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ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ ТІРЕГІ – ТІЛ

Жаңа ғасырда жаңа мемлекет құрған 
Қазақстан үшін биылғы жыл табыстар 
мен жетістіктердің, оң өзгерістер мен 
мерейлі тойлардың жылы болып отыр. 
Солардың ішінде Ата Заңымыз бен 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жиырма жылдығы, Қазақ хандығының 
550 жылдығы сынды ауқымы кең, 
мағынасы терең мерейлі мерекелердің 
алатын орны ерекше. Осындай 
тарихи кезеңде елімізді әлем таныған 
өркениетті мемлекеттер қатарына 
қосып, халқымыздың еңсесін көтеріп, 
мерейін үстем еткен Ұлт Көшбасшысы 
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Тәуелсіз Қазақстанды 
«Ұлы Дала елі» деп атауды ұсынуы – ұлтымызды тағы бір тарихи 
белеске шығарды. Бұл ұсыныс қазақстандықтармен қоса алыс-
жақын шет мемлекеттерде тұратын қандастарымыздың тарапынан 
да айрықша қолдауға ие болды. Тамырын тереңнен алған бұл 
ерекше атау егемен еліміздің дүниежүзіне бұдан да артық таныла 
түсуіне, мемлекеттік, ұлттық имиджіміздің көтерілуіне орасан 
ықпал етпек. 

(Жалғасы 3-бетте)
Тілектес Исабайұлы ЕСПОЛОВ,

ҚазҰАУ ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик

+++++
• Сұхбат

БІЗ ҮШІН БАСТЫ МІНДЕТ –
САпАЛЫ БІЛІМ БЕРу

Биылғы жыл универ си те ті мізге 85 жыл то лып отыр, жоспар 
бойынша қараша ай ы ның соңы на қарай кең көлемде осы 
мерейтойды атап өт пекпіз. Бұл шараға Елбасымыздың өзі 
келеді деп күтілуде. Осы 85 жыл ішінде оқу ордамыз ау ыз 
толтырып айтарлықтай же тістіктерге жетті де сек қате лес-
пейміз. Енді алдағы уа қыт тарда халық аралық ЖОО рей тингісі 
бар, сол жерде үздік 800 уни верситет қатарынан та былу, 
елімізде  ауыл шаруашылық мамандарын дайындау бойынша 
ал дыңғы орынды иелену сынды жоспарларымыз бар. 

(Жалғасы 2-бетте)

Әбдікәрім Өсерұлы СЕРІКБАЕВ,
Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстары 

жөніндегі проректор

+++++

Құрметті жас ғалымдар!

      Сіздерді 2015 жылдың 4-5 желтоқсанда өтетін 

университеттің 85 жылдық мерейтойына ар-

налған «XXI ғасырдың зиялылық әлуеті: аг рарлық 

ғылымның дамуына жас ғалымдардың үлесі» 

атты жас ғалымдардың  халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясына қатысуға ша қы-

рамыз.

(Жалғасы 7-бетте)

ТҰҢҒЫШ ҒАЛЫМ ӘЙЕЛ –

 ҚАЗҰАу ТҮЛЕГІ!

СТУдЕнТТЕРгЕ КЕңЕС
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БЕЛСЕНДІ жАСТАР
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2 АГРАРЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Әбдікәрім Өсерұлы Серікбаев,
Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстары 

жөніндегі проректор 

ҚазҰАУ – өзінің ғасырға жуық ғұ мы  ры 
ая сында өнегелі бастамалармен, өмір шең 
істермен тарихын жасай біл ді. Соның нә-
ти  жесінде уни вер ситет ір ге лі ғылым ор-
дасына айналып отыр. Елі  міздің білім 
жүйе сінің, әлеуметтік-эко  но микасының да 
да   муына айрықша үле сін қосып келеді. Уни-
вер  си тетіміздің оқу және оқу әдістемелік 
жұ мыстары жө нін дегі проректоры Әбдікәрім 
Өсер  ұлы Серік баевпен болған әңгі меміз білім 
ор  да сының бүгінгі тыныс-тіршілігі, жаңа оқу 
жы лындағы өзгерістер жөнінде өрбіді.

– Әбдікәрім Өсерұлы, елбасымыздың 
жар  лы ғымен еліміздегі үш аграрлық жо ға-
ры оқу орны  бірікті.  бұл болашақта қан -
дай өзгерістер әкелмек?  Үш оқу оры нын бір 
орталыққа бағын дырудағы мақсат не?

– Алдымен, бір нәрсені анықтап алға ны
мыз жөн болар. Иә, Елбасымыздың бас та ма
сы  мен қолға алынғаны рас. Дегенмен, үш уни
верситет біріккен жоқ. Еліміздегі аграрлық 

бі лім беретін үш бірдей оқу орны Ауыл шар
уа   шылығы министрлігі құ рамына берілді. 
Олар: Қазақ ұлттық аг рарлық университеті, 
С.Сей фуллин атын дағы Қазақ агротехникалық 
уни  вер ситеті, Жәңгір хан атындағы Батыс Қа
зақс тан аграрлықтехникалық уни вер ситеті. 
Елі міздің бәсекеге қабі лет  ті лігін және оның 
ха лықаралық ғылым, бі лім аренасына шығуын  
қам  та масыз ету мақсатында осындай жоба жү
зе ге асы рылып отыр. Жалпы, ауыл шаруа шы
лығы министрлігінің қа рамағында 23 ғылыми
зерттеу инс титуттары, бірнеше орталықтар бар. 
Осылардың барлығы ар найы білім және ғылым 
орталығы арқылы бас қарылатын болады. Қазіргі 
таңда, жа сыратыны жоқ,  еліміздегі ғылым, бі
лім және өндіріс саласы бірбірімен бай ла ны
с  сыз өз бетінше дамуда.  Міне, бір ор та лыққа 
бағын дырудағы негізгі мақ сат –  ғылым мен бі
лімді, өндірісті ұштас ты ру  дан туған идея.

– «Мемлекеттік инновациялық да му» 
бағ    дарламасы бойынша тағам қауіп сіз дігі, 
то пырақ тану және агрохимия ма ман   дық-
та рына магис тратураға 140-50 грант тан бө-
лінді. Олардың оқу процесінде қан дай ерек-
ше ліктер бар? 

– Ағымдағы оқу жылындағы өзгерістердің 
біреуі – магистранттарымыздың ақысыз, са палы 
білім алуына негізделген жаңа бағдарламаның 
енгізілгендігі. «Мем ле кет тік инновациялық да
му» бағдар ла масы бой ынша  өндіріске кадрлар 
даярлау мақ сатында мемлекет 10 жоғарғы оқу 
орнын алып отыр. Біздің университет осы жоба 
аясында ауыл шаруашылығы мамандарын дай
ындайтын бірден бір оқу орны ретінде таңдалды. 

Аталған бағдарлама негізінде екі ба ғытта 
мамандар даярлаудамыз: тағам қауіпсіздігі, то
пы рақтану және агрохимия.  

Оқу процесіндегі өз гешеліктің бірі – оқу  
мерзімінің ұзақтығы бір жарым жыл ғана 
уақытты қамтиды. Тағам қа  уіп   сіз дігі мамандығы 
бойынша – 140, топы рақ та ну және агрохимия 
саласы бойынша – 50  ма гистрант мемлекеттік 
грантпен бі лім ал уда. Ізденушілеріміздің оқу 
бағдар лама лары да ал дыңғы қатарлы шет ел 
жо ғары оқу ор ын   дарының бағдар ла ма ла рына 
сай жаса лып, тә жірбие алмасу мақсатында шет 

ел профес сор лары, оқы ту шыларының дәрістері 
жүр гі зілуде.

– бітірген соң осы мамандарымызды жұ-
мыс пен қамтылуы қалай жүзеге асы ры ла ды?

– Магистранттарымызды жұмыспен қам ту қа
рас тырылған, оған 100% кепілдік бере аламын. 
«Мемлекеттік инновациялық даму» бағ дар ла
масына кірген меке ме лер мен  келісім шарт бар. 
Оқу процесі ке  зеңінде магистранттарымыз сол 
меке ме  лерде тәжірбиеден өтсе, бітірген соң ма
ман ретінде жұмыспен қамтамасыз етіледі.

– білім беру жүйесінде «шет елде білім алу, 
олармен байланыс» жөнінде жиі ай ты лады. 
Осы орайда оқу орнымызда өзге тілде білім 
алуға қан дай мүмкіндіктер жа салған, тегін 
немесе бағасы жеңіл де тіл ген  курс тардың 
жұмысы жол ға қойылған ба?

– «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жол да
уында Елбасы «Тілдердің үш тұ ғыр лығы» – 
«Три  единс тво языков» мәдени жобасын ұсынған 
бо латын. Көптілді оқы  ту – жас ұрпақтың білім 
кеңіс тігінде еркін самғауына жол ашатын, әлем
дік ғы лым құпияларына үңіліп, өз қабілетін та
ны туына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең 
бас ты қажеттілік. 

Университетімізде көптілді білім беру инс
ти тутында 1000нан астам студент үш тілді 
топ тарда білім алып жатыр. Бағ дар ла маның  
мақ саты аграрлық бағыттағы жо ғары білікті, 
бәсекеге қабілетті, қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін бір уақытта мең герген және тілдік құ
зыреттілікке ие, халықаралық білім кеңістігі 
мен ең бек нарығында, мәдениетаралық ком му
ни ка ция ға қабілетті мамандарды дайындау мақ
сатында көптілді білім беруді дамыту. Шет елдің 
100ден астам оқу ор ны мен келі сім шартымыз 
бар. Магис тра н натрымыздың 100%ы шет 
мемлекеттерге он күндік тәжірбие ал  масуға 
жіберіледі. Одан өзге «академиялық ұтқырлық 
бой ынша» шет тілін жетік білетін, өз ма ман ды
ғын жақсы игерген студент тері міз ге де шет елде 
білім алуға степендиялар қарас ты рылған. 

Ақпараттық технологиялардың даму ы на бай
ла нысты білім беру интернет жүй есі ар қы лы 
да жүзеге аса бастады. Осы өзгерістерге бай
ланысты білім беру са ласына қашықтықтан 

оқы   ту әдісі енгі зіл ді. Иә, қашықтықтан оқыту 
– бүгінгі күн нің та ла бы. Еліміздің көптеген 
оқу ор ын дарында бұл жүйе белсенді түр де қол
да нылып келеді. Біз дің универ сите ті мізде де 
қашықтықтан оқы ту ор талығы бар.  200ден 
астам студент бұл жүй  ені пайдалануда, негізінен 
сырттай бөлімнің сту денттері болып табылады. 
Сонымен қа тар, жоғарыда айтып өткеніміздей, 
«Бо лашақ», «Ака   демиялық ұтқырлық» бағдар
ла малыры бой     ынша өзге мемлекетте білім 
алатын студент те    ріміз де бар. 

