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Университет ректоры, ҚР ҰҒА академигі 
Тілектес Есполов қонақтарға оқу орнының 
бүгінгі жетістіктері мен алдағы мақсаттары 
туралы баяндап, «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасын» іске асыруға бай
ланысты университет бойынша әзірленген 
жұмыс жоспары аясында атқарылып жатқан 
нақты ісшаралар барысы туралы мәлімет 
берді.

Университетке арнайы келген халық 
қалаулылары  – ҚР Парламенті Мәжілісі 
Төрағасының орынбасары, «Нұр Отан» 
Партиясының Мәжілістегі Фракциясының 
жетекшісі – Гүлмира Исимбаева,  ҚР 
Парламенті Мәжілісі әлеуметтікмәдени 
даму комитетінің төрайымы, «Нұр Отан» 
Партиясының Мәжілістегі Фракциясының 
мүшесі – Гүлнар Иксанова, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің Депутаты, «Нұр Отан» 
Партиясының Мәжілістегі Фракциясының 
мүшесі Зәуреш Аманжолова өздерінің 
жұмыс сапарларын университет жанындағы 
студенттер үйін (жатақханаларды) ара
лаудан бастап,  білім алушылар тұратын 
бөлмелерге бас сұғып, олардың жайкүйімен 
танысып, ойпікір бөлісіп, ақылкеңестерін 
берді.

Мәжіліс депутаттарымен қатар универ
ситетке арнайы келген қонақтардың ішінде 
«Нұр Отан» партиясының Алматы қаласы 
филиалы төрағасының бірінші орынбаса
ры – Жұлдыз Омарбек, Алматы қаласы 
Мәслихатының депутаты, «Нұр Отан» 
партиясының Алматы қаласы филиалы 

төрағасының орынбасары – Станислав Кан
куров және басқа да лауазымды азаматтар 
болды.

Қонақтар студенттік үйлердегі жағдаймен 
танысып шыққаннан кейін, университеттің 
бас ғимаратындағы Мәжіліс залында ар
найы басқосу өтті. Жиынды университет 
ректоры, академик Тілектес Есполов ашып, 
жүргізіп отырды:

– Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ұжымы Елбасы Үндеуіндегі маңызды бес 
бастаманы қолдап, онда айтылған өзекті 
мәселелерді ерекше ықыласпен қабылдады.  
Елбасы Үндеуінде мемлекеттікжекеменшік 
серіктестіктің қатысуымен 75 мың орынға 
арналған студенттік жатақханаларды 2020 
жылға дейін салу жоспарлағаны туралы 
айтылды. Бұл, әсіресе 98% ауыл бала
лары білім алатын біздің университетіміз 
үшін қуана қабылдайтын жаңа бастама бо
лып тұр. Бүгінгі таңда университетімізде 
студенттердің 40% ғана жатын орындар 
мен қамтамасыз етілген. Әлі де 2000
нан аса студентіміз жатақханаға мұқтаж. 
Осыған байланысты университет тарапы
нан құзыретті орындарға арнайы ұсыныс 
жасалып, жаңа үлгідегі заманауи жатақхана 
құрылысының жобасы әзірленді, – деді рек
тор Т.Есполов.

Кездесу барысында ҚР Парламенті 
Мәжілісі Төрағасының орынбасары, Гүлмира 
Исимбаева Мемлекет басшысының егемен 
еліміздің кемел келешегін қамтамасыз ету 
жолындағы ерен еңбегін ерекше атап өтіп, 
Елбасы ұсынған әлеуметтік бес бастаманың 
маңызына тоқталып, студенттермен пі кір
лесті:

– Отандық ауылшаруашылық білімі мен  
ғы   лымының көшбасшысы, тоқсан жылдық 

тарихы бар – Қазақ ұлттық аграр лық 
университетінде атқарылып жатқан ау
қымды жұмыстармен таныса отырып, көз 
жеткізгеніміз –  бұл оқу ордасында жас
та рымыздың озық білім алып, заманауи 
ғылыммен айналысуына барлық жағдай 
қарастырылған екен. 

(Жалғасы 2-бетте).

