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Білімді жастар - Ќазаќстанныѕ жарќын болашаєы

осы санда:

ақш сапарының 
оң нәтИЖЕлЕрі

«Халықаралық-2018» 
баҒдарлаМасы 
қорытындыланды

Елбасы Жолдауы – 
отандық 
агроөнЕркәсіп кЕшЕнінЕ 
Жаңа сЕрпін бЕрді

«сәбИдің бәрі 
бақытты болуы 
Үшін ЖаралҒан»

Тілектес ЕСПОЛОВ, 
ҚазҰАУ ректоры, ҰҒА а кадемигі   

Бірінші – заманауи негізде нүктелі жер 
өңдеу. Алқаптардың электронды картала-
ры, нақты метеодеректер, сенсорлар және 
датчиктер, ғарыш мониторингі және басқа 
да шешімдерді пайдалана отырып, дәлме-
дәл егіншілік элементтерін енгізу аясында 
агроқұрылымдарда нақты технологиялар-
ды енгізудің экономикалық моделін әзірлеу, 
оны субсидиялаудың жаңа жүйесін енгізуді 
жоспарлау, қанатқақты шаруашылықтарды 
анықтап, фермерлерді ауылшаруашылық 
университеттерімен, ғылыми-зерттеу ин-
ституттарымен және ауыл шаруашылығын 
цифрландыру, технологиялар әзірлеумен 
айналысатын әлемдік компаниялармен бір-
лесе оқыту.  

Екінші – шаруашылықтарда нүктелі жер 
өң деу технологиясының экономикалық 
мо  делін әзірлеп, оларға үйрету және ке ңі-
нен тарату, ауылшаруашылық техника сын 
же дел жаңарту. 2022 жылға дейін ауыл-
шаруашылық тауар өндірушілердің тех-
никаға деген инвестиция көлемін 240 млрд 
теңгеге дейін жеткізу мақсатында биылдың 
өзінде 20 млрд теңгеге ұлғайту. 

Үшінші – мал шаруашылығын дамыту. Мал 
басының 57-60 пайызы үй шаруашылығында 
шоғырланғандықтан, өнімнің 72 пайызы 
да осы жерде өндіріледі. Сондықтан ұсақ 
фермерлердің ірі бордақылау алаңдары 
бар шаруашылықтармен кооперациясын 
ынталандыру арқылы мал өнімінің сапасы 
мен тауарлық көрсеткіштерін жақсартып, ет 
экспортының көлемін арттыру. Төртінші – су-
армалы жерлерді үдемелі игеру. 

Қазір суармалы жер көлемі 2,5 млн-нан 
1.1 млн гектарға қысқарды. Оны шартты 
түрде алқапқа айналдыратын болсақ, 7,0-
8,0 млн гектар жер айналымнан шыққанын 
көрсетеді. Егер кем дегенде 1 га суармалы 
жерден 15 центнер өнім алатын болсақ, 
жыл сайын 1 млн тоннадан астам астық 
алынбайды. Сондықтан 65 мың гектарға су 
беруді қайта қалпына келтіруге бағытталған 
шараларды жүзеге асыру жоспарланған. 
Мамандардың болжауынша, 2020 жылға 
қарай әлемдік экономиканың 25 пайызы 
мемлекет пен бизнестің, қоғамның өзара 
ықпалдаса дамуын қамтамасыз ететін циф-
рлы технологияларды енгізуге көшеді. 

Ақпараттық технологиялар, инновациялық 
идеялар сәт сайын жаңарып жатқан 
үрдістен еліміз де қалыспай, заманға сай 
жұмыс атқаруда. Былтыр желтоқсанда 
«цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 
қабылданып, іске асыруға бюджеттен 384,2 

млрд теңге қарастырылды. Бүгінгі күні 
аграрлық саланы жандандыру мақсатында 
аталған бағдарламаны негізге алып, 
«Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» аясында ау қым ды іс-шара 
жүзеге асырыла бас тады. Бірінші кезекте 
әлемдік нарықта экс порт қа бағытталған, 
бәсекеге қабілетті, сапалы өнім көлемін мо-
лайту, азық-түлік қауіп сіздігін қамтамасыз 
ету міндеті тұр. Аграрлық секторды 
«Ақылды технологиялар» арқылы дамы-
ту қазіргі өзекті мәселе. Мұндағы цифрлы 
технологиялар климаттық өзгерістерді 
болжау, ауылшаруашылық да қылдардың 
өнімділігін, мал басы өсуін ба қылау, 
топырақ құнары мен ылғалын анықтау, 
ауылшаруашылық жүйесін автомат тандыру, 
өнімді арақашықтан сату, тауар биржала-
рымен электронды келісімшарттар жасау, 
маусымдық жұмыстарды орындау сыз-
баларын жасау, зиянкестерге қарсы ша-
ра қолдану, өнімділікті ұлғайту, сапасын 
бақылау, өнімнің «алқаптан тұтынушыға» 
дейінгі аралықтағы жүйелерді жеңілдету, 
алатын өнім көлемін болжау және шы-
ғындар мен пайданы есептеу, білікті ма-
мандар тапшылығын азайту агрокешенді 
же дел дамытуға, тәуекелдерді төмендетуге 
мүмкіндік береді.

Дамыған елдер цифрлы жүйелерді қол-
дану арқылы экономикалық өсімді 80-85 

пайызға арттырып отыр. IТ-технологияны 
өн діріске енгізу шығындарды 20 пайызға 
азайтады. Қазақстандық фермерлер де 
gPS-жүйелері, мобильді қосымшалар, жо-
ғары технологиялы датчиктер, алгоритмдер, 
спутниктік бақылау сияқты технологиялар-
ды кеңінен қолданысқа енгізуі қажет. Бұл 
үшін заманауи талапқа сай үздіксіз білім 
беру жүйесі керек. Осы мақсатта универ-
ситет жанында жаңа білімге қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін ашық курстар, мектептер, 
тұрақты семинарлар өтетін агробизнестің 
және фермерлердің жоғары мектептері 
жұмыс істейді. 

Бүгінге дейін Қазақстанның аграрлық са-
ласы инвестиция тартуға қызығушылық 
тудырмады. Оған өндірілетін өнімнің кө-
ле міне, сапасына әсер ететін фак тор лар-
дың көптігі, ауа райына тәуелділік, то-
пырақ құнарлылығының төмендеуі, та уар 
айналымының ұзақтығы, мал ша руа шы-
лығында 3 жылдан кейін ғана тауар ай-
налымының басталуы, өнімді өсіру, жи нау, 
сақтау кезеңдеріндегі шығындар, инно-
вациялық технологияларды уақтылы қол-
дану мүмкіншіліктерінің болмауы кері әсер 
етті. Саланың ақпараттық-технологиялық 
деңгейін арттырып, инвестиция көлемін 
ұлғайту үшін «Агроөнеркәсіптік кешеннің 
цифрлық жүйесі» қорын құру маңызды.

(Жалғасы 4-бетте)

қаЙраткЕр ҒалыМ 
асылы осМанМЕн 
таҒылыМды кЕЗдЕсу  
өтті

«дЕнсаулық-2018»
спартакИадасы

Агроөнеркәсіптің жАңА 
цифрлы бАғыттАры

Елбасы биылғы Жолдауында экономиканы цифрлы технологиялар негізінде дамытуды тапсырды. 
Таяудағы Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек 
өнімділігін арттырудың төрт бағыты анықталды. Аталған министрліктің кеңейтілген алқа отырысында 
төрт бағытты тиімді іске асырудың басты қадамдары белгіленді. 
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2018 жылдың қаңтар айының 16-18 жұлдызы 
аралығында АҚШ-да Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың мемлекеттік іс-сапары 
аясында, Үкіметаралық делегацияның құрамында 
ҚазҰАУ ректоры, ҚР ҰҒА академигі Т.И.Есполов мыр-
за ауылшаруашылық ғылым саласына қатысты 
бірқатар келіссөздер жүргізіп қайтты.

2018 жылдың 16 қаңтар күні ректор Тілектес Исабайұлы 
бастаған бір топ ғалымдар АҚШ, Мичиган штатының 
университетіне жұмыс сапарымен барды, мұнда ҚазҰАУ-
нің Агротехнологиялық хабы мен Мичиган штатының 
Университеті арасында ынтымақтастық Меморандумға қол 
қойылды. Меморандум заманауи технологияларды транс-
ферттеу, білім және АӨК ресурстық қорын басқарудың жаңа 
әдістерін қолдануды қамтиды. Университет ғалымдары 
АӨК негізгі ресурстарын басқару (топырақ, су ресурстары, 
климаттық тәуекелдерді басқару және т.б.) саласындағы 
сандық технологиялар трансферті бойынша бірлескен 
ғылыми жобаларды орындауды жоспарлап отыр. Мемо-
рандум аясында ҚР территориясындағы су тасқындарын 
басқарудың сандық әдістерін енгізу, сондай-ақ, универси-
тет ғалымдарын АҚШ-да оқыту, біліктіліктерін арттыру және 
тағылымдамадан өткізу көзделіп отыр.

