жоғары дәрежеде ұйымдастырылған. Біздің мамандық бойынша 7 топ 

қатысты. Мамандығымыз мал өнімдері болғандықтан, сұрақтартың да көбі қой шаруашлығы, мал 
өнімдері, генетика, селекция тақырыптарынан болды. Сайысқа осы оқу орнының ғалымдарының 
еңбектерімен дайындалдық.

Республикалық пәндік олимпиада қорытындысы бойынша 14 қатысушы 1-орын, 28 
қатысушы 2-орын және 42 студент 3-орынды қанжығасына байлады. Жалпы командалық 
есепте Қазақ ұлттық аграрлық университеті 14 мамандық бойынша бірінші орынға ие болды.

Білімділер бақ сынасқан айтулы шараның жабылу салтанатында университет ректоры, 
академик Т.И.Есполов Олимпиаданы қорытындылап, интеллектуалдар сайысына қатысушы 
жастарға жарқын болашақ тіледі.

Олимпиадаға қатысушы студенттер мен жетекшілер  арнайы дипломдармен марапатталды.

• Азаматтық ұстаным

ШАПАҒАТЫМЫЗ ТИІП ЖҮР
Батыс Қазақстан облысы Орал қала-

сы нан бастау алған “Шапағат” Жас  тар 
қоғамдық қозғалысы елі міз дің оңтүстік 
астанасы, алып шаһар  Алматыда жал ға-
сын тапты. Университететіміздің “Тех -
нология және биоресурстар” фа куль-
тетінің деканы Батырхан Әзім хан ұлы, 
сонымен қатар белсенді студент жас-
тардың қолдауымен 2016 жылы  ақпан 
айынан бастап ұйым  өз жұмысын  абы-
роймен атқарып келеді.  

“Шапағат” Жастар қоғамдық қозға-
лы сының төрағасы ретінде  “Техноло-
гия және биоресурстар” факультетінің 1 

курс магистранты Еркебұлан Ажбайұлы тағайындалды.
“Шапағат” ЖҚҚ  мақсаты: белсенді студенттерді қоғамға араластыру, мүмкіндігі шектеулі 

жетім және мүгедек студенттерге, балаларға, қарт адамдарға қол ұшын беру, сауапты іс атқару.
Көктемнің шуақыт күндерінде ұйым мүшелері  баршамызды мәпелеп отырған табиғат ана-

ны аялау мақсатында сенбілік жұмыстарын өткізді. Сонымен қатар ұйым мүшелерінің достық-
таныстығын нығайту үшін арнайы флешмоб ұйымдастырылды.  Бұл шара одан әрі жалғасын 
тауып, келесі күні ардагерлер үйінде де сенбілік жұмыстары жүргізілді. 

Факультетімізде қайырымдылық жәрмеңкесі өткен болатын, іс-шарада ұйым мүшелері өз 
қолдарынан жасаған қолөнер бұйымдары мен тәтті тағамдарын қойды. Жәрмеңкеде барысын-
да жиналған қаражат балалар мен қарттар үйінің игілігіне жұмсалды.

Шапағат –  жастардың бойына адамгершілік қасиетті молынан сіңдіріп, Отан алдындағы 
парызының бір бөлшегін болса да өтеуге мүмкіндік берді.

гүлнара  амироВа,
“технология және биоресурстар” факультетінің студенттік кәсіподақ төрайымы, 

3 курс студенті

•	 Дөңгелек үстел

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ –БЕРІК ОТБАСЫ
Қазір барлық елдер мен мемлекеттер 

біркіндікті жаһандану жағдайында өмір 
сүруге бейімделу үстінде. Негізгі кіндігі 
еркін таңдау және жеке бастама жасай 
алатын жеке адам бостандығы идеясы-
на негізделген Батыс өркениеті болып 
отыр. Бұл тұрғыда негізгі келіспеушілік 
өркениеттердің өзара кірігуі мен 
ұштасып кетуіне қарсылық та болып тұр. 
Анығырақ айтқанда, жаһан дану бары-
сында Батыс мәдени құндылық тарының 
басымдық танытуы жергілікті халықтың 
байырғы төлтумалық сипатының 
жоғалуына түрткі болуы мүмкін деген 

қауіп ке әкеліп тірейді.
Ендеше, оған қарсы тұру үшін не істеу керек? Одан өз бітім-кескінін сақтаған қазақ қоғамын 

аман алып қалудың қандай тетіктері бар? Осы орайда университетімізде «Жаһандану және 
отбасы құндылықтары» тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Еркін пікір алмасуға саясаттану-
шы, ҚазҰАУ «Қоғамдық пәндер және қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі Сайн 

БІЛІКТІ ҒАЛЫМ өНЕГЕСІ
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Ең ҚЫЗЫҚТЫ МАМАНДЫҚ 
Пәнді меңгеру мен игеру бір басқа, ал оның кұдіреттілігін 

түсіну бөлек дүние
 

Қазір барлық елдер мен мемлекеттер біркіндікті жаһандану жағ-
дайында өмір сүруге бейімделу үстінде. Негізгі кіндігі еркін таңдау 
және жеке бастама жасай алатын жеке адам бостандығы идеясына 
негізделген Батыс өркениеті болып отыр. Бұл тұрғыда негізгі келіс-
пеушілік өркениеттердің өзара кірігуі мен ұштасып кетуіне қарсылықта 
болып тұр. Анығырақ айтқанда, жаһандану барысында Батыс мәдени 
құндылықтарының басымдық танытуы жергілікті халықтың байырғы 
төлтумалық сипатының жоғалуына түрткі болуы мүмкін деген қауіпке 
әкеліп тірейді. 