Парламент Мәжілісінің депутаттары 
ҚазҰАУ ұстаз-ғалымдарымен, 

студенттермен кездесті

Елбасының әлеуметтік бес бастамасын халыққа түсіндіру мақсатында, ағымдағы 
жылдың 2 сәуір күні Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттары 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұстазғалымдарымен кездесіп,  Студенттік 
үйлерде болып, білім алушы жастардың тыныстіршілігімен жақын танысып, уни
верситет жанындағы халықаралық Агротехнологиялық хаб құрамына кіретін 
ииновациялық орталықтар мен зерттеузертханаларын аралап, «Н.Назарбаев білім 
және ғылым орталығының»  ашылу салтанатына қатысты.
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АҚШ сАпАрының 
оң нәтижелері

(Басы 1-бетте)

Жатақханаларды ара лап, студенттердің 
жағдайларын өз көзіміз бен көріп, өтініш, ті
лек терін тыңдадық. Ғылыми ор талықтарды, 
зертханаларды аралап, жас ғалымдардың  
ғылыми жобаларды орындау процестеріне 
куә болдық.  Алғыр да білімді жастарымыз 
жанып тұр! Елбасымыздың бес бастамасын 
біз оларға емес, олар бізге түсіндіріп берді 
десек те болады. 

Сондықтан, біз жастарымызға үлкен 
сеніммен қарайық, олардың жарқын бо ла
шақта өмір сүрулеріне мүмкіндігінше жағдай 
туғызып, оқу ғимараттарын жақсартуға, 
қажетті жатақханалар салуға септігімізді 
тигізейік. Елбасы қандай Жолдауында бол
сын, қандай бастамаұсыныстарында бол
сын, бәрінде ең бірінші кезекте ел жаста
рына ерекше үміт артып отырады. «Жастар 
– біздің болашағымыз!» деген сөз ұраннан 
шындыққа айналуы тиіс», – деді халық қа
лау лысы Гүлмира Истайбекқызы.

Аталған жиыннан кейін, қонақтар универ
ситет жанындағы «Н.Назарбаев білім және 
ғылым орталығының» ашылу салтанатына 
қатысып, бұл орталықтың терең  мәні мен 
мазмұны жастарды тәрбиелеуге зор ықпал 
жасайтынын атап өтті. Орталықта заманға 
сай жабдықталған Елбасы кітапханасы, 
Елбасы мұражайы, «Достық» студенттік ас
самблеясы залдары орналасқан.

Кездесу соңында университет бас шы
лығы қонақтарға алғыс білдіріп, студент 
жастардың әлеуметтік мәселелері бойын
ша қосымша ұсыныспікірлерді тиісті 
орындарға жазбаша түрде, арнайы хатпен 
жолдайтындықтарын жеткізді.

Жақында Қазақ ұлттық аг рар лық университетінің ректоры,  
ҚР ҰҒА ака демигі Тілектес Есполов бастаған делегация Таш
кент ирригация және ауыл шаруашылығын механизация
лау институты басшылығының шақыртуымен Өз екстанда 
арнайы жұмыс сапарымен болды.
Жұмыс сапары аясында өткен кездесуде Қазақ ұлттық аграрлық 

университеті, ҚазҰАУ жанындағы Агротехнологиялық хаб (AgriTech 
Hub), Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механи за
циялау институты, Ташкент мем ле кет тік аграрлық университеті 
бірігіп төрт жақты Меморандумға қол қойды. Тараптар ара
сын дағы білім, ғылым, өндіріс интеграциясын дамытуға бағыт
тал ған Меморандумға аграрлық жоғары оқу орындарының 
ректорлары Т.И.Есполов (ҚазҰАУ), У.П.Умурзаков. (ТИА
МИ), Б.А.Сулаймонов (ТМАУ) және AgriTech Hub директоры 
М.К.Бексұлтанов қол қойып, әріптестік байланыстарды жаңа 
деңгейге шығару жөнінде келісімге келді.

Ынтымақтастықтың басты міндеті – екі мемлекетке де тиімді 
бірлескен инно ва ция лық жобаларды іске асырып, аграрлық білім, 
ғылым саласындағы өзара байланысты нығайту үшін AgriTech Hub 

Uzbekistan орталығын құру. Бұл әріптестік байланыстар Азия Даму 
банкінің қолдауымен жүзеге асырылатын болады.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті жа нындағы Агро тех но
логиялық Хаб 2015 жылдан бері жұмыс істейді. Оның қызметі 
– шетелдегі озық технологиялар мен білімді тарту және оны 
қазақстандық жағдайға бейімдеу, ғылымизерттеулер нәтижелерін 
өндіріске енгізу, мемлекеттікжекеменшік серіктестіктің құралдарын 
тәжірибеде қол дану, агроөнеркәісіптік кешеннің басымды 
бағыттарын дамыту.