Сондай-ақ, сапар барысында ҚазҰАУ Агротехнологиялық 
хабы мен АҚШ-ның ауыл шаруашылық министрлігінің ауыл 
шаруашылық зерттеулер қызметімен (USDa) АӨК-ге сандық 
технологияларды, топырақ пен геоботаникалық зерттеулерді 
және ГИС-жүйелерді енгізу бойынша Меморандумға қол 
қойылды. Ынтымақтастық табиғи ресурстарды (жайы-
лымдар, орман алқаптары мен егістік жерлері) басқару 
саласындағы білім алмасуға, инновациялық технология-
лар мен әдістер трансфертіне бағытталған. Меморандум 
аясында университет ғалымдарына АҚШ университеттері 
мен ғылыми зерттеу орталықтарында біліктіліктерін арт-

тыру, тағылымдамадан өту, сондай-ақ АӨК үшін бірлесіп 
жаңа формациядағы жоғары білікті мамандарды дайындау, 
ғылыми зерттеулер жүргізу, аграрлық 
ғылым, білім және өндірістің интегра-
циясын дамыту, табиғи ресурстарды 
тиімді пайдалану саласында уни-
верситет ғалымдарының тәжірибе 
алмасуы қарастырылып отыр.

Бұдан кейін ректор Т.И.Есполов 
бастаған делегация Белтсвилль 
(АҚШ) ауыл шаруашылық зертте-
улер орталығына барды. Орталық 
Мэриленд штатында орналасқан. 
Орталықты доктор Говард Жанг 
басқарады. Белтсвилль ауыл 
шаруашылық зерттеулер орталығы 
ауыл шаруашылығы Министрлігінің 
құрылымына кіреді. Ол Колледж-
паркінен Боуиге дейін және Грин-
белттен Лорелге дейін жайы-
лып жатыр. Негізінен бұл жерде 
ауылшаруашылық алқаптары 
орналасқан. Орталықтың басым 
бөлігі жұртшылық үшін қол жетімді 
емес. Кейбір бөліктері демалыс, 
спорттық жаттығулар мен жүгіру үшін 
қол жетімді, велосипед жүретін жолдармен жабдықталған. 
Орталық қызметінің негізгі бағыттары болып мыналар 
табылады: Үй құстарының аурулары; Қоңыр қандала – 
өсімдіктердің зиянкестері, Соя генетикасы; Сауын малының 
денсаулығы. Орталықтың құрамына 17 зертхана кіреді: гидро-
логия және қашықтықтан зондтау; жануарлардың паразиттік 
аурулары; ауыл шаруашылығы дақылдарының бейімделу 
жүйесі; экологиялық микробтық және тағам қауіпсіздігі; 
геномика және жануарларды жетілдіру; биологиялық 

ғылымдар және жануарлардың биотехнологиясы; ара-
ларды зерттеу; инвазивті жәндіктердің мінез-құлқы және 
оларға биологиялық бақылау; көкөністер мен жемістердің 
генетикасын жақсарту; өсімдіктердің молекулярлық пато-
логиясы; сояның геномикасы және оны жетілдіру; жүйелі 
энтомология; тұрақты көпжылдық дақылдар; тұрақты ауыл 
шаруашылығы жүйелері; тағам өнімдерінің сапасы; миколо-
гия және нематология саласындағы генетикалық әртүрлілік 
және биология. Сондай-ақ ұрықтық плазма ресурстары 
Ұлттық зертханасы бар.

Кездесу барысында ғылыми зерттеулерді орындау, жаңа 
білім және технологиялар трансферті саласында келісімге 
келді.

Екі жақты ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бұл 
келісімдер еліміздің агроөнеркәсіптік кешенінің дамуына 
жаңа серпін беріп, ҚазҰАУ-дың ғылыми әлеуетін арттыра 
түсетіні сөзсіз.

АҚШ сАпАрының 
оң нәтижелері

Университеттің Бірінші проректоры, ака-
демик Қанат Маратұлы бастаған оқытушы-
профессорлар құрамы қонақтарды қарсы 
алды. Делегация құрамы Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті жанынан құрылған 
Агротехнологиялық хаб пен оның құрамына 
кіретін: Қазақстан-Жапон, Қазақстан-Ко-
рея, Су, Тағам қауіпсіздігі, Қазақстан-Бе ла-
русь агроинженерлік инновациялық ор та-
лықтарын аралап, университет базасын да 

жаңа өнімдер мен агротехнолоияларды, 
стартап-жобаларды жүзеге асырып жатқан 
индустриалды-инновациялық, био-нано тех-
но логиялық жобалардың орындалу барысы-
мен танысты.

Виталий Вовк бастаған делегация құ ра-
мында Домотенко Федор Александрович – 
«Минск трактор зауыты» ААҚ Бас директоры, 
Камко Александр Иванович – «Гомсельмаш» 
ААҚ Бас директоры, Клыга Геннадий Ви-

кентьевич – Қазақстан Республикасындағы 
Беларусь Республикасы Елшілігінің сауда-
экономикалық қызметінің жетекшісі, ке-
ңес ші, Дмитричков Юрий Анатольевич – 
Қазақстан Республикасындағы Беларусь 
Республикасы Елшілігінің кеңесшісі,  Киш-
курно Дмитрий Петрович – Беларусь Респу-
бликасы өнеркәсіп министрлігінің сыртқы 
экономикалық қызметі Бас басқармасы 
ТМД елдерімен ынтымақтастық бөлімінің 
кеңесшісі, Казакевич Александр Алексан-
дрович – ТМД елдеріне өнімдерді жылжыту 
және іске асыру басқармасының басшысы 
– ТМД елдері нарығындағы коммерциялық 
жұмыстар бойынша «МТЗ» ААҚ маркетинг-
директорының орынбасары, Афанасьев 
Дмит рий Владимирович – «Гомсельмаш» 
ААҚ сату басқармасының (Қазақстан) бас-
тығы, аймақтық сату департаментінің орын-
басары, Папкович Сергей Анатольевич 
– «Минск автозавод» ААО (БР, РФ және Укра-
ина елдерінен басқа) ТМД елдеріндегі авто-
техниканы сату басқармасының бастығы, 
Дайнеко Владимир Анатольевич – «Бобруй-
скагромаш» холдингтің басқару компаниясы 
ААО маркетинг және өткізу басқармасының 
бастығы, Пигулевский Максим Викторович – 
«МАЗ - Қазақстан» сауда үйі ЖШС директо-
ры, Косик Александр Васильевич – «Бела-
русь трактор» сауда үйі ЖШС директоры, 
Абрамович Степан Петрович – «Амкодор-
Астана» ЖШС директоры болды.

Жиын барысында академик Қанат Ма-

ратұлы екі ел арасындағы екіжақты ынты-
мақ тастықтың маңыздылығына тоқталып, 
университетте іске асырылған жобалар ту-
ралы атап өтті.

Өз кезегінде Виталий Вовк екі ел ара-
сындағы өзара іс-қимыл деңгейінің жоғары 
екенін айтып, өнеркәсіп саласындағы әріп-
тес тікті одан әрі дамытуға мүдделілік таныт-
ты. Қанат Маратұлы делегаттарға Қаз ҰАУ 
ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, ака демик 
Тілектес Исабайұлы Еспо ловтың сәлемін 
жеткізді.

Өткен жылы Консорциум аясында Бе-
ла руссия әріптестермен Қазақстан-Бе-
ла русь агроинженерлік инновациялық 
ор талығы ашылды. Орталықтың бағыты 
Қазақстан агроөндірістік кешенін машина-
технологиялық модернизациялау, жаңа 
бағыттағы техникалық құралдарды және 
жаңа ресурстарды жинақтайтын технология-
ларды ауылшаруашылық өндірісіне енгізуді 
насихаттауға бағытталған. 

Орталық құрылымы университет ба за-
сындағы демонстрациялық алаңда және 
өндірістік сынақ алаңы – «Агроуниверситет» 
оқу-өндірістік шаруашылығында ұсынылған.

Алаңда 80-ге тарта заманауи техникалық 
құрал-жабдықтар қойылған. Осы алаңда 
білім алушылар ауылшаруашылығында 
техниканы басқару, шығын мен кірісті 
жүргізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүр-
гізіп, тәжірибелік білім жинақтайды. Агро-
өнеркәсіп кешенінің дамуына зор үлес 
қосып, ҚазҰАУ базасындағы Қазақстан-
Бе ларусь агроинженерлік инновациялық 
орталығының құрылуына ықпал жасап, 
ерекше қолдау білдіргені үшін Ғылыми 
Кеңестің шешімімен Виталий Вовкке Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің «Құрметті 
профессоры» атағы берілді. Сонымен 
қатар, Федор Домотенко и Александр Кам-
ко мырзаларға «Аграрлық ғылым, білім 
және өндірісіне сіңірген ерекше еңбегі үшін» 
төсбелгілері тапсырылды.

Мейрамкүл ҚҰРМАНАЛИЕВА.

ҚазҰАУ мен Беларусь Республикасы 
арасындағы ынтымақтастық нығаяды
Қазақ ұлттық аграрлық университетіне Беларусь Республикасының Өнеркәсіп министрі Виталий 
Вовк іс-сапармен келді. Кездесу барысында университет пен Беларусь өнеркәсіп пен машина жасау 
салаларындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды.
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Ағымдағы жылдың 11 қаңтар күні Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің 
Мәжіліс залында Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
деп аталатын Қазақстан Халқына Жолдауын талқылауға байланысты 
оқу орны ұжымының жалпы жиыны өтті. 

Жолдауды түсіндіруге және онда жүктелген жаңа міндеттер сараланған жиынға 
Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері, университеттің профессорлық-оқытушылар 
құрамы мен студент жастары, ғылыми-зерттеу институттарының мамандары, 
көрнекті ғалымдар, журналистер қатысты.