– Қашықтықтан оқыту білім сапасына әсе-
рін тигізбейді ме?

– Әрине, мүмкін. Бұл оқытушыға және оқу
шы ға тікелей байланысты. Алыста оты рып 
алып, «Ивановтың орнына Си до ров» тапсырса, 
ол бөлек дүние. Мен та  ли тетімізге байланысты 
біз де мұн дай жағдайлар орын алуы мүмкін. 
Шет ел де «ининдивидуализм», ал біз қанша 
де генмен «коллективизмнен» шығып отыр мыз 
ғой. Сұраса жәрдем бергіміз келіп тұрады. Сол 
се бепті, ақиқатын айту қи ын ырақ. Әсер етуі 
әбден мүмкін, ол білім алушының талабына 
байланысты дүние.

– ағымдағы оқу жылында студенттермен 
бө  лі се тін тағы қандай жаңалықтарыңыз бар?

– Тағы да қайталайын, «Мемлекеттік инно ва
циялық даму» бағдарламасының жүзеге асуы, 
сондайақ  «ҚазақстанКорея» орталығының 
ашы  луын айта кетсек болады. Биылғы жыл 
университетімізге  85 жыл толып отыр, жоспар 
бой ынша қараша айының соңына қарай кең 
кө лемде осы мерейтойды атап өтпекпіз. Бұл 
шараға Елбасымыздың өзі келеді деп күті лу
де. Осы 85 жыл ішінде оқу ордамыз ауыз тол
тырып айтарлықтай жетістіктерге жетті де
сек қателеспейміз. Енді алдағы уақыттарда 
ха лықаралық ЖОО рейтингісі бар, сол жерде 
үздік 800 университет қатарынан табылу, елі
мізде  ауыл шаруашылық мамандарын дай ын
дау бойынша алдыңғы орынды иелену сын  ды 
жоспарларымыз бар. Сонымен қатар, биылғы 
жылы, бұйыртса 800ге жуық студент шаңы
рағымыздан түлеп ұшпақ. Оларды то лықтай 
жұмыспен қамтамасыз ету сияқты мәселелер 
қарастырылуда. Қазіргі таңда да, бо лашақта да 
біз үшін басты міндет – ол әрине сапалы білім 
беру болмақ!  

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан Маржан ҒабДЫСаТТар

біЗ ҮШіН баСТЫ МіНДеТ – СаПаЛЫ біЛіМ берУ
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Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының бастығы  
Нұр лан Сыдықов мырза мен  Қазақ ұлттық аграрлық уни вер
ситетінің ректоры, академик Тілектес Есполов уни вер си тет 
жастарымен кездесіп, «Студенттік үйлердің» тыныстір ші
лігімен жақын танысып қайтты.

Кездесу барысында оқу орнының жастары университет бас
шылығы мен мемлекет тарапынан жасалып жатқан жаңа мүм
кіндіктер турасында сөз қозғап, өздерінің ойпікірлерімен бө
лісті. Басқарма басшысы Нұрлан Сыдықов өз кезегінде Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің жастары қалада атқарылып 
келе жатқан түрлі мәденикөпшілік шараларда барынша бел
сенділік танытып келе жатқандығын айрықша атап өтті.

Қазіргі уақытта біздің университетте студент жастардың өзін
өзі басқару үрдісі қолға алынған. 

Студенттердің өзінөзі басқарудағы ең басты міндеттері – уни
верситет сту дент терінің мүддесі мен құқығын қор ғау, олардың 
оқу бағдарламаларын ұй ым дастыру мен жетілдіруге қа тысуы, 
жас тардың әлеуметтікқұқықтық және тұрмыстық проб ле ма
ла рын шешуі болып та былады. Жастар  келешегіміздің не
гі зі ретінде терең білімімен, жасампаз ең бегімен және күш
жігерімен өз бола ша ғын құрудың жаңа мүмкіндіктерін алу 
қажет. Олар  жаңаша дамуға бет ал ған және әлемде өз орны бар 
Тәуелсіз мем лекетімізді өркендету ісіне белсенді араласуы тиіс. 
Бүгінгі таңда мемлекетіміз жаңа индустриалдыинновациялық 
ау қым ды бағдарламаларды жүзеге асыруда. Бұл ретте ел жас
тарына үлкен жауапкершілік жүктелетіні анық.

ЖАСТАРМЕН ЖҮЗДЕСУ

Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының 
білімімен өлшенеді. Н.Назарбаев

+++++
• Мерей

РЕКТОР ҚҰРМЕТКЕ ИЕ БОЛДЫ

ҚазҰАУ ректоры, академик Тілектес Исабайұлы Есполов Ар
мения ұлттық аграрлық университетінің «Құрметті докторы»  
атағына ие болды.

«Алтын белгі» және «Құрметті доктор» атағы Армения  ұлт
тық аграрлық университетінің 85 жылдық мерейтойына орай  
ұйымдастырылған  салтанатты жиында табыс етілді.

Aрмения ұлттық аграрлық университетінің басшысы Арша
луйс Тарвердян экономика ғылымдарының докторы, академик 
Тілектес Исабайұлының университеттер  арасындағы ха лық
ара лық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесін ерекше атап 
өтіп, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің биыл атап өтіп 
жатқан 85 жылдық мерейтойымен құттықтады.

Сонымен қатар өзге де шет ел жоғары оқу орындарының 
көрнекті ғалымдарына да түрлі марапаттар табысталды. Ар
мения ұлттық аграрлық университетінің мерейтойына әлемнің 
қырықтан астам елінен белгілі ғалымдар, аграрлық оқу орын
дарының ректорлары қатысты. 

ҚазҰаУ баспасөз қызметі

+++++



3 АГРАРЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТ

Университетімізде  «Ауыл шаруашылығы»  атты 
семинартренингінің салтанатты ашылу рәсімі болып 
өтті.  Африканың бірнеше елі нен, атап айтканда 15 
мемлекеттен кел ген 32 аграрлық сала мамандары 
мен фер мер  леріне екі апта уақыты аралығында 
білім ордамыздың алдыңғы қатарлы оқы ту шы ла ры, 
ғалымдары мамандықтың қырсырын үйретті.

Олардың ішінде мақта шаруа шылығы, мал тұ
қы мын асылдандыру жұмыстары, ветеринария, 
энергия негіз дері, ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өң деу және сақтау, қалдықсыз өндірісті жү зе ге асы
ру, агро тех никалық мә де ниет ті игеру, жемісжидек 
өсім    дік терін дамыту, су ресурстарын пайдалану, 
өсімдік және ба лық шаруашылығын, аңшылықты 
алып жү ру дің тиімді жолдары сияқ ты мәселелерге 
баса назар аударылды.  Семинартре нинг ба  ры сында 
із   де нушілеріміз ауыл шаруа шы лығы өнімдерінің 
шы    ғым  дылығын арттырудың тех нологиялық әдіс

тәсілдерінен дә ріс алып, оқуөн ді рістік тәжірибеден 
өтті.

Алғашқы кіріспе сөз кезегін универ си те тіміздің  
Халықаралық байланыс және инвес тиция жөніндегі 
проректоры Аюп Ыс қақов бастап, шет елдік әріп тес
терімізге сәт ті қадам тіледі.

Келген қонақтар өз игіліктері үшін ал да рына 
қой ған мақ сат тарына ерекше ден қойып, алғашқы 
күнненақ бар ынтаықы лас тарымен кірісіп кетті. 
Олар аталған сала лар дың қайқайсысын да терең 
меңгеріп, теориялық және практикалық жағынан өз
де рінің белсенділіктерін көрсетті. Біз дегі озық тә
жірибелерді ертеңгі күні өз елдеріндегі өнді ріс терінде 
кеңінен пайда лан баққа күш жұмылдырды.

Ерекше атап өтетін жай – бұл ісша ра Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Даму бағ да рламасының (БҰҰДБ) 
қолдауымен жүзеге асырылатын аграрлық білім, 
ғылым, өндіріс интеграциясын дамыту және өзара 
тәжірибе алмасу бағытында қолға алынып отыр. 
Білім жетілдіру, тәжірбие алмасу мақсатында тре
нингтің берер пайдасы мол болғандықтан шараға 
қатысушылардың да қатары елеулі. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдар лама
сы ның (БҰҰДБ) және Тұранпрофи Халықаралық 
кәсіби Академия маман да рының қолдауымен жү
зеге асырылып отыр ған бұл семинартренинг аг
рарлық білім, ғылымды жетілдіріп, бірлескен ғы
лы ми жұ мыстарды әлемдік деңгейге көтеруге жә не 
оның бағыттарын ұлғайтуға, сондайақ халық ара
лық деңгейдегі академиялық, ғы лыми қарымқаты
настарды нығайтуға сер піліс береді деген сеніміміз 
мол.

(Жалғасы. Басы 1-бетте)
Дүние жүзінде қосымша, бейресми атауға ие 

бірқатар мемлекеттер бар. Мысалы әлем ха лық
тары Англияны – «Тұманды Альбион», Кубаны 
 «Бостандық аралы», Жапонияны – «Күншығыс 
елі», Американы   «Кәрі құрлық», Голландияны  
 «Қызғалдақтар елі», Кореяны   «Таңғы шық 
елі» екенін жақсы біледі. Елбасы өзі атап 
өткендей біздің елімізге осындай атаулы бренд 
жетіспейді. Осы идеяны көтерген Мемлекет 
басшысы: « Біз – ұлы даланың баласымыз. Ұлы 
дала, көк аспан... Біздің бабалырымыз тәңір деп, 
жарық пен көк түсінігін ұмытпаған. Біздің Көк 
туымыздың астары да осында. 

Біз – ұлы даланың балаларымыз. Міне, осы 
тарихымыз бен жаңа брендті байланыстыра 
отырып, біз Қазақстанды жаңа Қазақстан ре
тін де танытуымыз керек»,  деген келелі ойды 
ортаға тастады. Осы орайда Мемлекет басшысы 
атабабаларымыздан аманатмұра болып қалған, 
Алтай мен Атырауды, Арқа мен Жетісудың 
ара сында кең көсіліп жатқан ұланғайыр мем
лекетіміздің «Ұлы дала елі» атануына ерекше 
мазмұн, биік мағына беріп отыр. 