2017 жылы университетте ҚР Ауыл ша руашылығы министрлігі, 
Азия Даму банкі, АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі, Ис лам банкі 
және ЮНЕСКО қолдауымен Қазақстандағы және Орталық Азия 
ау ма ғында су мәселелерін шешумен, құрғақ шы лық, су деңгейінің 
төмендеуі, топырақтың тұздануы сынды экологиялық проблемалар 
мен өзге де төтенше жағдайларда жедел әрекет етіп, су ресурстарын 
интеграциялық басқару мәселелерін зерттейтін Су хабы құрылды.

Осы орайда Қазақстан мен Өзбекстанның аграрлық оқу орын
дары арасындағы әріп тестік Меморандумға қол қойылуы – халық
аралық байланыстардың жаңа көкжиегіне жол ашып отырған тарихи 
мәні бар оқиға.

Жұмыс сапары барысында Халықаралық семинар өтіп, онда 
ҚазҰАУ ректоры, академик Т.Есполов «Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің инновациялық жетістіктері» тақырыбында кең 
көлемді баяндама жасады. Семинар жұмысына екі елдің аграрлық 
жоғары оқу орындарының профессороқы тушылары, ғылыми 
қызметкерлері, биыл оқу бітіретін магистранттары мен студенттері 
қатысты. Кездесу барысында тараптар өзара тә жірибелерімен 
бөлісіп, бірлескен жобаларды іске асыру бойынша ұсыныспікірлерін 
ортаға салып, аграрлық бағыттағы жоғары оқу орындары мен агро
бизнес құрылымдары арасындағы байланыстарды жанданды
рып, профессорлықоқытушылар құрамы мен студенттер алмасу, 
жазғы, қысқы мектептерге, семинар, конференцияларға қатысу 
мәселелерін талқылады.

Бұл байланыстар екі елдің ауыл ша ру ашылық саласындағы 
жоғары оқу орын дарының әріптестік байланыстарын кү шей тіп, 
агроөнеркәсіптік кешенінің дамуына жаңа серпін беретіні сөзсіз.

 
 ҚазҰАУ Қоғаммен 

байланыс басқармасы

Ағымдағы жылдың 29 наурыз күні Қа
зақ ұлттық аграрлық университетіне 
Қос танай облысы әкімінің орынба
сары Мейір жан Мырзалиев бастаған 
делегация ар найы іссапармен 
келіп, университет бас шылығымен, 
оқытушығалымдармен, білім алу
шы жастармен кездесті.
Университет басшысы, ҰҒА академигі 

Тілектес Есполов қостанайлық деле га
цияға оқу орнының бүгінгі жетістіктері мен 
ал дағы мақсаттары туралы әңгімелеп, 
уни  верситеттің ғылымибілім беру база
сын таныстырды.

Іссапар аясында Қостанай облысы 
әкімдігі мен Қазақ ұлттық аграрлық уни
верситеті жанындағы «Агро тех но ло гия
лық Хаб» Корпоративтік қоры арасында 
агро өнеркәсіптік кешенді ғылыми және 
инновациялық дамыту бойынша ын
тымақтастық туралы Меморандумға қол 
қойды.

Меморандум – ауылшаруашылық  
сала  сындағы бі лім, ғылым, өндіріс 
инте гра циясын жаңа бағытта бі рлесіп 
дамытуға, агрөнеркәсіптік кешенін цифр

лан    дыруды іске асыруға, Халықаралық 
Агротех но ло гиялық хабтың аймақтағы 
филиалы жұмысын жан дан дыруға жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашпақ.

ҚазҰАУ ректоры, академик Тілектес 
Исабайұлының айтуынша, бұл ын ты
мақ тастықтың негізгі мақсаты, ҚазҰАУ 
мен аймақтың агроөнеркәсіп кешенінде 
агробизнес субъектілерінің қатысуымен 
ғылыми жетістіктерді және алдыңғы 
қатарлы агротехнологияларды ендіру, 
инновациялық жобаларды жүзеге асы
ру есебінен ауыл шаруашылығы өнімі 
өндірістерінің тұрақты өсуіне көмек көр
сету болып табылады.