Жалпы жиналыс мәжілісін университет ректоры, ҰҒА академигі Тілектес Еспо-
лов кіріспе сөзбен ашып, Елбасы тапсырмаларын тиімді іске асыру бағыттарын 
қамтыған кең көлемді баяндама жасады. Ректор өз сөзінде Жолдаудағы 
10 басымдықтың үшіншісінде Мемлекет басшысы «Аграрлық саясат еңбек 
өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға 
бағытталуы керек» деп айрықша атап өткеніне кеңінен тоқталды.

Жиында сондай-ақ, Алматы қаласы, Медеу ауданы әкімінің орынбасары 
Ғани Майлыбаев, ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» орталығының жетекшісі, көрнекті 
тарихшы ғалым, академик Хангелді Әбжанов және Галина Ксенжик, Сағымбай 
Қалдыбаев, Әділхан Самбетбаев, Серік Бекбосынов, Еркін Касымов сынды 
аграрлық саланың білікті ғалымдары сөз сөйлеп, биылғы Жолдауда еліміздің 
ауылшаруашылығы саласына ерекше мән берілгенін атап өтіп, аграрлық білім 
мен ғылымды инновациялық бағытта дамыту бойынша өз ұсыныс, пікірлерін 
ортаға салды.

Әлемдік экономикадағы технологиялық үрдістерден қалыспай, жаңа 
экономикалық революцияға бет бұруға үндеген жаңа Жолдауда айтылған ірі 
міндеттердің, тың  идеялар мен нақты тапсырмалардың жүзеге асуына атсалысу 
әрбір қазақстандықтың міндеті. Аталған шара Мемлекет басшысы айқындаған 
міндеттемелер мен нақты тапсырмаларды сарапқа салып, университет ұжымы 
мен студенттер арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу мақсатында қолға 
алынды.

Елбасы Жолдауы – отандық 
агроөнЕркәсіп кЕшЕнінЕ  

Жаңа сЕрпін бЕрді

ОБсУждение вОпРОсОв  
техническОгО РегУлиРОвАния,  

сАнитАРных и фитОсАнитАРных меР 

в пищевОй пРОмышленнОсти

2018 жылдың  2 ақпан күні Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінде оқу орнының 
белсенді студенттерінің қатысуымен 
Астана қаласындағы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы кітапханасымен  онлайн түрде 
Елбасының «Тәуелсіздік дә уірі» атты 
кітабын таныстыру және Мемлекет 
басшысының  «Төртінші өнеркәсіптік ре-
волюция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүм кіндіктері» атты Халыққа Жолдауын 
талдауға байланысты дөңгелек үстел өтті. 

«Тәуелсіздік және жастар» тақырыбымен 
ұйымдастырылған шараны ҚазҰАУ тәрбие және 
әлеуметтік жұ мыстар жөніндегі проректоры Жа-
нар Дауренбаева ашып, жүргізіп отырды.

Дөңгелек үстелге «Нұр Отан» партиясы Ме-
деу аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары – Меруерт Мұқанова, «Жас Отан» 
Жастар қанаты Алматы қалалық филиалының 
төрағасы – Мәди Ахметов, ҚазҰАУ «Руха-
ни жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер ор та-
лығының жетекшісі, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор, ҰҒА академигі – Ханкелді 
Абжанов қатысып,  Елбасының жаңа кітабы мен 
Жолдауына байланысты ой-пікірлерін ор таға 
салды.

Жанар Абжанқызы өз сөзінде уни вер си-
тетімізде биылғы Елбасы Жолдауын тал қы-
лауға байланысты  бірнеше жиын өткізіліп, 
бұ қаралық ақпарат құралдарында Жолдауды 
қолдау бағытында университет ғалымдары мен 
білім алушы жастардың пікірлері, университет 
ректоры, академик Тілектес Есполовтың «Еге-
мен Қазақстан» және «Казахстанская правда» 
газеттерінде көлемді мақалалары жарық көргенін 
тілге тиек етіп, бүгінгі күні университеттің оқу 
корпустарында, студенттік үйлерде және фа-
культеттерде Жолдауды талқылау жұмыстары 
бекітілген кесте бойынша студенттер арасында 
белсенді жүргізіліп отырғанын атап өтті.

Бүгінгі шара, осы жүйелі істердің заңды 

жал ғасы. Дөңгелек үстел барысында Ас-
танадағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті-Елбасы кітапханасы директорының 
орынбасары Ботагөз Каипова онлайн-режим-
де байланысқа шығып, жиналғандарға Елбасы 
кітабы жайында толық мағлұмат берді. «Тари-
хи публицистика жанрында жазылған, қазақ 
және орыс тілдерінде басылған Елбасының 
бұл еңбегі еліміздің жаңа тарихы мен оның 
ертеңіне деген автордың көзқарасын таныта-
ды. Жаңа туындыда егемен мемлекетіміздің 
негізі қаланған күннен бастап оның қалыптасу 
кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық 
тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-
қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған 
шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-
тегжейлі баяндалады. Сондай-ақ, кітапта 

«қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен 
оның эволюциясы, басты ұстанымдарымен 
қозғаушы күштері сараланған. Қазақстанды 
жаңғыртудың үш толқыны кеңінен ашып көр-
сетілген» – деді Ботагөз Муттахиденқызы.

Пікірлесу жиынында сондай-ақ, ҚазҰАУ 
«Қазақстан тарихы және Қазақстан халқы 
мәдениеті» кафедрасының меңгерушісі, та-
рих ғылымдарының кандидаты, профессор 
Досалы Салқынбек, ҚазҰАУ Ғылыми кітап ха-
насының қызметкерлері, «Ветеринария» фа-
культеті деканының тәрбие жұмыстары жө-
ніндегі орынбасары, жас ғалым, PhD докторы 
Асылбек Мусоев, Студенттік ректор Жасұлан 
Мейірханұлы, «Агробиология» мамандығының 
студенті Айкен Әзімхан, «Ветеринария» ма-
мандығының 2 курс студенті Әзімбай Нұрлыбек 
қатысып, өз тұжырымдарымен бөлісті.

Шараны қорытындылаған ҚазҰАУ тәрбие 
және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі прорек-
торы Жанар Абжанқызы дөңгелек үстел бары-
сында тақырыпқа орай пікір білдірушілердің 
мазмұнды баяндамалары мен терең ой тол-
ғаулары олардың Елбасы кітабы мен Жолдауға 
деген зор қызығушылықтарын көрсеткенін ерек-
ше атап өтті.

Елбасының  жаңа 
кітабы таныстырылды

1 февраля текущего года в Казахском на-
циональном аграрном университете состоя-
лась встреча бизнес-сообщества и ученых-
аграриев с Членом Коллегии (Министром) 
по техническому регулированию В.Н. Ко-
решковым и вице-министром сельского хо-
зяйства Республики Казахстан Исаевой Г.С.

Делегацию встретил ректор КазНАУ, ака-
демик НАН РК Тлектес Есполов. На главном 
совещаний посвященный обсуждениям во-
просов по техническому регулированию, 
санитарным, ветеринарным мерам ректор 
вуза представил гостям информацию о Ка-
захском национальном аграрном универси-
тете. Совершая краткий экскурс в историю 
университета, Тлектес Исабаевич отметил 
что в последние годы благодаря интеграций 
в области образования, науки и бизнеса, 
особое внимание уделяется организации 
учебного процесса, научным исследовани-
ям и сотрудничеству университета с бизнес-
структурами.

На встрече приняли участие: руководи-
тель Секретариата члена Коллегии (Ми-
нистра) по техническому регулированию 
Михаил Чуйко, директор Департамента тех-
нического регулирования и аккредитации 
Арман Шаккалиев, директор Департамента 
санитарных, фитосанитарных и ветери-
нарных мер Игорь Гаевский, заместитель 
директора Департамента технического ре-
гулирования и аккредитации Оксана Плаш-
кова, советник отдела технического регули-
рования и стандартизации Департамента 
технического регулирования и аккредита-
ции Ирина Шпак, руководитель Управления 
органической продукции и технического 
регулирования Департамента переработки 
и рынков сельскохозяйственной продукции 
МСХ РК Зейнулла Шарипов.

Из представителей территориальных ин-
спекций КГИ и КВКН по г. Алматы, на встрече 
присутсвовали – заместитель руководителя 

территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ 
РК по г. Алматы Венера Сейфолданова, и.о. 
руководителя территориальной инспекции 
КВКН МСХ РК по г. Алматы Аркен Султанов.

На встрече так же присутсвовали заме-
ститель директора АО «Казахский науч-
но-исследовательский ветеринарный ин-
ститут» Аида Абдыбекова, представители 
компаний «Райымбек Агро», «Данон», «Фуд 
Мастер» «Агро-Продукт», а так же эксперты 
организации «Молочный Союз Казахстана». 
В режиме онлайн на связь вышли предста-
вители регионов: по Северо-Казахстанской 
области - директор ОЮЛ «Молочный союз 
Казахстана» Александр Кузлякин, директор 
ТОО «Молсервис АЗФ» Сергей Чепурко, Ка-
раганды - и.о. директора ТОО «Натиже сүт 
фабрикасы» Сауле Жанкина, Восточно-Ка-
захстанской области - генеральный дирек-
тор ТОО «Восток-молоко» Сеилжан Сайла-
убаев и другие. Встреча была посвящена 
вопросам технического регулирования, са-
нитарных и фитосанитарных мер в пищевой 
промышленности в рамках ЕАЭС.