   Көне тарихи жазбаларға көз жүгіртсек «Ұлы 
дала» ұғымының ежелден бері келе жатқанын 
аңғарамыз. Бұл атау ғасырлар қойнауынан 
аршып алынып, бүгінгі күнге дейін жеткен 
жыр, қисса, дастандарда, түркітілдес халықтар 
ту ралы деректерде, орыс әдебиеттерінде, Қы
тай жазбаларында және Лев Гумилев сынды 
көр некті тарихшығалымдардың еңбектерінде 
көп кездеседі. Демек, Қазақстанның «Ұлы Да
ла Елі» деген бейресми, қосымша атауға ие 
бо луында тарихи негіз бар. Бұл атау еліміздің 
геог рафиялық ерекшелігіне сипаттама ғана 
емес, бұл халқымыздың кең пейіл дархандығын, 

мем лекеттік күшқуатын, айрықша мәртебесі 
мен Тәуелсіздігінің айнымас символикалық бір 
ны шаны ретінде қабылдануға тиіс. Сондықтан, 
ендігі кезекте, осы ерекше атауды өз санамызға 
сіңіріп қана қоймай, оны дүниежүзі халықтары 
алдында барынша насихаттап, айшықтауымыз 
қажет. «Ұлы Дала елі» атауы біздің ұлттық 
болмысымызды айқындап, идеологиялық бағыт
та ғы ісшараларымыздың қазығы болуы тиіс деп 
есептеймін. Елбасының осы бір ерен ұсынысы 
әсіресе, халқымыздың Қазақ хандығының 550 
жылдығын атап өтіп жатқан кезеңде бастау алуы 
– бабалар рухының қайта түлеп, жаңғыруы деп 
қабылдадық. 

Өркениетті даму жолына түскен мемлекетіміз 
үшін Қазақ хандығының тойын мағыналы да 
мәнді етіп өткізуі ең бірінші кезекте өскелең 
ұрпақ үшін жүзеге асырылып жатқан ауқымды 
іс. Ұлт тарихы  – барша халқымыз үшін ең қадірлі 
де баға жетпес құндылық. Елбасы бір сөзінде 
«Қазақ тарихында біз ұялатын ештеңе жоқ»  
деген аталы сөзін айтқан болатын. Шындығында, 
тарих тереңінен Тәуелсіздік биігіне дейінгі 
аралықта қаншама дәуір алмасып, қаншама 
тарихи кезеңдер өз таңбасын қалдырды?! Осы 
орайда өткен дәуірлердің өр рухын жалау етіп 
желбіреткен Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерекесі – мемлекетіміздің ерекше қуаты мен 
еркіндігінің, ұлттық келбеті мен абыройбе де
лінің, азат рухының нышаны болып табылады.  
Біздің атабабаларымыз егемен ел болуды сан 
ғасыр армандаған еді. Сол арманға бүгінгі ұр
пақтың қолы жетті.

Ұланғайыр даламызда Тәуелсіз Қазақ мем
ле кетін құрып, Ұлы көшімізді оң жолға бастап, 
еліміздегі тұрақтылық пен бейбітшіліктің ке
пі лі болып отырған Елбасымыз Нұрсұлтан 

Әбіш ұлы Назарбаев сан ғасырлар бойы баба
ла рымыз армандап өткен егемендігіміздің ту
ын Ақ Ордасының төріне тігіп, халқының қа
мын ойлаған Ел Тұтқасына айналды. Тарихи 
өлшеммен алғанда аз ғана уақыт аралығында 
Қазақстанды дамыған өркениетті 50 мемлекеттік 
қатарына қосып, халқын «Нұрлы жолға» бастап 
келе жатқан Президентімізді әлем жұртшылығы 
Ұлы даланың данасы, Түркі дүниесінің Көш бас
шысы деп бағалайтыны сөзсіз.

Жуырда ғана Елбасы Біріккен Ұлттар Ұйы
мының Саммитінде  әлемдік мінбеден қазақ ті
лін де сөйледі! Ұлы дала Елі саналатын Тәуелсіз 
Қа зақстан Көшбасшысының  дүние жүзінің ал
дында ана тіліміздің мерейін асқақтатуы   бар
ша қазақстандықтардың мерейін асқақтатты. 
Ұл тымыздың абыройын көтерген бұл оқиға 
қа зақстан халқына айтарлықтай серпіліс берді. 
Саммитте Мемлекет басшысы адамзатты тол
ған дырып жүрген ауқымды мәселелерді қозғап,  
Ұй ымға мүше мемлекет басшыларын әлемдік 
экономика, экология, діни экстремизм сияқты 
күн тәртібінен түспей келе келе жатқан дүние 
жүзіне ортақ проблемаларды бірлесіп шешу ке
ректігін алға тартты. Мемлекет басшысының 
Біріккен Ұлттар Ұйымы төрінен қазақ тілінде 
терең мазмұнды баяндама жасауы – егемен 
еліміздің әлемдік саяси аренада өзінің берік 
орны айқындалғандығының кезекті дәлелі бола 
алды.  Елбасының бұл ұстанымы, өз елімізде 
мемлекеттік тілді тиісті дәрежеде қолданбай 
жүрген жекелеген басшылар мен көптеген ұй
ым, мекемелерге көрнекті үлгі болуға тиіс деп 
есептейміз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
үлкен мін беден айтқан ұтымды ұсыныстарының 
ішінде БҰҰ штабпәтерін Азияға көшіру идеясы 
көп тал қыланатын тақырыптардың бірене 
айналып отыр. Саясаткерлердің топшылауынша 
Штабпәтерге лайық қаланың бірі – Астана 
қаласы бо  луы мүмкін екендігін жоққа 
шығармайды. Елбасының бұл батыл ұсынысы 

Азия құрыл ы ғы ның мәртебесі мен Елордамыз 
– Астананың беделін де арттыра түсті. Осындай 
елеулі оқи ға лар арқылы әлем назары Ұлы Дала 
еліне бұры латыны сөзсіз.

Бүгінгі Қазақстан халқы – бақытты қо ғам
да өмір сүріп отыр. Біз – бақытты елміз. Өйт
кені біз – болашағымызға сенеміз. Біздің жас
тарымыздың озық білім алып, ғылыммен 
ай налысуына бар лық мүмкіндіктер берілген. 
Біз барлығымыз – бақытты мемлекеттің аза
мат тарымыз, атабаба ларымыздан мұра болған 
«Ұлы Дала елі нің» перзентіміз. Терең мазмұнға 
ие осы құн ды лықтарды біз кейінгі ұрпақтың 
жүрегіне жеткізіп, ойсанасына сіңіруіміз 
қажет. Мемлекет ұстанған оңтайлы саясат бар
ша қазақстандықтардың, әсіресе, ауыл жас
та рының келешегіне үміт пен сенім ұялатты. 
Қазіргі уақытта ауыл жас та ры заманауи озық 
біліммен қаруланып, елі міздегі жоғары оқу 
орындарымен қатар, шетел дің беделді уни
вер ситеттерінде білім алу мүм кіндігіне ие 
бо  луда. Туған тамырынан нәр ал ған осы жас
тар  дың легіне біз дұрыс бағыттағы білім мен 
тәрбие бере алсақ, олар келешекте біздің ұлт
тық потенциалымыздың негізгі көрсет кі ші бо
латыны даусыз. Сондықтан ауылда туып, ата
баба салтынан ажырамай, дәстүрімізді дәріп теп, 
құндылықтарымызды бойына сіңіріп өскен ұр
пақтың болашағын қамтамасыз ету елдік мақсат 
болып отырғаны даусыз.

Атабабаларымыздың сан ғасырлық арманын 
жүзеге асырған бүгінгі Тәуелсіз ұрпақ  Елбасы 
анықтап берген «Мәңгілік ел» идеясы төңірегіне 
жұмылып, «Ұлы Дала елінің» жарқын болашағы 
үшін аянбауы тиіс деп есептеймін.

еСПОЛОв Тілектес Исабайұлы,
ҚазҰаУ ректоры,

Қр ҰҒа вице-президенті, академик
«егемен Қазақстан» газеті,

2015.10.09

ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ ТІРЕГІ – ТІЛ

АФРИКАЛЫҚ АГРОМАМАНДАРМЕН 
ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ

•  Қайырымдылық

ҚАРТЫ БАР ЕЛДІҢ – 
ҚАЗЫНАСЫ БАР
«Қарттарғақұрмет» қайырымдылық ак циясы аясында   Қазақ ұлттық аграрлық 

уни   вер ситетінің ұжымы, атап айтсақ, ҚазҰАУ кәсіподақ комитетінің төрағасы Әділ
хан Әбуұлы Самбетбаев, ҚазҰАУ 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Ер
сейіт Бек сейітұлы Бегайлов, аг
робиология және фитосанитария 
факультетінің кә сіп одақ мүшелері 
мен оқытушылары Гүл  нара Әзім
байқызы Мырзабаева және Мұ ха
медқали Мұхамедқалиұлы Иман
құлов  және оқу орнымыздың 
бел  сенді сту денттері Алматы қа
ла  сы Медеу ау данында тұратын 
ҰОС ардагерлерімен жүздесіп, 
ме    рекелерімен құттықтап қайтты. 
Қарт   тарымыздың әлеуметтік жағ
дайы  мен танысқан университет 
ұжы   мы ардагерлеріміздің ақ бата
сын алып, оқу ор нымыздың атынан  
аз ықтүлік себетін тарту етті.

Көп жасаған қария  ақылы теңіз 
дария емес пе?! Кездесу барысында 
өне гелі қарт тарымыздың өрелі әң гі 
ме лері  жас та рымызға  ізгілік сый
лап, қа рия лардың игі тілектері жү
ректерге иман нұрын ұялатты.

Бейнеттің салған іздерін бет те
ріндегі әжімдері мен кірбің басқан 
көздерінен, кешегі бастарынан кеш
кен тарихи әңгі ме лерінен бай қауға 
болады. Осынау күн ге аманесен 
жеткізген біздерге ендігі парыз – 
бабалар аманатын замана көшінде абыроймен жалғастыру.

Қилы тағдырлар көшін басынан  өт керіп, тұла бойы шежіре мен тарихқа тұнған 
дана қарт тарымыз аман жүрсе екен!