Ендеше, оған қарсы тұру үшін не істеу керек? Одан өз бітім-кескінін 
сақтаған қазақ қоғамын аман алып қалудың қандай тетіктері бар? Осы 
орайда университетімізде «Жаһандану және отбасы құндылықтары» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Еркін пікір алмасуға саясаттанушы, 
ҚазҰАУ «Қоғамдық пәндер және қазақстан тарихы» кафедрасының 
меңгерушісі Сайн Молдағалиұлы, «Қазақстан жолы» тәрбие-білім 
орталығының жетекшісі Гүлнәр Бітімшина, «Тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру, әдістемелік қамтамасыз ету» бөлімінің басшысы 
Әсима Шанбайқызы, «Жастар саясаты» бөлімінің меңгерушісі Назгүл 
Ережепова және студенттер қатысты. Қатысушылар өзекті ойын 
ортаға салып, еркін пікір алмасты.

егіншілік пен өсімдік өсі рудің жоғары білімді 
мама ны мен көп са лалы ауыл шаруашылық өн-
ді рісінің ұй ым   дастырушысын, егін ші ліктің 
технологиясын жә  не онда қолданылатын тех -
никаны жақсы білетін, сол жердің табиғи-
эко но ми калық жағдайына же тік адамды аг-
ро ном деп атай   ды. Жалпы егіншілік бас  ты 
кәсіп тің біріне айналған біздің елде агроном 
мамандығының ма   ңызы жоғары. Өсімдіктің 
өсу і не қолайлы жағдай туғызу, олар дың өнім-
ді лігін арттыру, өсім дік селекциясын жақ-
сарту, то пы рақ құнар лылығын қалпына келтіру 
сияқты жұмыстардың барлығын осы мамандық 
иелері атқарады. Қазақ ұлттық аграрлық уни-
верситетінде де осы саланың болашақ білікті 
мамандардары білім алуда. 

Оқу орнымыздың «Агробиология және фито-
санитария» факуль те тінің «Агрономия» ма мандығы бойынша білім алып жатқан сту ден т тері өздерінің алған теориялық 
білімдерін шыңдау, мамандықтың қыр-сырымен терең танысу мақсатында көктем шыға өндірістік іс-тә жі рибеге ба-
рып,  егін науқанының басталар сәтін өз көздерімен көріп қайтты. 

Студенттерді іс-тәжірибеден өткізу алдында  арнайы дайындық іс-шаралар жүргізіліп, олар техника қауіпсіздігі 
ережелерімен, бағыт бойынша арнайы тәртіппен т.с.с қажетті шарттармен танысты. 

Тәлімгеріміз Мұқамбетқали Иманқұловтың жетекшілігімен Саймасай елді мекенінде өткен тәжірибе сынағына жал-
пы алғанда 80-нен астам студент қатысты. Тәжірибе уақыты аз ғана күнге созылғанымен,  сынақ барысында студенттер 
бір-бірімен тату-тәтті араласып, жатақ ханада бір үйдің баласындай болып кеттік. 

Бұл мамандықты тек кітаптан ғана оқыған студенттер теорияда алған білімдерін тәжірибе арқылы бекітіп,  іс-жүзінде 
өз біліктіліктерін сынап көрді. Бір аптаға  созылған тәжірибеде оқытушылар мен арнайы мамандардан жалпы егін егу 
мен оның маңыздылығы,тұқым себу, қатар аралықты өңдеу т.б туралы мол ақпарат алып қайттық. 

Болашақта студенттің практикалық білімі мен дағдысын арттыруына мүмкіндік беретін осындай тәжірибелер жиі-жиі 
ұйымдастырылса, нұр үстіне нұр болар еді!

нұрлан балғалиеВ,
«агробиология және фитосанитария» факультетінің 2 курс студенті 

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

Ұлттық тәрбие 
берік отбасы

алҒаШқы тәЖірибе 
сәтті Өтті

Бұл өмірде адамның тағдырын айқын-
дайтын екі нәрсе бар: бірі – өмірлік жолдасы 
жары болса, екіншісі – мамандық. Мамандық 
тандау - бұл өте маңызды іс. Өйткені біз 
өзіміз таңдаған мамандық бойынша өмір 
бойы қызмет атқарамыз. Жалпы, жануарлар 
дүниесін ұнатып, қызығатын адам көп. Ал сол 
жануарлармен етене араласып, оны зерттеу 
мүлде бөлек дүние.

Жануарлар патологиясы (патологиялық 
морфология) пәнін студенттерге үйретудің 
бірқатар ерекшеліктері бар.

Жалпы патологиялық үдерістер мен жа-
нуарлар ауруларының патоморфологиясын 
оқыту студенттердің бұдан ары клиникалық 
пәндерді игеруіне негізі болып табылады.

«Ветеринария»   факультетінің биологиялық 
қауіпсіздік кафедрасында жануарлар патоло-
гиясы (патологиялық морфология) пәнінен 
заманауи технологияларды қолданумен қатар 
үлкен оқу-әдістемелік тәжірибе жинақталған. 

Зертханалық және тәжірибелік сабақтарда 
тақырып теориялық тұрғыда талқыланып, 
оған байланысты макро және микро препа-
раттар көрсетіледі, содан кейін жаңа мате-
риал бекітіледі. Патологиялық анатомиялық 
және биопсиялық материал зерттелініп, 
студенттердің секциялық залға барып, сой-
ып-зерттеуге қатысып, алған білімін тәжірибе 
жүзінде жүзеге асыруға барлық мүмкіндік 
жасалған. 