Возникновение эпидемиологического или 
эпизоотического неблагополучия в странах, 
с которыми расширяется торговля, создает 
реальные угрозы проникновения в Россию, 
Казахстан или Беларусь загрязняющих ве-
ществ, вредителей, возбудителей болезней, 
опасных для людей, животных и растений. 
Этого нельзя допустить. И Евразийская эко-
номическая комиссия активно способствует 
созданию таких правовых условий, чтобы 
ввозимая на территорию любой из стран Та-
моженного союза продукция была «чистой» 
и безопасной.

Эта встреча предоставила уникальную 
возможность ученым аграрной сферы и 
представителям бизнеса вместе обсудить 
общие интересы и поделится планами на 
будущее. В свою очередь, Министр отметил, 
что продукция, соответствующая единым 

требованиям Союза, должна свободно обра-
щаться на территории Союза, и Евразийская 
экономическая комиссия приложит макси-
мум усилий для недопущения установления 
сторонами дополнительных требований. 
Так, на сегодня принято 46 технических ре-
гламентов, из них вступили в действие 37, 
на разных стадиях разработки находятся 
еще 13 новых проектов технических регла-
ментов и 28 проектов изменений в техниче-
ские регламенты Союза.

Все предложения и проблемные во-
просы будут консолидированы для даль-
нейшей совместной проработки с Ко-
миссией. По каждому вопросу будет 
сформировано оптимальное решение, 
не допускающее установления по отно-
шению к предпринимателям избыточных 
требований. Были обсуждены вопросы 

применения молочного регламента, исполь-
зования методик контроля растительных 
жиров, методик определения антибиотиков. 
По мнению участников, встреча была насы-
щенной и прояснила многие интересующие 
их вопросы.

Министр по техническому регулирова-
нию В.Н. Корешков прочитал лекцию для 
обучающихся и слушателей Междуна-
родной Зимней школы, посвященную во-
просам интеграции в сфере технического 
регулирования в рамках ЕАЭС. Презента-
ция вызвала живой интерес у аудитории. 
За большой вклад в создание Казахстан-
ско-Белорусского агроинженерного иннова-
ционного центра решением Ученого совета 
Корешков В.Н. был отмечен званием «По-
четный профессор» университета.

Пресс-служба КазНАУ
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(Басы 1-бетте)
цифрлы технология фермерлерге озық 

әдістерді үйренуге, өндірістің бірыңғай 
стан дарттарын қадағалауға қолайлы жағ-
дай туғызады. Бүгінде Бразилияда ауыл 
шаруашылығына барлық қаржылық құрал-
дардың 20-40 пайыз құнынан бөлісуге 
келетін аграрлық түбіртектер кеңінен 
қолданылуда.

Әлемде азық-түлік өндіруде 2-орында 
және ірі азық-түлік экспорттаушы мемлекет-
тер қатарында тұрған Бразилия John Deere 
зауытының қондырғылары арқылы егістіктің 
жағдайы туралы ақпараттарды беруге 
қабілетті. Компанияның егістік алқаптарын 
түсірген түсірілімдері зерттеу шығынын 90 
пайызға қысқартуға мүмкіндік береді. Ау-
стралияда сәйкестендіру жүйесі арқылы 
мал өнімдерін қадағалау мүмкіндігі ұлғайды. 
Бұл түрлі аурулар пайда болған кезде әсер 
ету және таралу қарқынын төмендетуге 
ықпал жасайды. Соңғы уақытта бизнес-
құрылымдардың да қызығушылығы артып 
келеді. Мысалы, Швейцарияның nestle ком-
паниясы заманауи техниканы енгізу және 
өнімді сақтау бойынша Батыс Африканың 
10 мың фермерін оқытты. Нәтижесінде 
компания сапалы өнім алуға, ал фермер-
лер жаһандық нарыққа және өнімді жоғары 
бағада сатуға қол жеткізді. 2010 жылы 
әлемде ауыл шаруашылығы саласында 
20 жоғары технологиялы компания бол-
са, оларға тартылған инвестиция көлемі 
400 мың АҚШ долларын құраған. 2013-
2016 жылдары 1300 жаңа технологиялық 
стартаптар инвестицияланып, бүгінде жы-
лына 500 жоғары технологиялық стартап-
тар құрылуда. 2015 жылы әлемдік ауыл 
шаруашылығы саласына тартылған ин-
вестиция көлемі 4,6 млрд АҚШ доллары-
на жетті. Агростартап құруда АҚШ, Қытай, 
Үндістан, Канада, Израиль өте белсенді. 

Еліміздің цифрлы экономика құру жо-
лында технологиялық және психологиялық 
тосқауылдар тұрғанын түсінеміз. Сондықтан 
ауылшаруашылық өнімдерді делдалдардың 
таратуына қарсы тұратын шараларды қолға 
алу қажет. 

Өнімдерді делдалсыз сату қайта өңдеуші 
кәсіпорындардың жүктемесін 1,3 есеге 
көтереді. Алып-сатушылар қатарын қыс-
қарту арқылы сауданың қосымша ақы-
сын 15-20 пайызға төмендетуге бола-
ды, бұл өнім бағасын біршама азайтады. 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті ба-
за сында «Агроөнеркәсіптік кешенді циф-
рландыру орталығы» жұмыс істейді. Ор-
талықтың мақсаты – әкімдіктерге, ауыл дық 
кәсіпкерлерге «онлайн» режімде кон-
сал тингтік қызмет көрсету, білім саласы 
қызметкерлеріне, мектеп директорлары-
на, ата-аналарға, түлектерге білім беру 
бағдарламалары туралы ақпарат ұсыну 
негізінде кәсіби бағдарлануға көмектесу, 
студент, магистрант, докторант және ға-

лымдарға ауыл шаруашылығы саласының 
жағдайы туралы қажетті талдау матери-
алдарын орналастыру, әлемдік деңгейдегі 
білікті мамандарды тартуға, идеялар мен 
жаңа технологияларды енгізуге, озық ин-
новациялық тәжірибелермен алмасуға ба-
ғытталған көпфункциялы платформаға ай-
налу. 

2017 жылы Азия Даму банкінің, Мичиган 
штаты мен Нидерландтағы Дельф уни-
верситеттерінің қолдауымен Су ресурста-
рын интеграциялық басқару орталығы (Су 
хабы) құрылды. Бұл үздік инновациялық 
технологияларды қолдану негізінде про-
блемаларды кешенді шешумен айналы-
сады. Біз спутник арқылы модельдеудің 
цифрлы жүйелерімен Астана мен Алматы 
қалаларын су алу туралы ақпаратты ерте 
анықтау және жедел әрекет ету шарала-
рын қолдануда қанатқақты жобаларды 
жүзеге асырудамыз. Жайылым жерлердің 
30 пайыздан астамы тозғандықтан, бүгінде 
республиканың жем-шөп қорының жай-
күйін кешенді бағалаудың заманауи жүйесін 
енгізу мәселесі өзекті. Жер хабы АҚШ Ауыл 
шаруашылығы министрлігімен бірлесе оты-
рып, цифрлы алгоритмдік талдау жүйелерін 
қолдану арқылы жайылымдық жерлердің 
тозуын бағалау әдістемесін енгізу бойынша 
жобаны іске асыруда. 

Былтыр Агрохаб мамандары АҚШ пен 
Италиядан келген сарапшылардың кө ме-
гімен 5 облыста жайылымдардың жай-күйін 
бағалаған қанатқақты жобаны орында-
ды. Еліміздің барлық жайылым жерлерін 
бағалау үшін бұл жүйені енгізіп, өзімізге 
бейімдеу жоспарлануда. Университет ба-
засында 2017 жылдың желтоқсанында 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 35 
қыз меткері бағалау әдісін практикалық 
жұмыста қолдану үшін америкалық ға-
лым  дардың әдіснамасына сәйкес оқы-
тылды. Ең күрделі мәселелердің бірі – фи-
то санитариялық тәуекелдер. Мысалы, 
2011 жылдан бастап бактериялық күйік 
– же міс өсімдіктерінің қауіпті ауруы тез 
тарал ды. Ауру тіркелгеннен кейінгі тара-
лу ауданы 40 есе өсті. Бұл мәселені шешу 
үшін Корнель университетінің маманда-
ры жұмылдырылды, олардың көмегімен 
бактериялық күйікке төзімді селекциялық 
материалды пайдалана отырып, «вируссыз 
тәлімбақ» жасау жоспарланған. Карантиндік 
нысандардың тізіміне «жатаған у кекіре» 
арамшөбі кіреді. 

Қауіпті арамшөптерді оқшаулау және жою 
үшін тек АҚШ пен Италияда пайдаланы-
латын жаңа технологиялар қолданылады. 
2017 жылы италиялық жаңа технологиялар 
және тұрақты ресурстар жөніндегі агенттік 
пен АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі 
мамандарының қатысуымен жан-жақты 
зерттеулер жүргізіліп, арамшөптермен 
күресудің биологиялық әдістері зерттелді. 
Дәнді дақылдардың жағдайы туралы 
ақпаратты уақтылы алу фермерге тиімді 
шешім қабылдауға көмектеседі. Мичи-
ган штатының университетімен бірге 
өсімдіктердің, жануарлардың және қоршаған 
ортаның жай-күйін тез, нақты талдай алатын 
мобильді сенсорлық жүйелерді пайдалану 
жұмыстары жүргізілуде. 