Нәтижелі кездесуді қорытындылай 
келе, Қостанай облысы әкімінің орынба
сары Мейіржан Мырзалиев: «Дамыған 
елдердің жаңа технологиялары мен 
ауылшаруашылық саласы бойынша елі
міздегі көшбасшы оқу орны саналатын 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ғылыми потенциалын біздің өңірдің ауыл 
шаруашылығына тиімді пайдалансақ, 
өнім ділік қуаты әлдеқайда артады. Осы 
бағытта біз университет ғалымдары мен 

өңірдегі агроқұрылымдардың өзара бай
ланысын арттыра түспекпіз», – деді.

Хабтың қызметі: шетелдегі озық тех
нологиялар мен білімді тарту және 
оны қазақстандық жағдайға бейімдеу, 
ғылымизерттеулер нәтижелерін  өн

ді  ріс ке енгізу, мемлекеттікжекеменшік 
серіктестіктің құралдарын тәжірибеде 
қол дану, агроөнеркәсіптік кешеннің ба
сымды бағыттарын дамыту. Қазіргі кез
де республикамыздың барлық аймақ
та рында Агротехнологиялық Хабтың 
өкіл діктері ашылуда.

ҚазаҚстан мен Өзбекстанның 
аграрлыҚ жоғары оҚу  
орындары әріптестік  

байланыстарын нығайтуда

ҚазҰАУ мен Қостанай облысы 
меморандумға қол қойды

Парламент Мәжілісінің 
депутаттары 

ҚазҰАУ 
ұстаз-ғалымдарымен, 

студенттермен 
кездесті
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Participation of 
the students of 
KazNAU at the 

Republican 
Linguistic 

Olympiad

The students of our university took part 
in the Republican Olympiad in English 
on March 20, 2018 among the students 
of nonlinguistic specialties, dedicated to 
the revival of the spiritual values of the 
youth of Kazakhstan (Rukhani zhangyru). 
The Olympiad was held at the L.N.Gumi
lev Eurasian National University, Astana.

The Republican Linguistic Olympi
ad was held in two stages:

1. Testing
2. Presentation of the project work.
As a result of two rounds, the 2nd year 

students of the specialty “Plant Protec
tion” Nugerbekova Aizada (scientific su
pervisor K. Muldabekova) took the 2nd 
place, Seisembaeva Aisulu (scientific su
pervisor Kyrykbaeva Zh.T.) took the 3rd 
place.

The students were awarded by 
cer ti ficates and memorable prizes. 
Pa r t i cipation in the linguistic olympiad 
contributes to the development of mod
ern higher education, the interest of 
students in the study of the English lan
guage, the disclosure of their intellectual 
potential, as well as the development of 
competitiveness of the future specialist.

This is the first participation of our stu
dents in the Republican Linguistic Olym
piad. We think that the annual holding 
of the university Olympiad will enable 
our students to take part not only in the 
Republican Subject Olympiads, but also 
participate in international programs.

We thank the University Administration 
and personally the head of the Depart
ment of Foreign Languages F.S. Duise
bayeva for the help and assistance to 
students in taking part in the Republican 
Student Olympiad.

2018 жылдың 34 наурыз күндері ара
лығында Қазақ ұлттық аграрлық уни
вер ситетінде «Зиялы қазақ»  пікірсайыс 
клубының ұйымдастыруымен «Рухани 
жаң  ғыру жастар назарында» атты Ректор 
кубогіне арналған Республикалық дәс
түрлі пікірсайыс турнирі өте тартысты 
өтті. Турнирді университеттің тәрбие және 
қоғамдық жұмыстар жөніндегі проректор 
Жанар Дәуренбаева құттықтау сөзбен 
ашып, білімді де алғыр студенттерге сәттілік 
тілеп, ақыл мен ой жарысқа түсетін мұндай 
пікірсайыс турнирлері бүгінгі жастардың 
интеллектуалдық білімін арттыруға үлкен 
септігін тигізеді деді.

Пікірсайыстың мақсаты – Мемлекет бас
шысының «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» атты мақаласында айтылған 

идеяларды студенттер арасында кеңінен 
насихаттау, қоғамдағы  ең өзекті мәселелерді 
талқылап, сарапқа салу, жастардың саяси 
белсенділігі мен азаматтық ұстанымын 
арттыруға ықпал ету.