Сонымен қатар, студенттер сойып-зерттеу 
барысында сабақта өтіп жатқан патологиялық 
үдерістерді көрмеуі де мүмкін. Мұндай жағ-
дайда мұражайлық макропрепараттардың 
көмегіне жүгінеміз. 

Құнды, баға жетпес патологиялық ана то-
миялық мұражай кафедра құрылғаннан бері 
жұмыс жасайды, ол жыл сайын жаңа пре-
параттар есебінен толықтырылып отырады. 
Бүгінгі таңда мұражайда 5000-ға жуық макро-

препараттар бар, олардың тең жартысы үнемі 
қолданыста болады. 

Патологияны микроскопиялық деңгейде 
(ұлпа, торша, субторшалық құрылымдар) 
иге ру инновациялық оқыту әдістерді кеңінен 
қолдануға мүмкіндік береді және студенттің 
креативті ойлануын қалыптастырады. Пато-
логиялық үдерісті зерттеу микрос коп пен 
микропрепараттардың көмегімен ға на емес, 
басқа да техниқалық құралдар: муль ти ме-
диялық проектор,  интербелсенді тақта, 
ви део  камера арқылы жүзеге асырылады. 
Тәжі рибелік жұмыстың маңызды бөлігі – сту-
денттердің тақырыптық микропрепараттарды 
зерттеп, олардың суретін салу болып табыла-
ды. Кафедраның қорында 1000 астам оқулық 
микропрепараттар бар. Олардың басым 
бөлігі күнделікті оқу үрдісінде, ал қалғандары  
элективтік пәндерде,  студенттік ғылыми 
үйір  меде, мамандардың диплом алғаннан 
кейінгі дайындығында қолданылады. Әр бір 
зертханалық сабақта студенттерге тақы рып-
тық микропрепараттар (екеуден кем емес), 
жарық оптикалық микроскоптар, атластар, өз 
бетімен препараттарды зерттеу үшін арнайы 
жазылған әдістемелік нұсқаулар беріледі. 
Әдістемелік нұсқауда нақтылы препаратты 
зерттеудің бірізді әрекеттілігі, студент на-
зар аударатын түйіндемелер, зерттеудің си-
паттамасы берілген.  Микропрепараттардың 
суретін студент арнайы альбомда салады, оны 
белгілеп, соңында қорытынды жазады. Пәнді 
оқып біткеннен соң сурет 

салынған альбом түрлі-түсті «Атлас» болып 
шығады, емтиханға дайындалу кезінде ол сту-
дентке елеулі көмек көрсетеді. 

Микропрепараттарды студент ұстаздың 
тікелей бақылауымен зерттейді.

Инновациялық оқыту әдістер арасында 
патологиялық анатомияның барлық бөлім-
дері бойынша тест тапсырмалары да алынады. 

Олар оқытушының бақылауымен жүргізіледі 
және зертханалық, тәжірибелік сабақтар бой-
ынша алынған білімді бекітеді. 

Сондай-ақ жыл сайын студенттер арасында 
пәндік «Зияткерлік сайыс» өткізіліп отырады. 
Студенттер білімдерін шындап қана қоймай, 
қызықты ойындар ойна, өз өнерлерін де 
ортаға салады.

Шәріпхан Сержан, ветеринариялық меди-
цина мамандығы, 4 курс 402 топ студенті: 

«Алғаш пәнді 3 курстан бастап оқыдық, 
мамандықтың негізгі пәні болғандықтын 
болашақ маман ретінде, көптеген мағлұматтар 
алдық. Қосымша білімімізді жетілдіру үшін 
студенттерге арналған үйірме де бар. Пән әрі 
қызықты және оқытушылары жоғарғы білікті 
мамандар. Осындай өз пәнінің нағыз маман-
дарынан білім алғаныма қуаныштымын».

Қайып Арайлым, ветеринарлық санитария 
мамандығы, 4 курс 406 топ студенті: 

«Патологиялық үрдістің жануарлар мен 
адамдарда бірдей болатындығын түсіне оты-
рып, келешегіме керекті бірден-бір пән 
еке нін сезіндім. Оқытушылардан сабақтан 
тыс уақытта қосымша мәліметтер кез кел-
ген уақытта ала-аласың, сонымен қатар тә-
жірибелік сабақтары дөңгелек үстел түрінде, 
ал зертханалық сабақтарда құрылымдық өз-
герістерді микроскоп арқылы зерттейміз».

Қорыта айтқанда, жануарлар патологиясы 
(патологиялық морфология) сабақта замануи 
білім беру технологияларын қолдана оты-
рып, жоғары әдістемелік деңгейде өткізуге 
мүмкіндік беретін, жеткілікті материалдық-
техникалық қоры бар пән болып табылады

б.ө.нҰрғазы,  а.з.мауланоВ,  
с.с.әмірғалиеВа, 

Ж.Ж.кенЖебекоВа,  а.с.ибаЖаноВа 
 «Жануарлар патологиясы» пәнінің 

оқытушылары.

ЭКОНОМИКА – 
ЕЛ ТІРЕГІ

Адам тіршілік ету үшін тамақ, киім, 
баспана қажет. Оны әр адам өз  еңбегімен 
табады. «Бүгінгі рахатың - кешегі еңбе-
гің нің жемісі» деген сөз бекер айтылмаса 
керек. Еңбегінің нәтижесінде тапқан бұл 
ма териалдық бай лық қа ие болу эко но-
микалық білімнің бас тауымен жүзеге асы-
ры лады.