Аталған жолмен алынған деректер 
осы университеттің ғалымдары әзірлеген 
алгоритмдерді пайдалана отырып, «бұлтты 
серверде» өңделеді. Олардың негізінде 
фермерлер мобильді қосымшалар ар қы-
лы ұсыныстар қабылдайды. Бұл жүйені 
бейім деу жобасы 2018-2019 жыл дар ға 
жоспарланған. Қазақстанда құрғақ кезең-
дердің қайталануының жиілігі жоғары, 
яғни 5 жыл ішінде орташа есеппен 2 жыл-
да құрғақшылық орын алады. АҚШ Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, Азия Даму 
банкі, Ислам банкі және ЮНЕСКО-ның 
қолдауымен құрылған Климаттық хаб gIS 
технологиялардың, Су және Жер хабтары-
мен бірлесе отырып, машиналық талдама-
ларды өңдеу үшін Ауыл шаруашылығының 
қазіргі жағдайы туралы деректерді жи-
найды. Колумбия университеті мен Год-
дард орталығының (naSa) осы хабтың 
жұмысына қатысуы туралы келіссөздер 
жүргізілуде. Еліміздің ауыл шаруашылығын 
цифрландыруға белсенді атсалысып, оң 
ықпал жасайтын «цифрлы АӨК» қанатқақты 
жобасын жүзеге асыруды ұсынамыз. 

Қазір Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қа-
зақстан, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, 
Солтүстік Қазақстан облыстарында Агро-
технологиялық хаб өкілдігі құрылуда. Бо-
лашақта бұл өкілдіктерді барлық ай мақ тарда 
ашуды қолға алдық. Бүгінде университетіміз 
еліміздегі аграрлық ғылым, білім және 
өндірісті шоғырландырған ірі орталыққа ай-
налды. Нақты әрі жүйелі іс-шаралар арқылы 
университеттің жаңа білім, ғылым, идея-
ларды тарататын, агро өнеркәсіптік кешенді 
цифрландырудың бас ты алаңы болуға 
мүмкіндігі мол деп сеніммен айта аламыз. 

ParticiPation of 
KaznaU at the 
international 
edUcational 

fair-2018

Kazakh national agrarian University 
took part at the International educational 
Fair-2018, organized by the Ministry of 
education and Science of the republic 
of Kazakhstan and JSC “Center for 
International Programs” in January 24-25, 
2018. 

Department for International Coope-
ra tion and  Center for academic Mobility 
and International educational Programs 
carried out extensive preparatory work for 
the development  of  image and infor mation 
materials about the uni versity in three 
languages.

over one hundred leading foreign and 
Kazakhstan universities, international edu-
ca tional funds, organizations and language 
courses were presented   at the exhibition 
pro viding educational services and con-
sul ting assistance for studying abroad. 
the Secretary of State of the republic 
of Kazakhstan gulshara abdykalykova, 
ambassadors of foreign countries accre-
dited in Kazakhstan, the management 
of JSC “Center for International Prog-
rams” attended the exhibition. they ma-
de  speeches on various aspects of edu-
ca tional policy, as well as presentations of 
foreign universities and centers.

representatives of KaznaU, head 
of the Department for International Co-
operation  Fatima Duisebaeva  and head 
of the Center for academic Mobility and 
International educational Programs Zhanar 
Zhyltyrova  held  meetings  with the Pre-
si dent of JSC «Center for International 
Prog rams»  Zhanbolat Meldeshov , during 
which there were discussed the issues 
of participation of graduates, scientists 
and faculty of KaznaU in the upcoming 
competition for training and internships in 
leading universities of the world.

Within the framework of the educational 
exhibition, negotiations were held with 
representatives of foreign partner uni ver-
si ties – student recruitment coordinator the 
of University of Michigan State University 
robert Coffey, coordinator of Czech Uni-
versity of natural Sciences alexander Kan-
dakov.  Contacts were established with 
the US universities - University of ore-
gon (international relations and partner 
development representative Joy Selene 
Frye), University of California in San Diego 
(international marketing and recruitment 
manager Sophie Wilson) with a view to 
concluding  the agreement  and activation 
of international cooperation and academic 
mobility of students and teaching staff 
of KaznaU.

Participation in the exhibition revealed 
the great interest of Kazakhstan entrants to 
the specialties of the agrarian and technical 
profile and the corresponding effectiveness 
of this type of career guidance for 
recruiting a new contingent of students. 
 

Fatima Duisebaeva,
Head of the Department for 
international Cooperation. 

Zhanar ZHyltyrova,
Head of the Center for academic 

Mobility and international  
educational Programs.

Агроөнеркәсіптің жАңА 
цифрлы бАғыттАры

«Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасында көрсетілгендей, 
экономиканың цифрландыру 
деңгейін анықтайтын the boston 
Consulting Group рейтингісі бойынша 
Қа зақстан 85 мемлекеттің арасында 
50-ші орынға тұрақтаған. Алдын ала 
есеп бойынша 2025 жылға қарай 
цифрлы жүйенің ел экономикасына 
тікелей әсерінің қосымша құны 1,7-2,2 
трлн теңгені құрамақ.
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
2018 жылдың 22 қаңтар – 3 ақпан күндері 
аралығында «Халықаралық қысқы мек-
теп-2018» шарасын өткізді.    

Халықаралық қысқы мектеп бағ дарламасы 
келесі бағыттар бойынша өтті: «Су ресурста-
рын басқару», «Ауыл шаруашылығындағы 
инновациялық технологиялар мен тех ни-
ка лық құралдар», «Жасыл экономика», 
«Табиғи ресурстарды басқару», «Өсімдік 
ша руа шылығындағы агроинновация», «Ве-
теринария», «Мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру технологиясы».

Қысқы мектеп оқытушыларының ха  лық-
аралық командасы жоғары дең гейдегі ма-
мандардан құралды. Бағ дарлама бағыттары 
бойынша отан дық және шетелдік ғалымдар, 
өнер кә сіптік зерттеу институттары мен өн-
діріс өкілдері жетекшілер болды. Ша ра 
барысындадәрістер, мастер-клас стар және 
дөңгелек үстелдер ұйым дастырылды.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
жанындағы Агротехнологиялық хаб пен 
оның құрамына кіретін, Қазақстан-Жапон, 
Қазақстан-Корея, Су, Тағам қауіпсіздігі, Қа-
зақстан-Беларусь агро ин женерлік-инно ва -
ция лық орта лық та рында тәжірибелік са бақ-
тар ұйым дас тырылды.

Елбасының биылғы Жолдауындағы 
«Ақыл  ды технологияны» агроө не р кә  сіптік 
ке  шенге енгізу үшін еліміздің аграр лық 
оқу орындарының алдына жаңа міндеттер 
қой ылды. Отандық агро  өнеркәсіп кешені 
саласындағы озық тәжірибесі бар ҚазҰАУ за-
манауи білім мен ғылымды тарату қызметін 
атқаратын орталық болып табылады.

Қысқы мектеп бағдарламасына қаты-
су шылардың саны 263 адамды құрады. 
Оның ішінде: Оңтүстік Кореяның Kyung 
Hee University оқу орнынан – 8, Ресей, 
Қырғызстан, Беларусь, Өзбекстан, Әзір -
бай жан – 70-тен аса білім алушы қатысты. 
Ал,185 өкіл еліміздің 16 ЖОО-дан келді.

Халықаралық Қысқы Мектеп-2018 бағ-
дар ламасы аясында өткен ғылыми байқау 
қорытындысы бойынша үздік StartUP жо-
балары марапатталды.

І дәрежелі диплом:
Тақырыбы: «Орман отырғызу материал-

дарын вегетативті көбейту инновациялық 
технологиялары»

Мектеп: «Табиғи ресурстарды басқару»
Баяндамашы: Кулькова Анна, Гунькин Ге-

оргий, ЕркинбековаГулим,
Досманбетов Данияр

ІІ дәрежелі диплом:
Тақырыбы: «Эко-туризм халық ден сау-

лығы үшін!»
Мектеп: «Табиғи ресурстарды басқару»
Баяндамашы: Голубенко Вадим

ІІ дәрежелі диплом:
Тақырыбы: Familyfood
Мектеп: «Өсімдік шаруашылы ғын да ғы 

аг роинновация»
Баяндамашы: Дюсембекова Карина, Шү-

кеев Аманжол, Байсеит
Гүлдана, Тұрсынбаев Серік, Имантаев 

Марат.

ІІ дәрежелі диплом:
Тақырыбы: «CoStMa»
Мектеп: «Жасыл экономика» 
Баяндамашы: Ержанова Сабина, Нұр ма-

това Чолпонай, Замирбекқызы
Айжан, Джоробоев Нұрғазы, Токтомурато-

ва Бактыгуль, Мирзаева Айзада.

ІІІ дәрежелі диплом:
Тақырыбы: «Сальмоноллезді анықтау 

үшін бие сүтіне иммунологиялық тест жүр-
гізу әдістемелерін жетілдіру»

Мектеп: «Ветеринария»
Баяндамашы: Исақұлова Бақыт жа мал.

Қатысушылардың озық жобалары ҚазҰАУ-
дың «Ізденістер, нәтижелер – исследования, 
результаты» ғылыми журналында жарияла-
натын болады.  

Қысқы мектеп жұмысының нә ти жесінен 
магистранттардың білікті ғалымдармен ара-
дағы ғылыми ын тымақтастықтарының жаңа 
деңгейге кө те рілгенін аңғардық.