Мақпал ДабЫЛТаева,
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру-әдістемелік 

қамтамасыз ету бөлімінің қызметкері

• Семинар-тренинг
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Ана тілі халық болып жасалғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі.  Жүсіпбек Аймауытұлы



4 АГРАРЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТ

Қазақ ұлттық аграрлық уни верситеті  Қазақстан Рес пуб ли касы Білім және Ғы  лым ми   
нистрлігімен, Қазақс тан Рес   пуб  ли касының Мемле кет  тік қыз мет істері және сыбайлас жем
қор лыққа қарсы ісқимыл агент тігінің Алматы қаласы бойынша де пар  та менті, Алматы 
қа ласы жас тар саясаты жөніндегі бас қармасымен  бірлесе оты рып  «Қазіргі таңдағы жем
қорлықтың негіздері: үде ріс те рі мен өзекті мәсе ле лері» атты тақырыпта ғылымитанымдық 
кон ференция ұйымдастырды. Аталған кон ференцияға университеттің оқытушыпро
фессорлары, магистранттары, докторанттары мен студенттері қатысты.

Конференция жұмысын Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші проректоры, 
профессор Қанат Маратұлы Тіреуов кіріспе сөз сөйлеп ашып, осы уни вер ситеттің ректоры, 
академик Тілектес Иса байұлы Есполовтың атынан айтылған құттықтау сәлемін жеткізіп, 
қаралғалы отыр ған көкейкесті мәселеге байланысты жи налған қауымға кеңінен түсініктеме 
берді. Бұдан кейін Қазақстан Республикасы Мем  ле кеттік қызмет және сы  байлас жемқорлық 
істері жө ніндегі агенттігінің Алматы қаласы бойынша депар та ме нт басшысының орынба
сары, тәр тіп тік ке ңес тө р ағасы 
Бақтияр Ка малұлы Ка малов сөз 
алып, тал қыға са лынып отырған 
та қы рып төңе ре гін де гі толғақты 
ойларын көп ші лікке жеткізді. 
Бақтияр Ка малұлы:

– Біз бүгін жемқорлыққа қарсы 
күрес және оның алдын алу шара
сы аясында бас қосып отырмыз. 
«Нұр Отанның ХV съезінде пар
тия Төрағасы Нұрсұлтан Назар
баев «Саяси көшбасшылықтың 
при н  ципті мәселесі ретінде сы
байлас жем    қорлықпен ымырасыз 
күресудің стра  тегиясын» әзір   леуді тапсырған болатын. Осы ған орай партия ел дің келешегі 
мен әлеу  мет тік тұрғыдан лай ық ты өмір сүруін қамтамасыз ету үшін тарихи жауап кер ші
лікті өз мойнына ала отырып, 2025 жыл ға арналған сыбай лас жемқорлыққа қарсы жа ңа 
бағ  дарламасын даярлап, жү зе ге асыруды бастап кетті, деп өз кезегінде Елба сы мыз дың жем
қорлыққа қарсы жүр гізіп отыр ған саясаты туралы біраз ма ғұ л маттар беріп өтті. 

Көзделген мақсатты жүзеге асыру үшін бұл бағдарламада азаматтық қоғамды, биз
нес қауымдастығын жемқорлыққа қарсы ісқимылға тарту, мемлекеттік орган дар дың, 
корпоративтік секторлардың қыз ме тіне бақылауды күшейту, сыбайлас жем қорлыққа қарсы 
заңдарды жетілдіру, мем лекеттік қызметтің сапасына мониторинг жүргізу, көлеңкелі 
экономикаға берік тос қауыл қойылып жатқанын да ерекше атап өтті. 

Осыдан кейін сөз алған «Нұр Отан» партиясы Медеу аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ғани Ай
дар ұлы Майлыбаев бүгінгі күні 
атал ған партияның ауқымды 
жұмыстар атқа ры п келе жат қан
дығын тілге тиек етті. Пар тияның 
қоғамдық өмірдегі келеңсіз көрі
ністердің орын алмауына барын
ша күш жұмылдырып жатқанын 
айтып, осы мақ сатта тікелей бұ
қа ра халықпен бірге жұмыстар 
атқарылып жатқандарын мысал 
етті. Ғани Айдарұлы сту дент те
рімізге  зор  денсаулық, оқуда 
ал да  болып, Отанымызға  адал  
қыз мет  атқаратын  сауатты маман  бо луларын  тіледі. 

Келесі сөз алған саясаттану ғылымының докторы, про фессор Сайын Молдағалиұлы 
Борбасов жемқорлықтың әлеуметтік құбылыс ретін де мәні мен мағынасының айырықша 
тереңде жатқанын әріден бастап әңгі ме леп берді. 

Әсіресе, Қазақстанның да му стратегиясына кері әсерін тигізіп отырғандығын, жем
қорлыққа билік басында отырғандардың дендеп кіріп бара жатқандығын нақты мысалдар 
арқылы тұ жырымдап, түйіндеп айтып беруі елді елең еткізбей қоймады.

Сол сияқты конференцияда сөз алған Қзақ ұлттық аграрлық университетінің «Гидро
техника, мелиорация және бизнес» факультетінің 4курс студенті Ақдидар Қожалиева сыбай
лас жемқорлықпен кү ресу аясындағы мемлекеттік саясаттың жо ғары оқу орындарындағы 
студенттерге тигізетін ықпалы мен әсері, «Құқық» кафедрасының аға оқытушысы Айжан 
Мұратқызы Сәтпаеваның білім сала сын дағы жемқорлыққа қарсы күрес пен оған қарсы тұру 
және халықаралық тәжірибе ауқымында айтқандары көпшіліктің кө кей інде жүрген сауал
дарды көтере білді. 

Жалпы осындай  кездесулерді  оқу  ор ын дарында  жиіжиі  өткізіп отыру – бү гін гі таңда  
кезек  күттірмейтін  өзекті  мә селе.

ЖеМҚОрЛЫҚҚа ЖОЛ ЖОҚ!
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• Шара

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ
  
Еліміз егемендігін алғалы мемлекеттік тіл 

мәр те бесіне ие болған ана тіліміз – қазақ тілі 
қанатын кеңге жайып келеді. 
Оған біріншіден, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назар ба ев
тың елімізде жү ргізіп отырған 
тілдік саясаты ықпалын ти
гізуде. Ал екіншіден, мем ле
кет тік мекемелердің, оның 
ішін  де білім ордаларының ұй
ым дастырып отырған түрлі іс
шаралары да өз үлестерін қо
суда. 

Мерейлі мерекеге орай ұй
ым дастырылған ос ын дай ша
ра ның бір дәлелі ретінде уни
вер си те тіміздің шет тілдер 
ка федрасында өткізілген тіл ап
та лығын атасақ болады. 

Тіл апталығы сонымен қа
тар университеттің 85 жылдық мерейтойы жә
не Қазақстан халықтары Ассамблеясының 20 
жыл дығымен орайластырылып өткізілді. Атал
ған айтулы мерекеге университеттің барлық фа
культеттерінің бірінші курс студенттері атсалысты. 
Апталық аясында өткен мерекелік кеш те  сту дент
тер тілге қатысты еліміздегі болып жат қан елеулі 
жаңалықтарды жанжақты қамтуға ты рыс ты. Шара 
барысында тіліміздің байлығы мен мәдениетіміздің 

өркендеп келе жатқандығы жарқын көрініс тап
ты.  ҚазҰАУда қазақ, орыс, ук раин, неміс, ко
рей, татар, тағы басқа ұлттардың сту денттері де 
білім алғандықтан, кеште қа зақтың пат риоттық 
жалынды әндерімен қатар өзге де ұлт өкілдерінің 
әндері шырқалды.

Тіл апталығына барлығы белсенді атсалысып, 

айырықша көзге түсті. Олардың ішінен Қазақ тілі 
кафедрасынан К. Т. Молдабеков, Б. Х. Жұбанова, 
С.М.Кей шилова, кафедра меңгерушілері С. Т. Сір ге  
баева, С.И.Жапақов, тәр бие ісі жөніндегі проректор  
Ж. А. Дәуренбаева, тіл білімі ор талығының ди рек
торы Ф. С. Дүйсебаеваларды айырықша атап өткен 
жөн.

ҚазҰаУ баспасөз қызметі

Қазақ ұлттық аграрлық универ
си тетінің 85 жылдық мерейтойына 
орай қасиетті қара шаңырақта алуан 
түрлі игілікті ісшаралар жиі өт кі
зіліп келеді. Күні кеше ғана ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, Қа зақ ұлт
тық аграрлық университеті, Халық
ара лық Аралды құтқару Қорының 
Қазақстан Республикасындағы Ат қа
ру Дирекциясымен бірлесіп уни вер
ситеттің 85 жылдық мерекесіне және 
Қазақстан Республикасының ғылымына 
еңбегі сіңген қайраткер, көрнекті ғалым 
Л.Е.Тәжібаевтың 100 жылдығына орай 
«Жайылымдар мен суармалы жерлердегі 
су ресурстарын үнемдеу және басқару» 
атты тақырыпта Халықаралық ғылыми
тәжірибелік конференция болып өтті.

Конференцияның күн тәртібінде ме
ли орация және суармалы егіншілік, 
суды үнемдеу және су ресурстарын 
бірігіп басқару, жайылымдарыды сулан
ды ру және ауыл шаруашылығын сумен 
қамтамасыз ету, қайта жаңғырытылатын 
энергия көздерін пайдалану, агро
экология және су шаруашылық нысан
да рында қоршаған ортаны қорғау мә се
лелері болды. Бұған халықаралық және 
аймақтық аумақтардан 50ден астам ма
мандар қатысты. 

Конференция жұмысында модератор 
болған ҚазҰАУ рек торы, академик Ті
лектес Исабайұлы Есполов су ре сурс
тары жайында  көптің көкейінде жүрген 
өзекті сауал дар ға конференцияға қа
ты су шылармен бірге жауап іздеуге 
тырысты.  Оның бірлесіп жұмыс іс те 
генде ғана нақты шешімін та ба ты нына 
Тілектес Исабайұлы жанды мы сал
дармен дәлелдер келтіріп берді.

Тілектес Есполовтың сөзіне қарағанда, 
бүгінгі күні Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінде «Гидротехника, мелио
ра ция және бизнес» факультетінде 500 
студент пен 100 магистрант осы сала 
бойынша маманданып, өз білімдерін 
жетілдіру үстінде екен. Сол сияқты 
мұнда 7 мамандандырылған бағытта 
жаб дықталған зертхана да жұмыс 
істейді. 