Адамзат қоғамы адамдардың тіршілік ету 
қызметінің нәтижесінде қалыптасып, адам-
дар арасындағы белгілі бір қарым-қатынас 
шеңберінде жүзеге асады. Бұл қарым-қа-
ты  настар өндіріс үдерісінде болады, се бе бі 
өндіріс кез келген қоғамның негізі. Өн ді-
ріс сіз ешқандай қоғамда тіршілік болуы 
мүм кін емес және бұл өндірістік қатынасты  
(өндіруші, бөлуші, тұтынушы, айырбастау) 
экономика ғылымы зерттейді.

Экономика ғылымы адамдардың шаруа-
шы лық әрекетімен тығыз байланысты. Қо-
ғамдық қатынастардың жиынтығы жеке 
адам дардың, отбасының, арнайы сала ның, 
елдің, сондай-ақ бүкіл әлемнің шаруа шы-
лы ғы экономика заңдылығымен жүріп, 
сола ар қылы өркендейді. 

Сондықтан экономикалық білім тек 
эко  номика саласының мамандарына ғана 
қажет емес, барлық мамандық иелері үшін 
аса ма ңызды. 

Экономика адам өмірінде маңызды мін-
дет атқаратындықтан адамды алға же те-
лейді, өмір ге баулиды, өзін-өзі бас қа руға 
үйретеді, үнем шілдікке және ысы рап сыз-
дыққа тәр бие лейді. 

Әр адам экономиканы жетік меңгерсе 
еңбек өнімділігі артып, өнімнің сапасы мен 
адамзаттың өмір сүру деңгейі жақсарып, 
қоғам тіршілігінің жай-күйі жоғарылайды. 

Білім – ел мен елді теңестіруші фак-
тор. Білім, ғылым, өндіріс өзара бай ла-
нысты болса білікті маман да болады. 
Шаруашылықты жүргізудің тиімді тәсілі – 
экономикалық бі лім, ғылыми негізге сүй-
ен  ген, нарықтық бә секеге қабілетті әм-
бебап мамандардың бо луы. 

«Әр отбасы кішігірім мемлекет» деген 
түсінікті естен шығармауымыз керек. Со-
ны  мен қатар әр отбасы экономиканы 
бастайтын алғашқы саты. Кірісі мен шы-
ғысына есеп жасай білген отбасы жақ сы 
тіршілік жа сай ды. Сондықтан әр от ба-
сының әр мү шесі үнемшілдіктен бастап 
экономикаға дағ ды лан ғаны абзал.

әлия саЯпил,
 «Экономика және қаржы» кафедрасының 

аға оқытушысы 



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

Клиникалық ветеринарлық медици-
на кафедрасының доценті, ветеринария 
ғылымдарының кандидаты  Қазиев Жам-
был Ізтілеуұлы 1966 жылы 1 сәуірде Оңтүстік 
Қазақстан облысы Түркістан қаласында 
дүниеге келді. Қазиев Ж.І. 1983 жылы Алматы 
зоотехникалық малдәрігерлік институтының 
ветеринария факультетіне оқуға қабылданды, 
1984-1986 жылдар аралығында Кеңес Арми-
ясы қатарында азаматтық борышын өтеді. 
Институттың «мал дәрігері» мамандығы бой-
ынша 1990 жылы тамамдап, осы жылдан ба-
стап «Клиникалық диагностика» кафедрасын-
да малдәрігер-рентгенолог болып қызметіне 
қабылданды. Қазиев Ж.І. 1996 жылдан  жоғарғы 
санаттағы рентгенолог мал дәрігері, жалпы 
еңбек өтелімі 33 жыл.

Қазиев Ж.І. 2001 жылы ветеринария 
ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін 
алу үшін «Рентгенографические изменения 
и минеральный состав зубов и трубчатых ко-
стей овец, больных флюорозом» тақырыбы 
бойынша диссертация қорғады, 2010 жылы 
қауымдастырылған профессор ғылыми атаған 
алды. К.И.Скрябин атындағы Қырғыз ұлттық 

аграрлық универсиетінің  Ғылыми кеңесінде «Иммуноморфологическое и биохимическое обо-
снование использования различных групп рентгеноконтрастных веществ для диагностики па-
тологии печени и селезенки у животных» тақырыбында докторлық диссертацияны ойдағыдай 
қорғады. ҚазиевЖ.І. 2002 жылы  Қазақстан Республикасы БҒМ дарынды жас ғалымдарға 
арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясымен марапатталды, ал 2015 жылы «Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің 85-жылдық» мерейтойлық медалімен марапатталған.

Қазиев Ж.І. бүгінгі таңда 100-ден астам ғылыми мақалалардың авторы, мемлекеттік  және 
орыс тілдеріндегі әдістемелік нұсқаулар әзірлеуге белсенді қатынасады. Ветеринарлық ме-
дицина,  ветеринарная санитария мамандықтары бойынша студенттерге, магистранттарға 
«Клиникалық диагностика рентгенологиясымен», «Ветеринариялық рентгенология», «Кли-
ни калық және қолданбалы диагностика» пәндері бойынша дәріс береді, 3 магистрант дай-
ындады, «Рентгенолог» студенттердің ғылыми үйірмесінің жетекшісі. Мемлекеттік тілде, 
«Ветеринариялық рентгенология», «Клиникалық диагностика»,  «Жануарлар ішкі аурулары»  
атты оқулықтарының авторы, 5  патент,  1 авторлық куәліктің иесі, көлемі 18 баспа табақтан 
тұ ратын «Ветеринариялық рентгенология» оқулығы баспадан шықты.