Қысқы мектеп бағдарламасын қоры тын-
дылай келе, университет ректоры, ҰҒА 
ака  демигі Тілектес Есполов, қазақстандық 
және шетелдік ғалымдардың, білім алу-
шы жастардың  осындай маңызды шараға 
қолдау танытқандарына ризашылығын біл-
дірді. 

Ректор өз сөзінде:«Қазақстан эко но ми-
касының негізгі локомативі – инно вациялық 
бағыттағы аграрлық ғылым мен білімде, 
атал ған шараның басты мақсаты – жастар-
ды әлемдік білім-ғылым кеңістігіндегі жаңа 
технологияларға үйрету, білікті ғалым дар-
мен байланыс орнату», – деп атап өтті.

 Мейрамкүл ҚҰРМАНАЛИЕВА.



«Халықаралық қысқы МЕктЕп-2018» 
бағдарламасы қорытындыланды

Қазіргі таңда түрлі салаға бағытталған қаржылай немесе басқа марапаттар түрінде ұсынылатын 
сыйлықтар баршылық. Көптеген жастар өнер саласына табысталатын «Оскар», «Грэмми» және т.б. 
марапаттардан ғана хабардар болып жатады. Сондықтан, ғылым саласына бағытталған әлемдік 
сыйлықтар жөнінде мәлімет беруге жөн көрдік.

1. Нобель сыйлығының негізін 1900 жылы швед өнертапқышы Альфред Нобель қа ла ған. Бұл физика, 
химия, физиология, ме ди цина және әдебиет, ал 1969 жылдан бастап эко номика саласына қосқан 
үлестері үшін берілетін халықаралық сыйлықтардың бірі болып та бы лады. Қазіргі таңда сыйлықтың кө-
лемі – 977 мың доллар.

2. Дрейпер сыйлығы. 1989 жылдан бастап ин женерлік саладағы жаңа ашулар мен елеулі жетістіктер 
үшін АҚШ ұлттық инженерлік ака демиясы тағайындайды. Бұл атақты аме ри ка лық ғалым, инженер Чарльз Старк Дрейпер құрметіне аталған. Сыйлықақы 
көлемі – 500 мың доллар.

3. Букер сыйлығы Ұлы Британияда 1969 жыл дан бастап ағылшын тілінде жазылған ең біртума шығарма үшін жыл сайын берілетін мәртебелі марапаттардың 
бірі. Жеңімпаз 50 мың фунт стерлинг сыйақысының иегері атанады.

4. Пулитцер сыйлығы әдебиет, жур на лис ти ка, музыка және театр салалары бойынша үздіктерге10 мың доллар табыс етіледі. Бұл сыйлықтың негізін 1903 
жылы 17 тамызда бас пасөз магнаты Джозеф Пулитцер қалаған.

5. «Тьюринг» сыйлығын информатика са ла сына зор үлес қосқан ғалымдарғаесептеу техникасы Ассосиациясы табыстайды. 1966 жыл дан бастап берілетін 
бұл сыйлық Тьюринг Алан Матисон құрметіне аталған.  Қазіргі таңдағы сыйақы көлемі – 1 млн доллар. 

Дүниежүзінде осындай сыйлықтар саны жеткілікті. Олардың әрбіреуі белгілі бір мақ сат пен ойлап табылған. Қазақстан жастары да осы тәрізді марапаттардың 
иегері бола берсін! 

* Біле жүріңіз!

ғылым сАлАсындАғы 
әлемдік сыйлыҚтАр
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Жақында Қазақ ұлттық аграрлық уни-
верситетіндегі «Мал шаруашылығы өнім-
дерін өндіру технологиясы» кафедрасы 
сту денттерінің ұйымдастыруымен Алматы 
қаласындағы №2 балалар үйіне бардық. 
Аталған іс-шараның мақсаты – студент жас-
тардың өмірге деген көзқарасын өзгерту 
және қамқорлық жасауды насихаттау болды. 
Соңғы жылдары тастанды сәбилердің саны 
көбейді, соның ішінде қазақ баласының 
көптеп кездесуі қатты алаңдатады. Оның 
негізгі себептері көп. Атап айтқанда, ата-
анасы қызым өзін елден кем сезінбесін, 
болашағы жарқын болсын деп оқуға 
түсіреді. Ауылда ата-анасымен бірге өмір 

сүріп келген жастың алдынан бірден қа-
ланың қызықты өмірі басталады. Әрине, 
бар лық қыз балаларға бірдей топырақ ша-
шудан аулақпыз. Қазақтың салт-дәстүрін 
бойына жинаған, парасатты да, инабатты, 
иманды қаракөз қыздарымыздың жеткілікті 
екендігіне ешкімнің дауы жоқ. Дегенмен, 
кейбір қаракөздер қаланың түрлі-түсті ал-
дамшы өмірінде шалт басып қателесіп 
жататындығын жасыра алмаймыз. Мұндай 
жағдай қыздардың сезімін аяққа таптап, 
бақытсыз жасайтын ер жігіттердің жаман 
әрекеттерді іске асыруының нәтижесінде 
орын алады. Ендеше тастанды, одан әрі 
қарай жетімге айналатын балалардың көбею 

себептерінің бірі осындай қателіктерден бо-
лып отырады. Сондықтан, иманы бойына 
сіңген ұрпақ өсіремін деген ата-ана ұлы мен 
қызына жастайынан өзінің сырласы, жақын 
досындай қарауы қажет деп ойлаймын.

Діни кітаптарда айтылғандай, Алла-
ның разылығы үшін кім жетімнің басын 
мейіріммен сипаса, алақаны тиген ша-
шы ның санындай сауап жазылады екен. 
Біз де Алланың ризалылығы үшін жетім 
балалардың бір сәт болса да көңілін 
көтеруге тырыстық. Студенттер жастар 
да өмірде кездесетін қателіктердің нәти-
же сінде кім ұтып, кім ұтылатындығын, 
түбінде кімге қиын болатындығын түсініп, 

«сәбидің бәрі бақытты 
болуы үшін жаралған»

бір сәт ойға қалды. Балалар үйінің қыз-
мет керлеріне азық-түлік пен дәрі-дәрмек 
тапсырдық. Кездесу барысында студент-
тер өнерлерін ортаға салып, балаларға 
қызықты қойылымдар қойды. Нәтижесінде 
бүлдіршіндердің құлазыған көңілі көтеріліп, 
өмірдің қиыншылығын бір сәтке болса да 
ұмытқандай болды. Кездесуден шыққан 
студенттер ұйымдастырылған іс-шарадан 
алған әсерлерімен өзара бөлісіп, ойларын 

ортаға салды. Әрине, бұл іс-шара мен азын-
аулақ сыйлықтар сәби жүрегіндегі ата-анаға 
деген мұқтаждық пен сағыныштың орнын 
толтыра алмайды. Балаларға ата-ананың 
аялы алақаны мен отбасы бақыты ке-
рек. Шалыс басып балаларды бақытынан 
айырмайық. Өлең сөздерінде айтылғандай, 
«Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін 
жаралған» дегім келеді. 

Ерлік БАЙМӘЖІ,
«Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры.

Білім алу мен тәжірибе жинақтау үшін, ел-жер көріп, 
дүниетанымды кеңейтіп, өзіндік мақсаты мен мүддесі бар 
азамат болып қалыптасу әрбір жастың арманы, мақсаты, - 
деп ойлаймын. 

Менің Германияның «aCt» бағдарламасы арқылы 
тәжірибе алмасуыма бірден бір септігін тигізген қазақтың 
қарашаңырағы – Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Бұл 
– аграрлық мамандықтарда оқитын студенттерге Германи-
яда ауыл шаруашылық тәжірибеден өтуге мүмкіндік беретін 
«Logo», «Weihenstephan» тәрізді бағдарламалардың бірі.                                                                         

Германия мемлекетінде оқу бала күнгі арманым бола-
тын. Соған қол жеткізу үшін, алдымен, “Гете” атындағы тіл 
институтында тілдік курсқа қатысып, сертификат алдым.

Неміс тілі пәні оқытушыларының жетекшілігімен 
Германияға баратын мүмкіндіктерді қарастыра келе, «АСt» 
бағдарламасына құжат тапсыруды шештім. Жобаның 
шарттарымен танысып, іріктеу онлайн сұхбаттан сүрінбей 
өттім. Бұл мен үшін алғашқы жетістік еді. Онлайн сұхбат 
өзіміздің Қазақ ұлттық аграрлық университетімізде өтті. 
Жобаның міндеті бойынша сол елдегі жеке шаруашылығы 

бар жанұяда 4 ай тұрып, тәжірибе жинау болды. Таңдауым 
Ниттенау қаласына қарасты Хоф ам Реген деген ауылдағы 
ара шаруашылығымен айналысатын бір неміс жанұясына 
түсті. 

Ауылдары өте үлкен, табиғаты керемет, алайда үй 
саны 15 шақты ғана екен. Қарапайым, қонақжай отба-
сына түскеніме қуандым. Мезгілімен тамақтану режимі, 
техникамен жабдықталуы, ең бастысы еңбек уақытын 
қатты бағалаулары мені таңдандырды. Мен “Ара 
шаруашылығында” жақсы тәжірибе жинақтадым. Аралар-
ды күту техникасын меңгеріп, адам күшін тиімді пайдала-
нуды және сапалы өнімді қалай дайындауға болатынын 
үйрендім. Ол жақта мал шаруашылығы саласы өте жоғары 
деңгейде дамыған. Мал азығын өздері дайындап, жерлерін 
тиімді пайдаланады екен. Қолданыстағы техникалары за-
манауи үлгіде жасалған. Демек, бұл көрсеткіштер осы елдің 
жоғары деңгейде дамығандығының бір дәлелі. Тәжірибе 
барысында жеті күн Триздорф қаласындағы Вайнштефан 
университетінде семинар сабаққа қатыстым.  Мен секілді 
өзге елден келген жас студенттермен танысып, етене ара-
ласып кеттім. 