Конференцияға Халықаралық Аралды құтқару қорының орынбасары Батыр Хаджиев, Ауы л ша руа
шылығы министрлігі Су ре сурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішевтер де қатысты.

СУ РЕСУСТАРЫН ҮНЕМДЕУ

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

АқпАрАт



5 АГРАРЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТ

ЖАрқын бейне

кез келген құбылыстың бастауы, қайнар 
бұлағы бар. араға жылдар салып ол 
кеңейеді, дамиды, жетіледі... Уақыт қанша 
өз билігін жүргізсе де, сол нәрсенің «алтын 
бастауы» ұмытылмақ емес.  Ол – «тұңғыш» 
деген атпен тарих бетінде алтын әріптермен 
таңбаланып қала береді. бір ғана мысал – 
барша адамзат атаулының бастауы – адам 
ата мен Хауа ана. Олардың есімі заманалар 
сахнасынан ешуақытта өшкен емес. 

Мейлі, Хауаның құлқын құмарлығынан 
күнаһарлыққа ұрынып, жұмақтан қуылса  да. 
Сол Хауаның құрсағынан күллі адамзат өрбіді… 
Айтпақ бұл емес, Хауа секілді, қазақ әйелдерінің 
арасынан шыққан әр саланың тұңғыштары 
бар…

Соның бір ғана жарқын дәлелі ретінде 
Нәйля Базанованы атасақ болады. Ол – тұңғыш 
ғалым атанған қазақ қызы! Бүгінгі таңда нәзік 
жандылардың жоғары оқу орындарында жап
пай білім алуы, еразаматтарымызбен қатар ел 
басқарып, ғылымбілімге, кәсіпке бет бұруы 
қалыпты жағдай, тіпті оған ешкім мән беріп 

те қарамайды. Кеңес үкіметі Қазақ жерінде өз 
саясатын жүргізіп отырған заманда қаракөз 
қарындастарымыздың арасынан оқыған, сау
аттылары саусақпен санарлық еді. Жазусызу 
танығанымен от басы, ошақ қасынан әрі аса 
алмайтын.  Алайда 1919 Халық комиссарлар 
кеңесі сауатсыздықты жою туралы декретке 
қол қойғаннан кейін, әйелдер қауымы да 
елмен қатар білім алу мүмкіндігіне ие болды.  
Ел экономикасының, өркениетінің дамуына 
үлес қосатын мамандар дайындау мақсатында 
сол жылдары елімізде 2,5 мыңға жуық са уат
сыздықты жою орындары, техникумдар, жо
ға ры оқу орындары ашылды. Әкесінің жұмыс 
ба бымен Алматыға келген қазақ қызы да бұл 
мүмкіндікті жібермей, қаладағы малдәрігерлік 
тех никумға оқуға түседі. 

Техникумды бітір ген  нен кейін 1929 жылы 
Алматы зоо тех   ни калықмалдәрігерлік инс ти ту
тына (қа   зір гі ҚазҰАУ) қабылданып, 1932 жылы 
үздік  дип   лом иегері атанған Нәйля апайымыз 
осы оқу ор  нында нормалдық физиология ка фе
драсына ас пирантураға қалдырылады.

Тұң  ғыш ғалым ару дың  осылайша ғылыми
педа гогикалық қыз мет  тегі алғашқы кірпіші қа
ла нады.  

Нәйля  Базанова академик  Қаныш  Иман тай 
ұлы Сәтбаев ағамыздың басшылығымен Ке ңес 
КСРО Ғылым аккадемиясының негізінде құрыл
ған Қазақ КСР Ғылым академиясының алғашқы 
құрылтайшыларының қатарынан да табылды. 

19481951 жылдары Экспериментталдық 
биология институтының директоры, 1951 жы
лы Қазақ КСР ҒАның толық мүшесі, 1966 
жылыҚазақ КСР ҒАның Физиология инс ти
ту тының директоры және И.П.Павлов атын
дағы Бүкілодақтық физиология қоғамы Қа зақ 
бөлімшесінің төраймы сияқты жауапты қыз
мет тер ді атқарған Нәйля апайымыз елімізге 9 
ғылым докторын, 30дан аса ғылым кандитатын 
сыйлаған ардақты ұстаз. 

Елімізде  отбасындағы ерлізайыптылар бір
дей Кеңес одағының академигі болған 2 ғана 
отбасы бар екен: Біріншісі – Салық Зиманов 
пен Шарбан Батталова болса, екіншісі – Нәйля 
Базанова мен  Фазыл Мұхаметқалиев. Адал 

жар, аяулы ана, білікті басшы, үлгілі ұстаз қыз
меттерін қатар ұстаған Нәйля Оразғұлқызы тек 
біздің университетіміздің ғана емес, барша Ұлы 
дала елінің мақтанышы екені даусыз!

Маржан ҒабДЫСаТТар

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Инженерлік» 
факультетінің қашан да заманауи ағымнан қалыспай келе 
жатқандығы игілікті ізденістердің нәтижисі. Оның берер 
пайдасы мен тигізер ықпалы да аз болмай жатқандығын 
анық айтуға болады. Ең бастысы – тегеурінді күш болып та
былатын – ауыл шаруашылығы саласындағы техникаларға 
және білім мен ғылымға деген білімгерлердің ынтасы 
мен құлшынысын арттыру жағы оларды ортақ мақсатқа 
жұдырықтай жұмылдыра түседі.

Жақында осы факультеттің ұйымдастыруымен  «Қа
зіргі ма шина жасау өндірісі: өндірісті, бірлескен ынты
мақтастықты, мамандар даярлауды дамыту» атты та  қы
рыпта германиялық ғылым және өндіріс орта лық та  рының 
өкілдері қатысқан тренинг болып өтті. Аталған тре
нингке Германия елінен Frauenhofer IFF ғылымизерттеу 
институтының кураториум төрағасы Бургхардом Шеель, 
Германия машина жасау өндірістері одағының төрағасы, 
«Kranbau Kothen Gmbh» фирмасының бас директо
ры Клаус Мюллер қатысса, ал университет тарапынан 
факультеттің магистранттары, докторанттары және ғалым
оқытушылары, сондайақ, Қаныш Сәтпаев атындағы ұлттық 
техникалық университетінің, Қазақ ауыл шаруашылығын 
механикаландыру және электрлендіру ғылымизерттеу 
институтының, Алматы қаласындағы ау ыл шаруашылығы 
бағытындағы машина жасау өнді ріс терінің, бұ қа ралық 
ақпарат құралдарының өкілдері қатысты.

Бұл тренингке университеттің ғылыми жұмыстар жө
ніндегі проректоры, профессор Марат Қалиасқаров 
модераторлық жасап отырды. Тренингтің басталар ал
дында шетелдік қонақтарға инженерлік факультеттің 
жетекші ғалымдары Жарылқасын Садықов, Марат Ха
зимов, Жахфер Алихановтардың бүгінгі күні атқарылып 
жатқан жұмыстарының теориялық және прак ти калық 
негізде жасалынған ғылыми жобаларының нә ти желерін 
таныстырды. Модератор Марат Қалиасқаров бұл тре нинг 
университеттің 85 жылдық мерейтойымен тұспатұс келіп 
отырғандығын атап өтті. Сол сияқты аталған факультет ға
лымдарының техника саласы бойынша ашып келе жатқан 
айтулы жаңалықтары бар екендігіне де айырықша тоқталды. 
Бұл бағытта шетелдік ғылым және білім орталықтарымен 
қарымқатынасы әрі өзара ынтымақтастық байланысы 

барған сайын артып келе жатқандығына көптеген жарқын 
мысалдарды көлденең тартты.

Факультет деканы Нұрлан Әбділдин сөз алып, фа
куль  т еттің қол жеткізіп отырған қомақты жетіс тік
терін,  ғылыми бағыттағы болып жатқан татымды та
быс тарынан кеңінен мағұлмат беріп, қатынасушыларды 
хабардар етті. Бұдан кейін жоғарыда атап өткен Германия 
машина жасау өндірістері одағының төрағасы Бургхардом 
Шеель, осы саладағы фирманың бас директоры Клаус 
Мюллер өздеріндегі ғылыми орталықтарда ғылыми 
жұмыстардағы ізденістердің қалай жүзеге асырылып 
келе жатқандығы жөніндегі ойларын ортаға салды. Олар 
«Инженерлік» факультет тарапынан атқарылып жат қан 
жұмыстардың барысына асқан ризашылықтарын біл
діріп, қанағаттанарлық деген баға берді, келешекте Гер
ма нияның машина жасаушы ғылыми орталықтарымен 
бірлесе орындалатын ғылыми жобаларды анықтаудың 
тәр тібін түсіндірді.

Маңызы зор бұл басқосуда аталған университеттің 
ғалымоқытушылары, ғылыми қызметкерлері, докто
ранттары мен магистранттары да толғандырып жүрген 
ойларын ортаға салудан шет қалған жоқ. Осы орайда про
фессорлар Жарылқасын Садықов пен Марат Хазимовтың 
айтқан пікірлері мен ұсыныстарына германиялық қонақтар 
қызығушылық танытып, боашақта бірлесіп жұмыс 
атқаруға қарсы емес екендерін айтты. Келген қонақтар 
сонымен бірге қатысушылар тарапынан қойылған сұрақ
тарға жанжақты жауап беріп, олардың ыстық ы қы лас
тарына бөленді. Сөйтіп, екі жақты жүргізілген кездесу 
тренингі бұдан былайғы жерде де кеңінен өріс ала бе ре
тіндігіне келісім жүргізілді. Оны алға қарай алып жүру 
міндеті осы тренингті ұтқыр ұйымдастырған профессор 
Нұхтар Үмбетәлиевке жүктелінді.

Бірлескен тренингтің біліктілікпен өткеніне топ мү ше
лері «Машина пайдалану» кафедрасының меңгерушісі, 
профессор Нұхтар Үмбетәлиев және осы кафедраның 
профессоры Серік Бекбосынов,  «Жоғары фермерлер» 
мектебінің меңгерушісі Алик Сағындықовтың үлкен үлес 
қосқандарын атап айтқан жөн.