 Ғылыми зерттеу жұмыстарын Алматы қаласындағы Н.Сызғанов атындағы педиатрия және 
балалар хирургиясы институтымен бірге жүргізді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігіне қарасты педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми зерттеу орталығымен 
бірігіп, «Балалардағы қуықтың туа біткен ауруларын» емдеу үшін жоғары сапалы хирургиялық 
әдістерін әзірлеуде мүмкіндік беретін (экстрофия)  эксперименттік жұмыс жүргізіп келеді.  

Доцент Қазиев Ж.І.  1991 ж Ленинград ветеринарлық институтында,  2013 ж Санкт-Петербург 
Ветеринарлық медицина мемлекеттік академиясында  кәсіби біліктілігін жоғарылатты, 2001 
ж Б.У.Джарбосынов атындағы «Урология» Ұлттық орталығында біліктілігін жоғарылатты. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін, клиникалық балауда және рентгенология, 
жанурлардың жұқпалы емес ішкі арулары пәндерінен сабақ жүргізуде пайдаланады.

Қазіргі уақытта, жануарлардың ішкі ағзаларына әртүрлі рентген контрасты заттарды қолдану 
туралы ғылыми-эксперименттік зерттеу жұмыстарын жалғастыруда. Қазиев Ж.І. кафедраның, 
факультеттің және университеттің қоғамдық өміріне белсене қатысады. 

Қазиев Жамбыл Ізтілеуұлы жұбайы Гулжаухармен отбасында ұл-қыздары Мәриям, 
Бибіжамал, Айханым, Еркежан, Нұрасылды  тәрбиелеп отырған көпбалалы  үлгілі жанұя. 
Жоғарыда айтылған мәліметтерді  ескере келе, оның  мамандар дайындауда және ғылымға 
қосқан елеулі еңбегін ескере келе, сонымен қатар Ж.І.Қазиевтің 50 жасқа толатын мерейтой-
ына байланысты Құрмет грамотасымен марапттауыңызды және бір айлық  көлемінде сыйақы 
тағайындауыңызды сұраймын.      

е.үсенбекоВ, 
«клиникалық ветеринариялық медицина»  кафедрасының меңгерушісі, доцент 

ЖЫР АЛЫБЫ -  ЖАМБЫЛ
  
Бүгінгі күні еліміздің түкпір-түкпірінде, әрбір қаласы мен әрбір ауылында, білім шаңырақтары 

мен рухани орталарда қазақ халқының мақтанышы, жыр алыбы – Жамбыл бабамыздың 170 
жылдық торқалы тойы кеңінен аталып өтілуде. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен тұспа-тұс 
келіп отырған осы дүбірлі мереке 26 ақпан күні Қазақ ұлттық аграрлық университетінде де той-
ланды.  «Жыр алыбы – Жамбыл» атты әдеби-сазды рухани  шараның басты мақсаты –  сөз 
мәйегін кие тұтқан абыз жыраудың шығармашылығын,  мәдени бай мұрасын насихаттау.

Университет ректоры, 
ака     демик Тілектес Еспо-
лов    тың құттықтау сөзі мен 
ашыл   ған мәдени ша ра ға 
«Қазақ әдебиеті» га зе тінің 
бас редакторы, Халық  ара-
лық «Алаш» әде би сый лы-
ғы ның лауреаты, жазушы  
Жұмабай Шаш  тайұлы, 
М.Әуе зов атын  дағы әдебиет 
және өнер институтының 
ди рек  то ры, жазушы-публи-
цист Уә ли хан Қалижан, 
Қаз  ҰПУ профес соры, әде-
биет   та нушы ғалым Те мір -
хан Тебегенов, Медеу ау-
даны әкімінің орынбасары 

Ғани Майлыбаев, жыршы-термеші, Ж. Жабаевтың шөбересі Бекмұрат Жамбыл, Жамбыл 
атындағы Қазақ мемлекеттік филармония директоры, жыршы-термеші Ақан Әбдуәли сынды 
ұлт руханиятының белгілі өкілдері қатысты.

ҚазҰАУ ректоры, академик
Тілектес Есполов:
«Қазақтың ақындық өнерінің алыбы, шабытты жырларымен есімі әлемге әйгілі болған жы-

рау – Жамбыл Жабаевтың шығармалары – ұлтымыздың ұлы қазынасы. Олай болса, Жәкеңнің 
тойы – әдебиеттің тойы, бүкіл халқымыздың тойы деп білеміз.

Қазіргі кезде біз білім мен ғылымды дамытумен қатар, университет жастарын ұлттық 
тұлғалар арқылы тәрбиелеу, солардың шығармашылық еңбектері мен өмір жолдарын өнеге ету 
жолында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Бұл ретте Жамбыл бабамыздың бай мұрасын бүгінгі 
ұрпақтың жадына сіңіріп, санасына зерделеуді азаматтық парызымыз деп білеміз. Бүгінгі күнге 
дейін ақынның мерейтойына орай университеттің әр факультетінде, Студенттер үйлерінде 
Жамбыл шығармашылығын арқау еткен мағыналы әдеби шаралар, рухани кездесулер болып 
өтті. Белсенді жастарымыз жуырда ғана Жамбыл мұражайына арнайы барып, тәрбиелік мәні 
зор әсер алып қайтты.