Университеттегі Дебат клубы 2001 
жылдан бері жұмыс істеп келеді. 2004 жылы 
«Зиялы Қазақ» пікірсайыс клубы деген жаңа 
атауға ие болды. 

Осы жылдар ішінде біздің білімді 
жастарымыз ірі дебат турнирлерінде бақ 
сынап, жүлделі орындардан көрініп келеді. 
Алматы қаласында жүргізілген 2017 жылғы 
рейтинг бойынша университетіміздің 
«Зиялы қазақ»  пікірсайыс клубы «Ең үздік 
пікірсайыс клубы» номинациясын жеңіп 
алған.

Ректор кубогіне арналған биылғы тур
нирге еліміздегі жал пы саны 60 команда 
келді. Турнирге республикамыздың 7 ай  
мағынан – нақты айтқанда: Қызылорда, 
Ақтөбе, Семей, Шымкент, Тараз, Балқаш, 
Павлодар және Алматы қа ла   сының 20
дан астам жоғары оқу орындары қатысты. 
Де  бат турнирі қазақ тілінде американдық
парламенттік форматы және лин кольн
Дуглас форматы бойынша өтті.

Турнирдің қорытындысы бойынша 1, 2, 3 
орын алған коман да лар, сонымен қатар үздік 
спикерлер мен үздік төрешілер – арнайы 
кубоктармен, бағалы сыйлықтармен, сер
тификаттармен марапатталды.

1орын: «Тики-така» фракциясы 
60 000 теңгеге ие болды.

1. Жаналиев Сағат (Тараз қаласы, 
М.Х.Ду лати атындағы Тараз мемлекеттік 
университеті);

2. Аңдашов Асылхан (Алматы қаласы, 
Халық аралық бизнес уни вер ситеті).

2орын: «Моно» фракциясы 50 000 
теңгеге ие болды.

1. Жакен Нұрхан (Алматы  қаласы, 
ӘлФараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті);

2. Жакен Нұркен (Ақтөбе қаласы, Қ.Жұ
банов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университеті).

3орын: «Аңырақай» фракциясы 
40 000 тең геге ие болды.

1. Ерғали Абуғали (Тараз қаласы, 
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университеті);

2. Әмре Жандос (Алматы қаласы, 
Халықаралық бизнес университеті).

«Үздік спикер» номинациясы 30 000 тең
геге ие болды.

Каметаева Еркежан (Cемей мемлекеттік 
медицина университеті).

«Үздік төреші» номинациясы 20 000 те
ңгеге ие болды.

Пірімбет Жансая (Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті).

2018 жылдың  27 наурыз күні Қазақ ұлттық аграрлық уни
вер ситетінің мәжіліс залында магистратураны тамамдаған 
білімгерлерге диплом тапсыру рәсімі өтті. Салтанатты шараны 
университет ректоры, академик Тілектес Есполов арнайы құттықтау 
сөзбен ашып, түлектерге магистратура дипломын өз қолымен 
салтанатты жағдайда тапсырды.

Түлектерге – ғылым магистрларына құт тықтау жолдап, ақ жол 
тілеген университет басшысы оқу орнында кейінгі жылдары ат
қарылып жатқан игі ісшаралар мен ауқымды жобаларға тоқталып, 
агроөнеркәсіптік ке шенін жаңа бағытта дамытуға байланысты ой
мақсаттарымен бөлісті.

Атап айтсақ, бүгінгі таңда отандық ауыл шаруашылық білімі мен 
ғылымының көшбасшысы, 90 жылдық тарихы бар Қа зақ ұлттық 
аграрлық университеті бака лав риаттың 41, магистратураның 39, 
док торантураның 16 мамандығы бойынша білім береді. 3 деңгейлі 
білім беру бойынша 10000ға жуық білімгерлер оқиды.

Жаңа форматтағы сапалы мамандар дайындауда 727 профессор
оқытушылар қызмет атқарады. Университетте 19 ҚР ҰҒА академигі, 
142 доктор және 303 ғылым кандидаттары, 48 PhD докторлары. 
Әрбір жетінші оқытушы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
«Жылдың үздік оқытушысы» грантының иегері.

Университет 2017 жылы Дамушы Европа және Орталық Азия QS 
рейтингінде 77 орын алып, 100 топуниверситеттер қатарына енген. 