Саяхат әрі тәжірибе барысында, көрген-білгенімді өз 
еліме әкеліп, тиімді пайдаланып, сапалы өнімді арттыру 
жайлы, техникаларды жаңарту жайлы ой түйдім. Қазіргі 
таңда ұстаздарыммен бірігіп жобалар дайындап жа-
тырмыз. Болашақта шет елден меңгерген тәжірибемді 
өз елімде дамытып, заманауи техника мен технология-
ларды қолдана отырып, елімізде «Ара шаруашылығы» 
өнімдерін, бал шаруашылығын дамытқым келеді. Мен 
бұл бағдарламамен тоқталып қалмаймын, басқада 
мемлекеттердің «Ара шаруашылығымен» танысып,  әлі де 
үйренерім алда деп ойлаймын. Арманым – қазақ халқының 
дамыған отыз елдің қатарына қосылуына өз үлесімді қосу.

   Сөз соңында әрбір ізденуші жастарға, тек үкімет тарапы-
нан қолдау күтпей, «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың 
мен еңбегің екі жақтап», - деп Абай атамыз айтқандай, 

біліммен қатар тілді меңгерулеріңізге кеңес беремін. Қазіргі 
таңда басқа мемлекеттер сияқты Германия да білім мен 
ғылым салаларына үлкен көлемді қаржы бөліп отыр. Сон-
дай жобалар бойынша  шетелде оқып, тәжірибе жинақтау 
әрбіріңіздің қолдарыңыздан келері сөзсіз.

    Шет мемлекетке шығуға, ол жақта білім алуға, тәжірибе 
алмасуға жастарға мол мүмкіндіктер мен үлкен жағдай жа-
сап отырған біздің Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 
алғысымыз шексіз.

Арай МҰСТАФИНА, 
Ветеринарлық медицина 

мамандығының 4 курс студенті.

өз мүмкіндіктеріңе сен!
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Бейбіт Тұрғанбекұлы еліне елеулі мал 
дәрігері болған, тоғыз баланы өсіріп жет-
кіз ген Тұрғанбек Рахымбайұлы мен Кү ләй 
Нәбиқызының отбасында дүниеге кел-
ген. «Әке көрген оқ жонар...» деген дей, 
ұстазымыз әкесі секілді ауыл шаруа шы-
лығының дамуына өз үлесін қосып келеді. 
Қарашаңырақтың төртінші перзенті Бейбіт 
Тұрғанбекұлы жастайынан өнерге, білімге 
құштар болды. Бүгінгі күнге дейін өнерлі 
студенттерді қолтығынан демеп, «Серпер» 
бағдарламасын жүзеге асырып келеді.

Ұстазымыз – Қазақстан Республикасы 
БЖҒМ-нің грифімен шыққан оқулық пен 
оқу құралдарының, ғылыми-тәжірибелік 
ұсыныстардың және екі авторлық куәлік 
пен патенттердің авторы. Өз елімізден 
бөлек, алыс-жақын шет елдерде 300-ден 
аса ғылыми еңбегі мен монографиясы 
жарияланған. Сонымен қатар, бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы ғылымның 
жетістіктерін насихаттау, жастарға тәрбие 
беру саласында жемісті еңбек етіп келеді. 
Артынан ерген шәкірттері көп.

Осындай еңбектері ескеріліп, ұстаз – 
Н.Ә.На зарбаевтың «Алғыс хатымен» ма ра-
пат талған, «Тәуелсіздікке 20 жыл» мерекелік 
медалінің иегері, Райымбек ауданының 
«Құр метті азаматы». 

Ауыл шаруашылық ғылымының кандида-
ты, профессор ұстазымыздың үнемі күліп 
жүретін, жүздері ашық шәкірттері мына өлең 
жолдарын арнапты:

Бейбіт ағай, асыл ағай сіз дейміз,
Сізсіз корпус сарғайған сары күз дейміз. 
Әзіліңіз ешқашан ортаймасын,
Бітірсек те сізден қолды үзбейміз.
Ағамыздың туған жер, ата-ана туралы 

тәрбиелік мәні зор өлеңдері көп. Солардың 
бірі әкеге деген сағыныштан туған өлеңінен 
үзінді:

Әке, сен ардағымсың асқар таудай,
Үнемі жол сілтейтін жаққан шамдай. 
Жарқырап жүруші едің ортамызда,
Қызарып батып, ағарып атқан таңдай.
«Қолда барда алтынның қадірі жоқ» де-

гендей, ата-анамызға көзі тірісінде жиі ха-
барласып, келгенше құрмет көрсеткенге 
не жетсін...» деген ағамыздың сөздерінен 
кейін, біз де әке-шешеміздің жағдайын жиі 
біліп тұруға талпындық. Ұстазымды алдағы 
50 жас мерейтойымен мына арнайы өлең 
жолдарымен құт тық таймын: 

Ұстазымыз құтты болсын мерейтой,
Ұзақ ғұмыр, бақыт, шаттық тілейін.
50 жылдың қарсаңында мерейтой
Сізге осындай жырдан сыйлық берейін.
Нарынқолым – нар тұлғалар мекені,
Хан тәңірдей биік маңғаз тұрыңыз.
Дарынды шәкірттерге ақ жол тілеп
Дара жолға шығарып сап жүріңіз!

Гүлзат ТОЙҒАНБАЙ, 
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы - 301 тобының  
3 курс студенті.

1 наурыз – «Алғыс айту күніне» орай 
Қазақ ұлттық аграрлық университетін де 
белгілі қоғам қайраткері, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі, Қазақстанның 
ең бек сіңірген қайраткері, филология ғы-
лымының докторы, профессор, тіл жанашы-
ры Асылы Осман Әлиқызы студенттермен 
кездесті.

Мағынасы зор, тағылымды шараны 
уни верситеттің О.Сүлейменов атындағы 
әлеуметтік-гуманитарлық білім беру және 
тәрбие институты, «Рухани жаңғыру» гума-
нитарлық зерттеулер орталығы, «Қазақстан 
тарихы және Қазақстан халқының мә-
дениеті» кафедрасы ұйымдастырды.

Еркін пікірталас түрінде өткен әсерлі 
кездесуді О.Сүлейменов атындағы әлеу-
меттік-гуманитарлық білім беру және тәр-
бие институтының директоры Есенгелді 
Медеуов ашып, жүргізіп отырды. Есенгелді 
Өміржанұлы Асылы Әлиқызының қазақ 
қоғамын рухани жаңғыртудағы ерекше ор-
нын атап өтіп, жастарды осындай елжанды 
тұлғалардан үлгі-өнеге алуға шақырды.

«1 наурыз – Алғысайту» күні қар са-
ңында ұйымдастырылған кездесуге уни вер-
ситетіміздің профессор-оқыту шы лары мен 

студенттері қатысып, Асылы Әлиқызының 
ұлттық құндылықтарды, ой-сананы, салт-
дәстүрді, қазақы тәлім-тәрбиені дәріптеп, 
мемлекеттік тілді дамытуға байланысты 
ғибратты әңгімесін тыңдады.

Асылы Әлиқызы: – бәріміз «Алғыс айту 

күнінде» ғана емес, әрдайым бір-бірімізге 
шынайы ниетімізді, алғысымызды білдіріп 
жүруіміз керек дейкеле, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының да басты мақсаты – 
ұлтаралық келісімді нығайтуға, еліміздегі 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге қызмет 

ету екеніне тоқталды. Тіл мәселесіне 
ерекше мән беріп жүрген ғалым: «Білім – 
әлемдік, тәрбие – ұлттық болуы қажет. Ах-
мет Байтұрсынов айтып өткендей – «сөзі 
жоғалған ұлттың, өзі де жоғалады». Сол 
елдің тілін білген адам ғана, сол ұлттың 
жандүниесін ұғып түсіне алады» деп сөзін 
түйіндеді.

Кездесу барысында университеттің  
«Ру хани жаңғыру» гуманитарлық зертте-
улер орталығының директоры, академик  
Хангелді Әбжанов сөз сөйлеп, әр ұлттың 
өкілдерінен құралған «Достық» студенттік 
Ассамблеясының мүшелері «Алғыс айту 
күніне» байланысты ой-пікірлерімен бөлісіп, 
өз тілдерінде рахмет айтып, өнерлерін 
көрсетті.

Кездесу соңында Тәрбие және әлеуметтік 
жұмыстар жөніндегі проректор Жанар  
Дауренбаева Асылы Әлиқызын ҚазҰАУ-дың 
Алтын медалімен марапаттап, университет 
ректорының Алғыс хаты мен гүлшоқтарын 
табыс етті.

Қатша ОСПАНОВА

Аян БАҒДӘУЛЕТ, 
Инженерлік факультеті, 

Кәсіптік оқыту мамандығының 
2 курс магистранты. 