Жамбыл бабамыздың қай сөзін алып қарасақ та оның мағыналы, терең  ойларға толы екенін 
түсінеміз. Әр сөзі ұлағатқа айналған абыз ақынның рухани бай дүниесі ұлтымыз үшін баға жет-
пес құндылық. Осыны кейінгі жас буын ой-зердесіне терең тоқып жүрсе деймін».

Оқу орнымыздың студенттері ұйымдастырған кеш Жамбыл өмірі мен шығармашылығынан 
сыр шертетін театрландырылған көрініспен басталды. Әдеби-сазды кеш барысында ақынның 
жырлары асқақталып, айтыстарынан үзінділер көрсетіліп, ҚазҰАУ телестудиясы әзірлеген 
деректі фильм көрсетілді.

Кешті қорытындылаған университет ректоры қонақтарға алғыс білдіріп, Жамбыл 
бабамыздың ұрпағы, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, жазушы Жұмабай 
Шаштайұлын «Аграрлық білім мен ғылымды өркендетуге қосқан айрықша еңбегі үшін» ме-
далымен және университетімізбен тығыз әріптестік байланыс орнатып, оқу орнының рухани 
тыныс-тіршілігіне атсалысып жүрген «Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі, белгілі журна-
лист Гүлзейнеп Сәдірқызы, Жамбылдың шөбересі Бекмұрат Жамбыл мен Жамбыл атындағы 
Қазақ мемлекеттік филармония директоры, жыршы-термеші Ақан Әбдуәлиді оқу орнының 85 
жылдығына орай шығарылған мерейтойлық Алтын медалмен марапаттады. 

•	 Әріптестік

әлемдегі ең ірі баспа үйі өкілдері қонақта

Жуырда Қазақ ұлттық аграрлық университетіне әлемдегі төрт ірі баспа үйінің бірі бо-
лып табылатын Elsevier («Эльзевир») компаниясының өкілдері арнайы келіп, оқу орнының 
тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Жыл сайынғы ғылыми журналдарда жарияланатын 
мақалалардың төрттен бірі осы баспада дайындалады. Бұл баспа үйінің негізі 1880 жылы Ам-
стердамда (Нидерланды)  қаланып, бүгінде Ұлыбритания, АҚШ, Бразилия, Түркия және Орта 
Азия елдерінде филиалдары жұмыс істейді.

Қазіргі уақытта компания ғылым, білім, технологиялар, өнеркәсіп, денсаулық саласы 
және ғылыми баспа саласында көптеген жұмыстар атқаруда. Ғылыми журналдар, кітаптар, 
реферативтік және тағы басқа ауқымды дерекқор шығаруда мол тәжірибесі бар баспа  күнделікті 
ғылыми және медициналық зерттеу саласындағы  өзекті мәселердің инновациялық шешу жол-
дарын да қарастыруда.

Баспа қызметінің негізгі  бағыты  ғылым, білім, технология және медицинаны дамыту бо-
лып табылады. Elsevier мамандары бүгінгі таңда ScienceDirect, Scopus, Evolve, Knovel, Reaxys и 
ClinicalKey сынды заманауи сандық шешімдер мен инновациялық талдау жүйелерін ұсынуда. 
Басып шығару портфолиосы: 2 500 дана журнал, 33000 кітап.

Компания ғылыми басылымдардағы жарияланымдар мен Scopus сілтемелерінің мәліметтер 
базасын жүргізіп отырады. Баспаның мұрағатында 7 миллионға жуық жарияланымдар жи-
нақталған. Баспа үйінің өкілдері Айхан Аканай Саракоглу, Кушнуд Каримов және Гүлназ 
Алибекова университеттің ғылым, білім, инновациялық орталықтарында болып, оқу орнының 
ғалымдарымен пікірлесті.

Қазақстан-Жапон инновациялық орталығын аралау барысында қонақтар азық-түлік қа -
уіп  сіздігі, молекулалық-генетикалық, инфекциялық-онкологиялық және малдың тұ қым қуа-

•	 қайырымдылық

«НҰР» БАЛАЛАР ҮЙІНЕ ҚАМҚОРЛЫҚ
 

 «Инженерлік» факультеті «Ма-
тематика және физика» кафедрасы 
ұжымының ұйымдастырумен көп-
теген игілікті іс-шаралар ат қа рылып 
келеді. Осы кафедраның меңгерушісі 
Ләззат Тұрғынбайқызы Әлдібаева 
бастаған топ Алматы облысы, Талғар 
қала сындағы «Нұр» балалар үйімен 
тығыз байланыс жасап, өткен жыл-
дан бері балауса балғындарды өз 
қамқорлықтарына алған болатын.

Сутеденттерден құралған еріітілер 
тобы мен кафедраның ұлағатты ұс-
таздары алдыңғы жылы аталған  ба-
лалар үйінің жөндеу жұмыстарына 
қатысып, бүлдіршіндердің алғысын 
алып қайтқан болатын.

Бастаған жобаны аяқ асты қылмай, 
қайырымдылық жарасын дәстүрге ай-
налдырған кафедра ұжымы биылғы 
жылы да кішкентай бүлдіршіндерге 
мейірім шапағатын сыйлау, көңіл-
күйлерін көтеру мақсатында кон церт-

тік бағдарламамен балалар үйіне барды. Тек көтеріңкі көңіл-күй сыйлап қоймай, материалдық 
көмек беруді де назарларынан шығармады. Балаларға өз тараптарынан көптеген ойыншықтар 
мен сыйлықтар үлестірді. Кафедраның мұндай қамқорлығына шексіз риза болған бала-
лар үйінің директоры Тұяқ Қазыкенқызы ұжымға, студенттерге алғысын үлкен алғысын 
білдіріп, ақ батасын берді.  Мұндай игілікті шаралар одан әрі жалғасын тауып, қамқорлық 
жасайтындардың қатары көбейіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. 