  
ҚазҰаУ баспасөз қызметі

бірЛеСкеН ТреНИНГ біЛікТіЛікТі кӨрСеТТі
• Өзекті мәселе

в 1982 году в своей резолюции Ге неральная ассамблея ООН про воз-
гла сила Международный день Мира, как день всеобщего прекращения 
огня и отказа от насилия. С тех пор празд ник, отмечаемый 21 сентября, 
вовлек миллионы людей, охватив мно гие стра ны и регионы. Он 
призван зас та вить людей не только задуматься о мире, но и сделать 
что-нибудь ради него.  Для большинства людей планеты Земля, мир-это 
повседневная реаль нос ть. На наших улицах спокойно, наши дети ходят 
в школу. Там, где устои об щества прочны, бесценный дар мира может 
никем особенно и не замечаться. Однако, для слишком многих людей в 
современном мире этот дар-не более чем сказочная мечта. Они живут в 
оковах, в атмосфере страха и нестабильности. Для них-то в основном и 
существует этот день.

Слово МИР имеет несколько значений:
МИР – Вселенная, планета, земной шар, а также население, люди земного 

шара. 
МИР – дружеские связи, согласие меж  ду кемлибо, отсутствие войны;  

ти     шина, покой; соглашение о прекращении войны. 
Мир трудно построить, но еще труднее его сберечь. Мир очень хрупкий.
Для многих людей в современном ми ре спокойная жизнь – не более чем 

сказочная мечта, многие ребята страдают, у них нет семьи и очень много 
печали. Для нихто и существует день Мира. Одним из наиболее известных 
символов мира является голубь. Этот символ возник после Второй мировой 
войны. Для Первого Всемирного конгресса сторонников мира, который 
состоялся в 1949 году, эмблему «Голубь мира» нарисовал Пабло Пикассо. 
На эмблеме изображен белый голубь, не сущий в клюве оливковую ветвь.

В колокол принято звонить два раза в год: в первый день весны – день ве
сен него равноденствия и 21 сентября, в Меж ду народный день мира.

21 сентября 2015 года в стенах Алматинского аграрного колледжа состо
ялось мероприятие «Человек отвечает за будущее Земли», посвященный 
празднованию Международного дня мира.

Целью мероприятия явились вдохновение на действия для сох ра нения 
мира в своем обществе, фор ми рование активной жизненной позиции, вос
питание понимания того что от мыс лей и дел человека зависит будущее 
Земли.

Активными участниками выступили обучающиеся 1 курса колледжа.
На протяжении 2х недель обу чаю щи е ся 11 специальностей создавали 

за ме чательную выставку плакатов по наз  ванием «День мира». В процессе 
объя в ления конкурса выделены основные проб лемы: международные, меж
нацио наль  ные и межличностные конф лик ты в сов ременном мире. 

Участникам конкурса необходимо было решить следующие задачи: 
выполнить анализ проблемной ситуации, выразить свое видение в виде 
стенгазет и предс та вить на суд жюри презентацию газеты. 

Участники конкурса были награждены грамотами и дипломами.
Человечество должно прекратить пов то рять зло, когда ради войны 

приносятся в жертву жизни детей и расходуются астро номические суммы 
денег. Настало время, когда все страны мира должны использовать все свои 
возможности и выступить в поход за установление мира. От наших усилий 
зависит мир.

Мы должны оставить нашему будущему поколению планету Земля 
пригодную для жизни. Чтобы на ней цвели цветы, пели птицы, журчали 
ручьи и каждый день всходило солнце. И все это мы должны сохранить, для 
того чтобы рождались на ши дети и внуки, наши правнуки...

Мир, стабильность, безопасность – вот что надо всем людям на нашей 
планете Земля.

а. б. ИСаева,
м.э.н., преподаватель экономических дисциплин алматинский 

аграрный колледж

ЧЕЛОВЕК ОТВЕЧАЕТ
 ЗА БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
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ТҰҢҒЫШ ҒАЛЫМ ӘЙЕЛ – ҚАЗҰАУ ТҮЛЕГІ!



6 АГРАРЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТ

КУРСТАСТАРЫҢМЕН ТАНЫСУҒА ҚЫСЫЛМА
Иә, мүлде танымайтын адамдармен бейтаныс аудиторияда 

отырғанда өзіңді бұл әлемде жалғыз қалғандай сезінерің сөзсіз. 
Бұл жалғыздықпен тезірек қоштасқың келсе, тезірек іске 
кіріскенің жөн. Ол үшін, ең алдымен, ұялшақтықтан арыл. Егер 
сен ұялып жүре берсең, курстастарыңның соңында қалып қоюың 
әбден мүмкін.  Өйткені олар бірбірімен танысып, тіл табысып, 
бірер күннің ішінде достасып та үлгерген болуы ықтимал. 
Өзге ортада жалғыз қалмас үшін, танысыпбілісуге келгенде 
ұялшақтыққа орын берме. Егер қасыңдағы жан үнсіз отырса, 
таныстықты алдымен өзің бастағаның абзал!

УНИВЕРСИТЕТ ОҚЫТУШЫЛАРЫНАН ЖҮРЕКСІНУДІҢ 
ҚАЖЕТІ ЖОҚ

Жоғары оқу орнына жаңа келген студенттің мұндағы 
оқытушылардан қатты жүрексінетіндігі бар. Бұл орынды да. 
Себебі мұндағы оқытушылар мектептегі ұстаздар секілді сенің 
еркелігіңді көтере бермейді. Сондықтан да өзіңді олардың 
алдында орнықты, еркін ұста. Берілген тапсырманы дер кезінде 
тиянықты орындап, саған жүктелген міндеттен, өтініштен бас 
тартпа. Бұл сенің ұстазбен арақатынасыңды жақсарта түседі. 
Ең бастысы, оқытушылардан аса жүрексінудің қажеті жоқ. Бір 
күндері олардың мектептегі мұғалімдеріңнен еш айырмашылығы 
болмай қалады.

ӨЗІҢЕ ЖАҚЫН ДОС ІЗДЕ
Қазақта «Жүз теңгең болғанша, жүз досың болсын» деген 

сөз текке айтылмаса керек. Әрине, қашан, қай жерде болмасын, 

жаныңда адал досыңның болуы – көңіліне медеу. Доссыз адам 
қанатсыз құспен тең деуге де болады. Сондықтан да студенттік 
өмірді бірге өткеретін, жаныңа демеу болатын дос іздеудің 
қамына кіріс. Дегенмен, ол үшін «дос іздеймін» деп шартарапқа 
жария қылудың керегі шамалы. Бар болғаны, курстастарыңмен, 
жатақханада бірге тұратын замандастарыңмен жа қы нырақ 
араласа бастасаң болғаны. 

Солардың ішінен жаныңа жақыны кезігері сөзсіз. Ол адамммен 

сабақ кезінде бір партада отыруға тырыс, үзі ліс уақытында 
дүкенге бірге барып келуге, бірге тамақтануға ұсыныс айт. Жолай 
қызықты әңгіме айтып, оны өзіңе тарта түс. Тек өзің жайлы 
ғана әңгіме қозғай бермей, қасыңдағы серігіңнің де өміріне қы
зығушылығыңды байқат. Бұл сендердің бірбірлерің жайлы біліп, 
жақындай түсулеріңе септігін тигізеді.

ЕГЕР САҒАН ТІЛ ТАБЫСУ ҚИЫНҒА СОҒЫП ЖҮРСЕ
Егер саған курстастарыңмен бетпебет тіл табысу қиынға 

соғып, олар ға сабақтан басқа айтар әңгімең жоқ болса, олардың 
жеке почтасын, әлеуметтік желілердегі адрестерін алып ал. 
Сабақтан тыс уақыттарда желі арқылы ашық сөйлес. Ғаламтор 
арқылы байланыс орнату бірбіріңе жақындай түсуге көмегін 
тигізеді. 

КУРСТАСЫҢ ҚЫДЫРУҒА ШАҚЫРСА, БАС ТАРПА
Курстастарың сабақтан кейінгі уақытта немесе мерекелелерде 

жина ла тын болса, қалмауға тырыс.  
Мүмкіндік болса, киноға, театрға, түрлі кон церттерге  бірге 

баруды жоспарла. 
Жаһандағы әрбір пенденің бүкіл ғұмырының әсте естен 

кетпес көңілді сәтінің едәуір бөлігі дәл осы студенттік шақта 
орын алатыны даусыз. Өміріңіздегі осы бір ұмытылмас белесте 
қиналғанда жаныңызға демеу болар, қуанышыңызды еселер 
адал достарыңызды табуды нәсіп етсін. Ендеше, езуіңізге 
күлкі үйірітіп, көңіліңізге көктем сыйлаған студенттік шақтың 
замандастарын еш уақытта ұмытпауға іштей уәде беріңіз, адал 
достық алдындағы сертіңізге берік болыңыз!

• Кеңес

СТУДЕНТТЕРГЕ КЕҢЕС 

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

Қызығы мол студенттік өмірді әркім әрқалай түсінеді,  әрқалай қа был дайды. Біреулер жанталасқан күндер көрінісі деп бағаласа, енді біреулер 
қайталанбас ғажап сәтке балайды. Студенттік өмір – қызығы мен шыжығы, базары мен ажары, қуанышы мен қиындығы қатар жүретін өмірдің 
аса бағалы сәттері. 

Өзге орта...Өзге бір әлем... Студенттік өмір...Жаңа мұғалімдер...Бұ рын-соңды аяқ баспаған ғимараттар... Арманын арқалап «ауылдан Ал матыға 
кеше келген» абитуренттің санасында «осының барлығына қа лай үйренісер екенмін» деген сауалдың тұруы заңды құбылыс. Міне, біз студенттік 
өмірдің алғашқы айларын енді өткеріп отырған заман дастарымыздың көкейіндегі осы сауалдарға жауап іздеп көрдік.

Мен – студентпін
Көзді ашыпжұмғанша студенттік өмірдің 

алғашқы айлары да өте шықты. Алғаш уни
вер ситет табалдырығын аттаған күн әлі есімде. 
Сәулеті мінсіз үлкен ғимарат, көр кем саябақ, 
әсем шыршалар – бәрі бәрі маған қуаныш 
сезімін сыйлады. 

Оқуға құжат тапсырарда талапкерге төрт оқу 
орнын таң дауға мүмкіндік берілетінін жақсы 
білеміз. «Таңдауым осы» деп тізімнің басына 
Қазақтың ұлттық аграрлық университетін жаз
дым және бұл шешіміме өкінбеймін де. Мі
не, бүгінде арманымдағы университеттің сту
дентімін! 

Студенттік шақ – өміріңдегі ең қызық, қай
таланбас сәттер. 