МЕн өзіңМЕн біргЕМін 
алып далаМ

Қимастық сезілердей баурайыңнан,
Мөлдір суың кетпейді таңдайымнан.
Мезгілінде шақыратын Кепебұлақ,
Қайталанбас тағы да арнайын ба ән?

Сенде туып, өзіңде өсіп келем,
Шабыттана қағазға көшіпті өлең.
Алғаш қадам аттадым түсіп жерге,
Келгендей  бұл өмірге бесікпенен.

Аңсаймын жылу бөлек таң нұрыңды,
Төксем деп әлі талай бал жырымды.
Сенсің ғой жалғыз ғана туған ауыл,
Жаздырған бір Аллаға тағдырымды.

Көрінгендей бейне бір жылғалардан,
Көкейімде қаншама тұнған арман.
Кепебұлақ көгінде ұрлатқанмын,
Балалықтың іздері құмда қалған.

Аспаныңда ақ бұлттар қалықтаған,
Шатқалыңда ұша алмай қалып барам.
Қарттарыңнан батамды алып мәңгі,
Мен өзіңмен біргемін алып далам.

кЕпЕбұлақ, МЕн сЕні 
сағынаМын!

Шықты бүгін ұясынан қалықтап күн,
Сәулеңмен жер бетінен жарық таптым.
Ауаң таза, тасың ыстық Кепебұлақ,
Өзіңдей туған жерден жалықпақ кім?!

Бұлағың тарайды да тармақтала,
Суларың араларын жалғап қана.
Кепебұлақ көркіңе басын иіп,
Өлеңдерін жатыр саған арнап бала.

Емге дауа түрлі шөптер, аршаларың,
Сағынып күтем жиі таң самалын.
Алатаудың асқарындай арман қусам,
Мен сенің қасиетіңе тамсанамын.

Қарттарым, ата-бабам аяңдаған,
Өзіңсің алшақ-тағы аялдамам.
Киелі туған өлке Кепебұлақ,
Келеді жиі еркелеп Аян балаң.

нөсЕрлі кЕпЕбұлақ

Сұлулықтар көркейтіп ауыл маңын,
Сеземін маңдай тосып дауыл барын.
Табиғат көркемдігін көрсеткендей,
Ылғалына шомылып жауындардың.

Сезім алып ерекше нөсеріңнен.
Өзені де ағыспен көше білген.
Кепебұлақ құлының сені іздейді,
Балалықпен уайымсыз кеше күлген.

Сенен неге терең ой еңсеремін.
Гүлдеріңдей жайқалып теңселемін.
Жауқазын, қызғадақтай құлпырам да,
Ақ жауынмен шабытым келсе менің,

Ұя салып құстарың талдарыңа,
Көркемдік мекен етер жалдарыңда.
Көк аспанға ұшырдың мына мені,
Қанат беріп өлшеусіз арманыма.

Нұрына қараңдаршы жауған көктің,
Байқаймын соққанын да таудан лептің.
Аянда құшағыңа қайта келді,
Текті есімін арқалап Бағдәулеттің.

Өнегелі ұстаз!

ҚАйрАткер ғАлым Асылы осмАнмен 
тАғылымды кездесу өтті
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XVII ФакулЬтЕттЕр спартакИадасы 
арасындаҒы шаҒын Футболдан 

өткіЗілгЕн Жарыстың нәтИЖЕсі
Жақында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Дене шынықтыру және спорт» кафедрасының 

спорт залында факультеттердің командалары арасында шағын футболдан жарыс өтті.
Футбол жарысына қатысқан факультеттердің 8 ұлттық құрама командалары орындарды 

төмендегідей бөлісті:
1 орын - Қаз ҰАУ-I құрама командасы («Ветеринария», «Агробиология», «Инженерлік» 

факультеттері);
2 орын - «Технология және биоресурстар» факультетінің құрама командасы;
3 орын - «Агробиология» факультетінің құрама командасы;
4 орын - «Ветеринария» факультетінің құрама командасы;
5 орын - «Инженерлік» факультетінің құрама командасы;
6 орын - «Орман, жер ресурстары және фитосанитария» факультетінің құрама командасы;
7 орын - Гидротехника, мелиорация және бизнес» факультетінің құрама командасы;
8 орын -  Қаз ҰАУ-II құрама командасы («Гидротехника, мелиорация және бизнес», «Орман, 

жер және фитосанитария», «Технология және биоресурстар» факультеттері).
Б.Отепов,

Денешынықтыру пәнінің оқытушысы.

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
профессор, оқытушылар және қызмет кер-
лері арасында «Денсаулық-2018» спарта-
киадасы 15-24 қаңтар күндері аралығында 
өтті. Іс-шараны дене тәрбиесі және спорт 
кафе драсы университеттің спорт клубымен 
бірлесе отырып ұйымдастырды.

Спартакиаданы өткізудегі мақсат – оқу 
орны про фессор, оқытушылар және қызмет-
кер лерін дене шынықтыру мәдениетіне 
және спортпен тұрақты түрде айналысуға, 
фа культеттер арасындағы достық байла-
нысты дамытуға, студенттерге үлгі бо луға, 

қызметкерлердің уақытын тиімді пай да-
лануға бағытталған. Жарыс спорттың 8 
түрінен өтті: футзал, баскетбол, волейбол, 
шахмат, үстел теннисі, қол күресі және  
тоғыз құмалақ, арқан тарту сияқты ұлттық 
ойындар. Спартакиада «Денсаулық-2018» 
бағдар ламасы аясында өткізілген жарыс-
тардың нәтижесі төменде келтіріген.

Шахмат бойынша: 
1 орын: «Инженерлік» факультеті;
2 орын: «Ветеринария» факультеті;
3 орын: «Агробиология» факультеті;
4 орын: «Гидротехника, мелиорация және 

бизнес» факультеті;
5 орын: «Әскери кафедрасы»;
6 орын: «Орман, жер ресурстары және 

фи тосанитария» факультеті;
7 орын: «Технология және биоресурстар» 

факультеті.

Үстел теннисі  бойынша:
1 орын: «Инженерлік» факультеті;
2 орын: «Әскери кафедрасы»;
3 орын: ең алғаш рет жарысқа қатысушы 

«Жапон орталығы» құрама командасы; 
4 орын: «Агробиология» факультеті;
5 орын: «Ветеринария»факультеті;
6 орын: «Орман, жер ресурстары және 

фитосанитария» факультеті.

Футбол (футзал) жарысынан:
1 орын: «Технология және биоресурстар» 

факультеті;
2 орын: «Ветеринария» факультеті;
3 орын: ЖОО әкімшілік командасы;
4 орын: «Инженерлік» факультеті;
5 орын: Колледж құрама командасы;
6 орын: «Әскери кафедрасы»;
7 орын: «Орман, жер ресурстары және 

фитосанитария» факультеті;
8 орын: «Гидротехника, мелиорация және 

бизнес» факультеті;
9 орын: «Агробиология» факультеті.
Тоғыз құмалақ бойынша:

1 орын: «Ветеринария» факультеті;
2 орын: «Әскери кафедрасы»;
3 орын: «Агробиология» факультеті.

Баскетбол бойынша:
1 орын: ЖОО әкімшілік командасы;
2 орын: «Инженерлік» факультеті;
3 орын: «Ветеринария»факультеті;
4 орын: «Технология және биоресурстар» 

факультеті;
5 орын: «Әскери кафедрасы».

Арқан тарту жарысынан:
1 орын: «Ветеринария» факультеті;
2 орын: «Әскери кафедрасы»;
3 орын: «Агробиология» факультеті;
4 орын: «Технология және биоресурстар» 

факультеті.

Қол күресі жарысынан:
1 орын: «Ветеринария» факультеті;
2 орын: «Агробиология» факультеті;
3 орын: «Әскери кафедрасы»;
4 орын: «Технология және биоресурстар» 

факультеті.

Волейбол бойынша: 
1 орын: «Агробиология» факультеті;
2 орын: Шаруашылық бөлімі әкімшілігінің 

құрама командасы;
3 орын: Жастар әкімшілік құрама коман-

дасы;
4 орын: «Инженерлік» факультеті;
5 орын: «Ветеринария» факультеті;
6 орын: «Әскери кафедрасы»;
7 орын: «Технология және биоресурстар» 

факультеті.

Жалпы командалық нәтиже бойынша 
орындар төмендегідей бөлінді:

1 орын: «Ветеринария» факультеті – 68 
балл;

2 орын: «Әскери кафедрасы» – 57 балл;
3 орын: «Агробиология» факультеті– 52 

балл;

4 орын: «Инженерлік» факультеті – 43 
балл;

5 орын: «Технология және биоресурстар» 
факультеті – 39 балл;

6 орын: Жастар әкімшілік құрама команда-
сы – 26 балл;

7 орын: «Орман, жерресурстары және фи-
тосанитария» факультеті – 14 балл;

8 орын: «Гидротехника, мелиорация және 
бизнес» факультеті – 10 балл;

9 орын: Шаруашылық бөлімі әкімшілігінің 
құрама командасы – 9 балл;

10 орын: «Жапон орталығы» құрама ко-
мандасы – 8 балл; 

11 орын: Колледж құрама командасы – 6 
балл.

Спартакиада жеңімпаздары мен жүл де-
герлері университет қызметкерлерінің кә-
сіподақ ұйымы тарапынан бөлінген грамота, 
медаль және Кубоктармен марапатталды.

Светлана КОНДРАТЕНКО,
ҚазҰАУ Спорт клубының жетекшісі.

 «дЕнсаулық-2018» спартакИадасы