Вебометрикс рейтингісі бойынша қазақс тан дық  ЖООлар ішінде 3ші 
орында.  Green Metric ғаламдық рейтингісі бойынша оқу орнымыз 423 
орын алып, 500 топуниверситеттер тізіміне қосылды. 2017 жылдан 
университет AIREC Академиялық рейтингісіне толыққанды мүше.
НААР, НКАОКО Ұлттық рейтингтері бойынша уни верситет алдыңғы 
орындарда.

2010 жыл  дан бастап қазақстандық жо ғары оқу орындарының 
ішінде бірінші болып университет Ұлттық зерттеу уни вер  ситетіне 
трансформациялануда.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарай тын ғылымизерт
теу институттарымен бірге мақсатты түрде магистранттар мен 
докторанттар дайындалуда. Барлық док тор лық, магистрлік 
дис сертациялар ин но  ва циялық жобалар тақырыптарына сәй
кес орындалады. Мемлекеттік индус триалды инновациялық 
даму бағдар ламасы бойынша 1 млрд. теңгеге жуық қаржыға 4 
жаңа инновациялық ғы лы ми зерттеу зертханалары ашылды. 
2015 жылдан бастап университетте Агро тех нологиялық Хаб 
ашылды. Оның құрамында ҚазақстанЖапон, ҚазақстанКорея 
инно ва циялық орталықтары, ҚазақстанБеларусь агроинженерлік 
инновациялық орталық, Су хабы, 4 инновациялық орталық, Инно
вациялық жылыжай, 8 ҒЗИ, 42 ғылымизерт теу зертханалары, т.б.

Оның негізгі қызметі: шетелдегі озық технологиялар мен 
білімді тарту және оны қазақстандық жағдайға бейімдеу, ғылыми
зерттеулер нәтижелерін өндіріске енгізу, мемлекеттікжекеменшік 
серіктестіктің құ рал дарын тәжірибеде қолдану, агро өнеркәсіптік 
кешеннің басымды бағыттарын дамыту. Қазіргі кезде барлық 
аймақтарда Агротехнологиялық Хабтың өкілдіктері ашылуда.

Студенттердің  98 пайызынан астамы ауыл балалары. Ауылдан 
шыққан жастар білім алатын университет түлектерінің басым бөлігі 
бүгінде ауыл зиялыларының қатарын қалыптастыруға негіз бола 
жүріп, еліміздің түкпіртүкпірінде еңбекке араласып, елге қызмет етуде. 
Салтанатты шараны қорытындылай келе, оқу орны бас шы сы 
Тілектес Исабайұлы: «ғылым магистрлері білікті маман ретінде ел 
экономикасының аграрлық сала сын  да тиімді қызмет атқарады» деп 
сенім білдірді.

Магис трлерге диплом тапсыруға арналған салтанатты шараға 
агроқұрылымдар басшылары, ауыл шаруашылық саласының 
белгілі ғалымдары, университеттің профессорлықоқытушылар құ
рамы және түлектердің атааналары мен туыстары қатысты.

ҚазҰАУ Баспасөз қызметі

Магистранттар
 диплом алды

РЕКТоР КУБогіНЕ АРНАлҒАН 
РЕСПУБлиКАлыҚ дӘСТүРлі ПіКіРСАйыС 

ТУРНиРі ТАРТыСТы ӨТТі
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Ізгі тілек, 

Ұлыстың 
ұлы күнінде 
ойналатын 

ұлттық 
ойындар

Қазақтың ұлттық ойындары терең 
тәрбиелік және салтдәстүрлік сипа
тымен ерекшелінеді. Наурыз тойында 
«Қыз қуу», «Көкпар», «Арқан тарту», 
«Алтыбақан»  және т.б. ойындар саны 
жеткілікті. Осы ұлттық ойындарға же
кежеке тоқталып өтейік. 

Қыз қуу. Ат үстіне мінген бір ер бала 
бір қызды қуады. Бала қызға жетіп, 
қолынан ұстаса, ол жеңіске жеткен 
деген сөз. Кейде қызды екі бала да 
қуады, қайсысы бұрын қызға жетсе, 
сол жеңіске жетеді. 

Көкпар. Ойынға қатысушылардың 
мақсаты – орталық шеңберде жатқан 
көкпарды өз командасының «отауына» 
жеткізу. Көкпар «отауға» жеткізілгеннен 
кейін, ойын алаң ортасынан қайта ба
сталады. Белгіленген уақыт ішінде қай 
команда көкпарды өз “отауына” көп 
жеткізсе, сол жеңіске жетеді.