Алғашқы күндері  корпус, дәріс залдарын, 
аудиторияны таппай қиналасың. Әрине, бір 
ортадан өзге бір ортаға ауысу кімге де болса 
қиындық тудыратыны заңдылық. Қамқор 
болар атаанаң, жанашыр бауырларың қасыңда 
болмаған соң үйіңді сағынасың, жатақханадағы 
өміріге үйрене алмай бәрін тастап кетіп қалғың 
да келеді кейде. Алдыма оқимын деп мақсат 
қойып келгендіктен, мен сол мақсатымнан бас 
тартпауым керек. 

Осындай оқу орнында ақысыз білім алу, 
шәкіртақыға ие болу мен үшін де, атаанам 
үшін де үлкен мәртебе. Бүгінде мен бі лімі мен 
біліктілігі жоғары ұстаздардан, про фес сор

лар  дан, аға оқытушылар са бақ алып жүрген 
бақытты студентпін! 

Студенттік өмір… Бірінші курс... «Бал мұз
дақ» атанған уақыттан бастап өзіңнің үл кен 
ортаға қадам басқаныңды,  мектептегі ер ке
ліктің артта қалғанын түсінесің. Қызығы мен 
қо са қиындығы  қатар жүретін бұл кезеңде 
талай жастар болашақ өмірін айқындайды. 
Саекенов Бақытжан ағайым:  «Қазір сендер 
төрт жыл уақыттарыңды бекер өткізбей тынбай 
еңбек етсеңдер, яғни білімге құштар болсаңдар, 
ары қарайғы өмірлерің мәнді қиыншылықсыз 
өтеді» , деп ақылын айтып, дұрыс жолды көр
сетіп отырады.

Оқу орнымызда болашағын бағамдап, 
күш қайратын білімге, өнерге жұмсамақ бо
лып келген, талабы таудай қызжігіттер де 
жетерлік. Мемлекеттің сапалы, саналы, бағалы 
бөлігі осындай жастардан шықса керек, сірә! 
Алдымдағы жоғарғы курс  студенттеріне қы
зыға, қызғана қараймын кейде, қуанып тұ рып! 
Мен де бәлкім осы жолды ұстанатын шығармын. 

Түсінгенім – мақсатқа жетудегі жолды көр
кемдейтін білімнің, сабыр мен та лаптың, күш 
пен табандылықтың болуы мін детті! Мен өз 
болашағымды жарқын деп елестетемін. 

ЖАс қАлАмгер

СерГеЛДеҢ СеЗіМ
Жүрегімде пайда болып кенеттен,
Есіңде ме мұңды сыйлап кеткенің.
Өлмей тұр ғой үміт  дәні сен еккен.
Жадымдағы жарығым ба ең тек менің?!
Сезім сырын білмей  өзім әуремін,
Ән  салады шырқап жаным тербеле.
Сен  дегенде  алыпұшып  жан демім.
Тыным таппай тулайды кеп кеудемде. 
Сөзің маған бұзылмаған  балдайын.
Не де болса сені сүйдім жалғанда, 
Ғашықтықтан ессіз болған жандаймын,
Айып тақпа оның  үшін  маған да!
Әрбір сөзің, әр қимылың жаттанды...
Өзге әлемім! Мекен еттің қиялда.
Махаббатым мәңгілікке боп қалдың,
Мейлі сүйме, мейлі мені жиі  алда!

МаХаббаТЫМ....
Ойлай  берем, сені неге білмеймін.
Күнді  түнім, түнді  күнім демеймін.
Еске алмасам сені бір күн бақытым, 
Өзөзіме ешқашан да сенбеймін.
Бір тәуліктің жиырма төрт сағатында,

Әуре болам сені ойлаумен  аратұра
Кездеспейтін жандарға ғашық қылған,
Таң қаламын өмірдің  ғажабына.
Кейде іштей күліп  алам, таң  қалып,
Диуананың  кейпін киген мен жарық.
Қай сиқырың басым еді о,тоба,
Қос көзімді соқыр  қылған  сен  ғана.
Түсіме енді бүгін міне тағы да ол, 
Енді сені сырттай сүйем, жасырын...
Бақытты бол, бір арудың бағы бол.
Тағдырыма жазылмаған ғашығым!
       

ардақ ӘбДіраЙМОва,
ветеринария факультеті, ветеринарлық 

медицина мамандығының 3 курс студенті                    

• •

Осы университеттің жақсы жақ тарын мой
ындататын, білімді, белсенді сту денті бо ла ты
ныма сенемін!

ӨМіріМДі ӨНерГе беЙіМДеДіМ

Кім боларым белгілі кейін менің,
Қазаққа біткен жомарт пейілдемін.
Шежіремді шертемде сол өнермен ,
Өмірімді өнерге бейімдедім.

Жеті өнер де аз маған ұғып қара,
Тұлпардай алға озамын шығып дара.
Қыран құсқа теңеген ұлың аз ба?
Көкпар тартып не жетсін шыныққанға.

Сәбиде де ес біліп асық атқан,
Бұла күш бар бойында тасып аққан.
Бұл қазаққа Алла өзі бар өнерді,
Күннің шуақ нұрынан шашыратқан.

Қызы сұлу көрінген кестесімен,
Гүл ұсынып жігітті дестесімен.
Шолпылардың сыңғыры ол бір әуен,
Ақсамал алып ұшқан кешке есілген.

Жігіт пе жігер оты жағылмаған,
Сөз өнері қазақтың лағыл маған.
Халқымның перзенті емес жан дер едім,
Бойынан жалғыз өнер табылмаған.

Бұлбұл қонған әуелден таңдайыма,
Жұлдыз едім ал енді жанбаймын ба?
Аллам өзі әуелден жазып қойған,
Бар өнерді қазақтың маңдайына.

Кім боларым белгілі кейін менің,
Қазаққа біткен жомарт пейілдемін.
Шежіремді шертемде сол өнермен,
Өмірімді өнерге бейімдедім!

асиля ТаНабаева, 
агробиология және фитосанитария 

факультетінің 1 курс студенті

• •



7 АГРАРЛЫЌ
УНИВЕРСИТЕТ

Пікірсайыс клубы – студенттерді тек еркін 
сөйлеуге ғана емес, сонымен қатар достыққа, 
тәрбиелікке, мәдениеттілікке баулитын орта. Ол 
ең алдымен достықтың ортасы. Мұнда белсенді 
жастармен араласып, танымыңды кеңейтіп 
жанжақты болуға мүмкіндігің мол. Өйткені әр 
ойында әртүрлі тақырып бойынша ізденесің, тың 
шешімдер қабылдап, енгізуге тырысасың. Сайыс 
қызықты өткен сайын үйренерің артып, көпшілік 
ортада қысылмай, ойыңды еркін жеткізуге 
дағдыланасың. 

Елбасымыздың интеллектуалды  ұлт  жобасын 
іске асыру мақсатында университетімізде «Зия лы 
қазақ» интеллектуалды пікірсайыс клубы жұмыс 
істеп келеді. 

Клуб тарихына келсек, ең алғаш оқу ор ны
мызда 2002 жылы ашылды. Сол уақыттан бері 
клубтың қоржыны жыл сайын әр турнирде әр
түрлі кубоктармен толуда. Оның бір дәлелі 2014
2015 жылғы республикалық рейтинг бойынша 
біздің пікірсайыс клубымыз үздік ондыққа 
кірді. Өткен маусымда біздің қанжығамыз 23 
орындардан көз ашпады. Биыл сол олқылықтың 
орнын толтырамыз деген жоспарымыз бар. Ал сол 
жоспарымызға студент қатарына енді қосылған  талапты жастарды тәрбиелеу де кі реді. Осы жылы 
клубымызға 120дан астам студент келді. Іріктеуден  50 студент өтті. 

Клуб жиналысы әр сәрсенбі күні сағат 18:00  21:00 аралығында 3корпус 315, 316 аудиторияла
рында өтеді. 

Талапты студент, пікірсайыс клубының мү шесі атануға қай уақытта және қай курста болсын кеш 
емес. Егер бізге қосылғың келсе төмендегі нөмірлерге хабарлас!  

клуб жетекшісі: 
Еламан Әбдіманап 87753466550
клубтың бас ұйымдастырушысы: 
Мақпал Төрехан 87788727323

еламан ӘбДіМаНаП,
Инженерлік факультетінің 3 курс студенті,

«Зиялы қазақ» интеллектуалды пікір сайыс клубының жетекшісі,
«Жас Отан» ЖҚ ҚазҰаУ филиалының бөлімше төрағасы

 Заңды тұлғаның 
қайта құрылуы

 туралы

ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Ауыл шар уа шы

лығы министрлігінің «Қазақ ұлттық агра
р  лық университеті» шаруашылық жүргізу 
құ  қығындағы республикалық мемлекеттік кә
сіп орны (ары қарай – ҚазҰАУ РМК), 050010, 
Алматы қ., Медеу ауданы, Абай даңғылы, 8, 
БСН 990240005606 мекен жайында тіркелген, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
22.08.2015 жылғы № 659 «Ұлттық аграрлық 
ғы лымбілім беру орталығы» коммерциялық 
емес ак цио нерлік қоғамын құру туралы» 
қау лысына сәй кес өзінің коммерциялық 
емес, жарғылық ка питалына мемлекет 
100% қатысатын «Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті» акционерлік қо ғамына (ары 
қарай – ҚазҰАУ ҰАҚ) өз гер ту жолы арқылы 
қайта құрылуы туралы ха бар лайды.

• Ақпараттық хат

ҚазҰАУдың көптілді білім беру 
институты ағылшын тілінен TOEFL 
ITP халықаралық ем тихан тапсыруға 
үміткерлерді іріктеу жұ мыс тарын 
жүргізіп жатқанын хабарлайды. 
Тестті «ETS Global» халықаралық 
ұйымы  InterРress тіл орталығымен 
бірлесе отырып ақылы түрде өткізеді. 

Өткізілу уақыты 2015 жылдың 
қараша айы ның 24ші жұлдызында, 
ал тіркеу жұмыстары 1ші қарашаға 
дейін жүргізіледі. 

Емтихан тап сырушыларға емтихан 
тапсырудың әдіс те мелік нұсқаулары 
көрсетілген кітапшалар та ра тылады. 

Алдынала тіркеу және кеңес бе
ру жұмыстары көптілді білім беру 
институтында өткізіледі (бас ғимарат, 
Лингвистикалық білім беру орталығы/
ЛББО «Time to Study», 112 ка би нет). 