  

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

Университетімізде «Зиялы қазақ» пікірсайыс клубы жемісті жұ-
мыс атқарып келеді. Клуб құрамында оқу орнымыздың барлық 
факультеттерінен іріктелген 50-ге жуық студент бар. «Зиялы қазақ» 
клубы 2015-2016 оқу жылында 20-дан аса сайыстардың жеңімпазы 
атанып үлгерді.

Жақында Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ-да республикалық пі-
кір сайыс турнирі өтті. Турнирге Республикамыздың  Астана, Тараз, 
Шымкент, Алматы, Талдықорған, Ақтау  сияқты өңірінен келген 52 
команда қатысты.  Сайыс қорытындысы бойынша 1-орын әль-Фараби 
атындағы ҚазҰУ, 2-орынды М.Дулати атындағы ТарМУ  құрамалары 
иеленсе, қол жүлде біздің университетіміздің «Сұлтан мен Қожа» 
фракциясына бұйырды. Ұйымдастырушылар фракция құрамындағы 
спикерлеріміз  Әли Нұрберген мен  Абылайхан Палмағанбетовке 
15000 теңгенің сертификатын табыстады.

Сонымен қатар ақпан айының 27-28 күндері Нұрболсын Керімбек 
пен Еламан Әбдіманап Азамат қоғамдық қорының қалалық турниріне 
қатысып, Нью-Джерси фракциясысының құрамында жүлделі ІІІ 
орынға ие болды.

– Тараз қаласында өткен «Қазақ хандығының 550 жылдығы: тә-
уелсіздік пен мемлекеттіліктің, ынтымақ пен мәңгілік елдіктің 
белгісі» атты TarSU III-республикалық турнирінде университетіміздің 
пікірсайысшы студенттері Керімбек Нұрбосын мен Диана Рысбекова 
жүлделі екінші орын иеленді. Бұл сайысқа Республикамыздың 9 ай ма-
ғынан жүздеген пікірсайысшы қатысқан.

– ІІM академиясында өткен «Police CUP» республикалық турнирінде 
университет студенттері Керімбек Нұрбосын мен Палмағанбет Абы-
лайхан үшінші орынды иеленді.

– Қорғаныс министрлігінің ұйымдастыруымен,  Радиоэлектро-
ника және байланыс әскери институтында өткен «Patriot CUP» II-
республикалық турнирінде Әли Нұрберген екінші орынды жеңіп алды.

– Астана қаласы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 

Ассамблеяның жиырма жылдығына орай ұйымдастырылған «Жол-
дас тықтың жалауы желбіресін» атты республикалық пікірсайыс 
турнирінде студенттеріміз Рысбекова Диана және Керімбек Нұрбосын  
үшінші орын иеленді. Дәл осы сайыста Балжан Батырбекова «үздік 
төреші» атанды.

– Ж.Тәшеновтың жүз жылдық мерейтойына арналған Жаңа эко-
но микалық университетте өткен «ТЭО CUP» VI республикалық тур-
нирінде Диана Рысбекова үшінші орын алды.

2016 жылдың 12-13 наурызында Қарағанды мемлекеттік уни вер-
ситетінде жоғары оқу орындары студенттерінің арасында ел тәуел-
сіздігінің 25 жылдығына орай Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ректоры 
кубогі үшін «Бірыңғай болашақ ұлты» атты пікірсайыс турнирі өтті. 

Дебат турнирі студенттік ортада Мемлекет басшысының бес инс-
титуционалдық реформасын жүзеге асыру жөніндегі Ұлт Жоспары 
- «100 нақты қадам» және «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуал-
да: өсім, реформалар, даму» атты Жолдауын, «Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламалық мақаласын насихаттау және 
дәріптеу, сонымен қатар студент жастардың шешендік шеберлігін 
дамыту және интеллектуалдық дамуына жағдай жасау мақсатында 
ұйымдастырылды.

Турнирге Тараз, Алматы, Балқаш, Қарағанды, Теміртау, Астана, 
Көкшетау, Павлодар қалаларынан келген 50-ге жуық команда қа-
тысып, британдық парламенттік форматта бақтарын сынасты. 

Оқу орнымыздың студенті Рысбекова Диана «Гранд» фракциясының 
құрамында жүлделі ІІ орынға ие болды. 

Наурыздың 19 жұлдызында  Алматы қаласы UIB президенті Кен-
же ғали Әбенұлы Сағадиевтің құрметіне арналған 6- республикалық 
пікірсайыс турниріне іріктеу кезеңі өтті. Турнир «Альфа» және 
«Бета» лигалары бойынша жүргізілді.  Сайысқа Қызылорда, Ақтөбе, 
Маңғыстау, Жаңаөзен, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Астана, 
Көкшетау, Өскемен, Семей, Шымкент, Тараз, Алматы аймақтарынан 
келген 112 команда (Алфа:52, Бетта:60) бақ сынасты. 

«Альфа» лигасы бойынша ҚазҰАУ студенті  Абылайхан Пал ма ған-
бетов және ҚызМемПУ студенті Аида  Өтемісова  «Чемпион» фрак-
циясы құрамында өнер көрсетіп 50 мың теңге ақшалай  сыйлыққа 
ие болса, «Бета» лигасы бойынша 3-орын алған оқу орнымыздың 
қос бірдей студенті Еламан Әбдіманап пен Гүлзат Тойғанбай 20 мың 
теңгенің сертификатын қанжығаларына байлады.