Арқан тарту. Бұл екі топқа бөлінген 
балалар арқанның екі жағынан тар
тысады. Қай топ арқанды өз жағына 
тартып алса, сол топ жеңіске жетеді. 
Ойын қатысушылардың күшқуатын 
дамытуға, таза ауада дем алып, 
еңбектенуге үйретеді. 

Алтыбақан. Бұл ойын ежелгі 
көшпелі елдің бәріне кең та
ралған. Алтыбақанның қажетті зат
тары – тез құрастырылып, жинала
тын үй мүліктері. Ойын жастарды 
тапқырлыққа, өнерге бейімдейді. 

Ақсереккөксерек. Бұл ойынды ой
нау үшін балалар екі топқа бөлініп, 
қолдарынан ұстап тұрады. Екі топтың 
арасындағы қашықтық 2030 қадам бо
луы қажет. 1ші топ ойынды «Ақсерек
ау, ақсерек, бізден сізге кім керек?» 
деп  бастайды. Ал, 2ші топ «Ақсерек
ау, ақсерек, анау тұрған ұл керек» деп 
баланың есімін атайды. Аты аталған 
бала келесі топқа дейін жүгіріп ба
рып, ортасынан ұстасқан қолдарды 
ажыратып кетуі қажет. Егер ұстасқан 
қолдарды ажыратып кетсе, сол топтан 
бір баланы тобына алып қайтады. Өте 
алмаса, сол топта қалады. Ойын осы
лай жалғаса береді.       

Аударыспақ. Бұл ойын 
қатысушылардан үлкен ептілікті, 
күштілікті, төзімділік пен батылдықты 
талап етеді. Алтыбақан – салт 
аттылардың бірінбірі ер үстінен ауда
рып алу сайысы. Бұл ойынға қайрат
күші мол, батыл да төзімді, шапшаң 
қимылдап, ат құлағында ойнай білетін 
жігіттер қатысады. 

АБАЕвА Құрманкүл Төлеутайқызы,
«орман, жер ресурстары және 

фитосанитария» факультетінің деканы

1. Наурыз ежелгі заманнан қалыптасқан 
жыл бастау мейрамы болып саналады. Осы 
мереке мемлекеттің және оны мекендейтін 
халықтардың өркениеттер арасындағы ор
нын анықтайды. Қазақ  елі үшін 22 наурыз 
әрқашан қасиетті, киелі күн болып сана
лады. Бұл – барлық тіршілік иесі оянып, 
көк шығып, табиғаттың жаңара бастайтын 

мезгілі. Наурыз мерекесіне ғана тән – «На
урыз көже» тағамын ерекше атап өтсе бо
лады. Оны әр үй жеті түрлі дәмнен дайын
дап, мерекемен құттықтауға келгендерге 
ықыласпен ұсынады. «Наурыз көженің» 
дәстүрлік және ұлттық тағылымы зор. Ол 
халықты жомарттыққа, татулыққа, бірлікке 
үндейді.  

2. Осы оқу жылында Орман, жер ре
сурстары және фитосанитария фа
куль   тетінде көптеген ісшаралар ұйым
дас    тырылды. Соның ішінде, қыркүйек 
ай   ын да Чех жаратылыстану ғылымдары 
уни   верситетінің профессоры Отто Накладал  
сту денттерге дәріс оқыды.

«Халықаралық Қысқы мектеп – 2018» 
ша расы аясында РФ Мемлекеттік Жер
ге орналастыру  университетінің профес
соры В.И.Нилиповский, 12 жылдық 
магис транттарға академиялық ұтқырлық 
тақы рыбы бойынша, ал Нижний Новго
род мемлекеттік ауылшаруашылық ака де
миясының доценті Н.Н.Бессчетнова 3курс 
студенттеріне дәріс сабақтарын жүргізді.

6 наурыз күні  «Жер ресурстары және ка
дастр» кафедрасының ұйымдастыруымен 
«Қазақстан Республикасындағы жер ре
сурстарының қазіргі жағдайы» тақыры бын
да дөңгелек үстел өтті. 

Г.А.Қарқынбаев «Жердің өндірістік әле
уеті және жер ресурстарын пайдалануды 
ұйымдастыру» тақырыбында баяндама жа
сады. Дөңгелек үстелге кафедраның про
фессор оқытушылары, докторанттары, ма
гистранттары және студенттері қатысты. 