Анықтама тел.: 264 69 02
 

• Пікірсайыс  

ЖАН-ЖАҚТЫ БОЛУҒА 
МҮМКІНДІГІҢ МОЛ

ҚЫЗҒА ҚЫРЫҚ ҮЙДЕН ТЫЙЫМ

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

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

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Қазақтың салтдәстүріндегі тәрбиелік ұғым мен ұстанымдар
 1. Жарыса сөйлеуге
2. Жалғыз қыдыруға
3. Жыртақтап күліп, сыпсыңдап сөйлеуге
4. Орынсыз ұрынуға
5. Басқаларға қол тигізуге
6. Өтірік, өсекке
7. Суық жүріс, сумаң қылыққа
8. Кісіге қарай керіліп есінеуге
9. Талтайып отыруға
10. Шалқайып жатуға
11. Тамақты обырлана асауға
12. Ұрлыққарлыққа
13. Ұятты мүшелерін ашып жүруге
14. Бұраңдап қылымсуға
15. Қызыл іңірде жатуға
16. Түске дейін ұйықтауға
17. Кісі алдында киім ауыстыруға
18. Салтдәстүрден аттауға
19. Елді ғайбаттауға
20. Үлкендердің жолын кесіп, атын атауға
21. Ішімдік ішу пен шылым шегуге
22. Ұрыскеріске
23. Беттен алып, бет жыртысуға
24. Қараулыққа, ысырапқа
25. Рахымсыздық пен қатыгездікке
26. Түнде суға жалғыз баруға
27. Жат жыныстылармен араласып жатуға
28. Күйеуге қашып тиюге
29. Әдепсіз сөзге
30. Тарстұрс етуге
31. Адам мен жануарларды тебуге
32. Кісіні қорлап жәбірлеуге
33. Тәкаппарлық пен сайқымазақ жасауға
34. Айқайсүреңге
35. Шектен тыс сыланып жасануға
36. Қызғаншақтық пен күншілдікке
37. Менмендік пен өзімшілдікке
38. Алдапарбауға
39. Көрсеқызарлыққа
40. Нәпсі құмарлыққа тыйым

стУДентКе АнықтАмА

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Конференцияның тілдері: қазақ, орыс және ағыл
шын.

Конференфия секциялары:
Өсімдік шаруашылығы технологиясы; ве те   ри на

рия; өнімдерді өндіру  және өңдеу тех но логиясы; 
орман, жер және су ресурстары; агроинженерлік 
мә селелер; энергия үнемдеу және энерго тиімді тех
нологиялар; аграрлық экономика және бизнес.

Конференцияның ғылыми бағдарламасының та
ла бына сәйкес пленарлық баяндамалар (7 мин.) жә
не секцияларда (5 мин.) тыңдалады.

Конференция басында конференция мате ри
алдары шығады. Ғылыми мақалалар 2015 жылдың 
20 қа ра ша сына дейін қабылданады.  

Электронды ад рес: abaibolov@mail.ru, 
saltanattutkabekova@mail.ru,  
тел.: +7 (727) 2676537
Ұсынылған материалдардың сапасы ав тор        лар дың 

жауапкершілігінде. Текст өз гер  тіл   м ейді жә не түп
нұсқа болу керек. Көр  се тілген мер  зім нен кеш келіп 
түскен баян да  маларды жә не  р әсімделуі талапқа 
сәйкес бол маса (1ші қо сым ша) және конференция 
та қы рыбына сай келмесе, ұйымдастыру комитеті 
баян дамаларды қа был да мау ға құқығы бар.

Конференцияға қатысу үшін өт ініш (са уал мана) 
жә не баяндамалардың мате риал да рын мына адрес 
бойынша жіберу қажет: Қа зақ ұлттық аграрлық 
уни верситеті, Ғылым бас қар масы, Абай даңғылы, 
8, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы, 050010

Байланыс телефондары: +7 (727) 2621777;
+7 (727) 2628982; +7 (727) 2676537, 
Еmail: integ.nauka@gmail.com, 
zhumagul77@yandex.ru, 
sydykov.shuhrat@gmail.com
баяндаманы рәсімдеу талаптары:
Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жа

рия ланады. Мақала 3 беттен кем 5 беттен көп бол
ма уы керек және өз зерттеулерінің нәтижелері 

мен қорытындылары болуы қажет. Тек әдебиетке 
сүйенген шолу мақалалар қа былданбайды.

• Баяндама мәтіні компьютерде Times New Ro
man, Times Kaz редакторында, кегль көлемі 12, ара
лы ғы 1 жол, абзац – 1, орналастырылуы: жоғарғы 
және төменгі жағы – 2,5, сол жағы – 3, оң жағы – 
1,5см, ГОСТ 7.598, ГОСТ 7.12003 сай рәсімделуі 
қа жет.

• ӘОЖ (үстінде сол жақта), бір жолдан соң ортада 
авторлардың атыжөні майлы әріптермен, тағы бір 
жол төмен курсивпен авторлар жұмыс орнының 
толық атауы жа зылады. Тағы бір жол төмен ортада 
мақала та қырыбы 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, зерт теу нәтижелерінен, 
нәтижені талдауынан, қо рытындыдан тұруы керек. 
Қолданылған әдебиеттер тізімінен кейін бір жолдан 
соң ор тада авторлардың атыжөні, бас әріптермен 
мақала тақырыбы және түйіндеме қалған екі тілде 
(45 жолдан аз, 45 беттен көп болмауы тиіс). Су
рет тер мен сызбалар анық, әрі аққара түсте бо
луы керек. Егер олар бөлек графикалық тәсілде 
орын далса, оны бөлек беттерде келтіру керек. 
Қол данылған әдебиеттер сілтемесінде мақаланың 
барлық автор немесе авторлары (ұжымдық еңбек 
болған жағдайда)жазылады.

• Бөлімдердің аты: кіріспе, материалдар мен 
әдістер, зерттеу нәтижелері, нәтижелерді талдау жә
не  қорытындылары жаңа жолдан, майлы әріп тер
мен, нүктесіз жазылуы тиіс.

• Мәтінде астын сызу, майлы әріппен және 
курсивпен жазуға болмайды.

• Мақалаға рецензия және ректордың атына жа
зылған ілеспе хат ұсынылуы қажет.

Мақаланы жариялау тегін.
Өтініш және мақаланы жариялау үлгісі www.

kaznau.kz сайтында көрсетілген.

 Ќўрметті жас єалымдар!

• Хабарландыру

ТаЛаНТТЫ СТУДеНТТерДіҢ НаЗарЫНа
Университетімізде тұңғыш рет «Сезім шуағы» атты студенттер шығармашылығының 

жинағы шыққан. Онда студенттердің өлеңдері мен әңгімелері жарияланған еді. Сол үрдісті 
бұзбай, биыл да кітап дайындалуда. Бұл жолғы кітапқа  біраз өзгерістер енеді. Біріншіден 
студенттер ғана емес, магистранттар мен докторанттардың шығармашылық жұмыстары 
жарияланады. Екіншіден өлеңдер, әңгімелермен біргемузыкалық шығармалар (нотасымен, 
болмаса біздің тарапымыздан музыка мамандары нотаға түсіруге көмектеседі), ғылыми 
жобалар қабылданады.

Білімді де, талантты жас, осы кітапқа өз еңбегіңді жариялау мүмкіндігін жіберіп 
алма. Егер сен талантты болсаң, оны бәрі білуі керек. Жақындарыңды,  достарың мен 
ұстаздарыңды қуант! Материалдар мен қосымша сұрақтармына мекенжай бойынша 
қабылданады.

Еmail: aidana_kz@list.ru, 1 «а» корпус, 11 кабинет
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ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖЕТЕкШІ РЕДАкТОР
Айдана ПУНКИТБАЙҚЫЗЫ
РЕДАкТОР 
Маржан Ғабдысаттар
ГАЗЕТТІ кӨРкЕМДЕГЕН
Алина Мархабатқызы
СУРЕТТЕРДІ ТҮСІРГЕН
Мамыржан БОТАБЕКОВ

Е-mail: aidana_kz@list.ru

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

Шығарымы 1000 дана.
Газет ИП«Ахаев»
баспаханасында басылды.
Алматы қаласы
Тел.8 778 999 25 99
Газет айына бір рет шығады.
Редакцияның мекен-жайы:
Алматы қаласы
Абай даңғылы 8, 1«А» ғимараты
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Балнур Маулен,
Орман, жер ресурстары және 
жеміс-көкөніс шаруашылығы 

факультетінің студенттік 
кеңес төрайымы

Әсем ҚұрБаналиева,   
Технология және биоресурстар 
факультетінің студенттік кеңес 

төрайымы

Жансая ӘлТай 
ветеринария факультетінің 
студенттік кеңес төрайымы

арайлым ЖОлдыБек,  
инженерлік  факультетінің 
студенттік кеңес төрайымы

Мерей  Қарасай 
агробиология және 

фитосанитария факультетінің 
студенттік кеңес төрағасы

ажар Әлеке,
инженерлік  факультетінің 

студенттік кәсіподақ 
комитетінің  төрайымы

Гүлнара аМирОва, 
Технология және биоресурстар 

факультетінің студенттік 
кәсіподақ комитетінің 

төрайымы

Жансая ШалауОва, 
агробиология және 

фитосанитария факультетінің 
студенттік кәсіподақ  

комитетінің  төрайымы

лаура ӘБи,
ветеринария факультетінің 

студенттік кәсіподақ  
комитетінің  төрайымы

Шырай БаТыр,
Орман, жер ресурстары 

және жеміс-көкөніс 
шаруашылығы  студенттік 

кәсіподақ  комитетінің  
төрайымы

сымбат сапарБек, 
Гидротехника, мелиорация және 

бизнес  студенттік кәсіподақ  
комитетінің  төрайымы

Студенттік кәСіподақ комитеті және кеңеСі

Белсенді жастар

Әшірәлі сМанОв,
студенттік кәсіподақ 
комитетінің төрағасы

жаСтар СаяСаты бөлімі

алтынай ОМаркулОва, 
агробиология және фитосанитария 

факультетінің студенттік деканы

назгүл ереЖепОва,
Жастар саясаты бөлімінің 

басшысы 

назгүл нұрМаМБеТОва,
Гидротехника, мелиорация және бизнес 

факультетінің студенттік деканы
ветеринария факультетінің студенттік деканы

нұрым ТОҚТаралиев,
Орман, жер және жеміс көкөніс 
шаруашылығы факультетінің 

студенттік деканы

диас айЖанОв, 
Технология және биоресурстар  

факультетінің студенттік деканы

ерасыл алпысБаев,
инженерлік факультетінің 

студенттік деканы

назерке есЖан,
ветеринария факультетінің 

студенттік деканы