ҚызПУ-да өткен «Достық» республикалық пікірсайыс турнирінде 
біздің команда – Астана, Шымкент, Тараз, Қызылорда, Талдықорған, 
Семей қалаларынан келген жалпы 52 команданың арасынан үздік 
шығып жүлделі үшінші орын алды. Жекелей сында «Агробиология 
және фитосанитария» факультетінің 3 курс студенті Әли Нұрберген 
1- орынға ие болды.

Клуб мүшелері студенттердің  интеллектуалды дамуына, болашақ 
ұлт зиялыларын тәрбиелеуге орасан зор үлес қосып отырған  ректоры-
мыз Тілектес Исабайұлына алғыс айтады.

еламан әбдіманап,
«инженерлік» факультетінің студенті

Оқу орнымыздың бір топ студенттері мен оқытушылары ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаевтың туған жеріне барып, ондағы ақын 
атындағы әдеби-мемориалдық мұражайды тамашалап қайтты. Жа-
стар үшін тағлымы мол сапарды «Инженерлік» факультетінің «Мате-

матика және физика» кафедрасының меңгерушісі Әлдібаева Ләззат 
Тұрғынбайқызы ұйымдастырды. Мұражайға барудағы негізгі мақсат 
- жастардың бойына бойында туған жерге махаббат, тағзым, патрио-
тизм,  азаматтылық, отансүйгіштік, жоғары мораль мен адамгершілік 
сияқты қасиеттерді қалыптастыру. 

Мұндай тағылымды саяхатты ұйымдастыруды Ләззат Тұр ғын бай-
қызы жыл сайын дәстүрге айналдырған. Биылғы жылы ақын мұра-
жайына оқу орнымыздың 8 оқытушысы мен 60-қа жуық студенті бар-
ды. 

Қарасаз ауылындағы М. Мақатаевтың әдеби- мемориалды мұражайы 
1991 жылы 4 шілдеде ашылыпты. Мұражайда 730-ға жуық экспонат бар 
екен. Музей кеңселік жиһаздар мен жаңа технологиялық аудио-бейне, 
дыбыс-жарық құрал-жабдықтарымен толықтай қамтамасыз етілген. 
Сапар барысында М. Мақатаевтың өзі пайдаланған кітаптарын, 
өлеңдерінің қолжазбаларын, насыбай шақшасы, шахмат тастары мен 
тақтасын, жеке гигиеналық заттарын, өзі киген киімдерін, портфелі, 
папкасын, т.б. өзінің көзі тірісінде қолданған, пайдаланған заттарын 
көріп, оның өлеңдерін нақышына келтіре мәнерлеп оқыған мектеп 
оқушыларының өнерлеріне тәнті болып қайттық. 

ерасыл алпысбаеВ,
«инж енерлік» факультеттің студенттік деканы

«Жањару» маусымы
Республикалық Жайдарман ойын-

дары  «Маусымашар» фестивалiне 
Ќаз¦АУ студенттерi де барып қайт-
ты. Əзiлдi с‰йе тiн жандарѓа  ар-
алѓан  б±л жылдыњ бас ты фес ти валi 
«Жањару» маусымы жақ сы лыққа 
толы болатынына сенiмiмiз мол Уни-
вер ситетiмiздiњ µнерлi жастары нан 
қ± ралѓан «Классик» командасы ойын-
ныњ алѓашқы турына қатысқан 170 
коман даныњ арасынан 2-турѓа µтiп, 
Рес пуб ликалық Бiрiншi лигаѓа жол-
дама алды. 25-26 наурызда Алма-
ты қаласында µткен 1/8 ойынында 

командамыз «‡здiк µнер» кµрсеткенi 
‰шiн 1/4 ойындарына жолдама алды. 
Кµктемнiњ шуақты к‰ндерiмен қатар 
келген 1/4 финалдық «Жайдар-
ман» сайыстары б±рыњѓыдан µзгеше. 
Биылѓы маусымда жања декорация, 
жања сахна, жања командалар, 
жоѓары сапалы əзiлдер мен кµтерiњкi 
кµњiл-к‰йдiњ болатыны сµзсiз.  

Iзденiс пен ењбектiњ арқасында 
командамыз Астана қаласында 
µт кен Ќазақстан КВН одаѓыныњ 
±лттық лигасы «Н±р Отан» кубогы-
на арналѓан КВН сайыстарында да 
ерек ше µнер кµрсетiп, 25-26 сəуiрде 
болатын 1/8 ойындарыныњ  жолдама 
±тып алды.  

Талапты жастарѓа əрқашан қол-
дау бiлдiрiп, олардыњ т±лѓа болып 
қалып та суына ‰лкен м‰мкiндiк берiп 
отырѓан оқу орнымыздыњ ректоры 
Тiлектес Иса бай±лына, студенттiк 
кəсiподақ коми те тiнiњ тµраѓасы 
Əшiрəлi Смановқа, оқу орнымыздыњ 
µзге де қызметкерлерiне жəне жан-
к‰йер лерiмiзге  алѓысымыз шек сiз.

 
Алмат ЫДЫРЫС,

 «Гидротехника, мелиорация жəне 
бизнес»  факультетiнiњ студентi,

«Классик» КВН командасыныњ м‰шесi

•	 Пікірсайыс

ЖИЫРМА ШАҚТЫ ЖАРЫСТЫң  ЖЕңІМПАЗЫ АТАНДЫҚ
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