Факультетте өткен барлық ісшаралар сту
денттер, оқытушыпрофессорлар құрамы 
және сол шараға қатысқан адамдар үшін 
ерекше деп есептеймін. Себебі, адам 
өміріндегі серпіліс туғызатын жиындар 
адам ды алға талпындырады.

3. «Жұмыстың оңайы жоқ» дегендей, 
әрбір қызметтің өз ерекшелігі бар. Декан 
қызметінің қиындығы – адам өміріне жа
уап беру. Яғни, студенттерге дұрыс баға 
беріп, сана сезімдерін ояту. Қиын мә се
лелер туындаған жағдайда факультет мү
шелеріне дер кезінде қол созып, шешім 
табуға көмектесу қажет. Ал, лауазымның 
артықшылығына мынаны жатқызар едім: 
жо ғарыда айтқан принциптерді дұрыс қол
дана біліп, студенттерге мотивация беру.

4. Еліші аман болсын,
Осындай ғасырға созылған заман болсын!
Біздің студенттер елге керек маман болсын!
Жағымды жаңалық көп болсын,
Бірбірімізді бағалай білейік,
Ынтымағымыз зор болсын!

СЕйТАСАНов 
ибрагим Сматұлы, 

«гидротехника, мелиорация 
және бизнес» 

факультетінің деканы

1. Наурыз табиғат пен адам
ның үндестігін көрсетеді. Бұл – 
өткенкеткен ренішті кедергісіз 
кешіріп, әнкүймен, ойынса уық
пен жанды жадыратып, сана
ны серпілтетін көңіл мерекесі. 
Мен үшін Ұлыстың Ұлы күнінде 
шырқалатын Наурыз жырының 
орны ерекше. Жырөлең осы 
күнге лайықталып, мадақтау, ті
лек, бата, әзіл түрлерінде айты

лады. Оның түрлері халық арасында өте көп тараған. Осы жырлар
ды тыңдағанда ерекше сезімге бөленемін.

2. Біздің факультетімізде болған ерекше шаралардың бірнешеуіне 
тоқталып өтейін. Соның ішінде, қыркүйектің 78 күндері «Орталық 
Азиядағы трансшекаралық ынтымақтастық – бүкіл аймақтың 
қауіпсіздігі, тұрақтылығы мен берекелігі» тақырыбында халықаралық 
ғылымипрактикалық конференция өтті. Жиынды Халықаралық 
Аралды құтқару қорының Қазақстан Республикасындағы атқарушы 
дирекциясы (ХАҚҚ ҚР АД) Қазақ ұлттық аграрлық университетімен 
бірлесе отырып ұйымдастырды. 

22 қыркүйекте «Қазақстан және Жапон ғалымдарының Сырдария 
өзені және Арал теңізінің экологиялық мәселелері бойынша қарым
қатынастарын арттыру» атты семинар болды.

«Су ресурстарын басқару» бағыты бойынша Қысқы  магистрлік 
мектебі ұйымдастырылды. Ресей Федерациясының Воро
неж мемлекеттік университетінің, Тавриялық  мемлекеттік 
агротехникалық университетінің, литва мемлекетінің, Польша 
мемлекетінің шет елдік ғалымдары дәріс оқуға шақыртылды. Со
нымен қатар, ісшараға Қырғыз Республикасының Ош мемлекеттік 
университетінен,  Ташкент ирригация және Ауылшаруашылығын 
механикаландыру инженерлері институтынан, Жәңгір хан атындағы  
ЗКАТУ, Қарақалпақ мемлекеттік университетінен, Нарын мемлекеттік 
университетінен келген магистранттар қатысты.

Факультетімізде болған ісшаралардың барлығы жоғары деңгейде 
сәтті өтті.

3. Мен үшін декан қызметінің артықшылығы – нарыққа сай бәсекеге 
қабілетті мамандарды дайындауға ерекше үлес қосу. Жұмыстың 
қиындығы да болғанымен, студенттердің үлкен жетістіктерге 
жетуіне куә болған сәттерде қуанышымыз қойнымызға сыймай, 
мақтан тұтамыз. Яғни, мұндай сәттер осы лауазымда қызметті 
дұрыс атқарғанның белгісі деп ойлаймын.  

Әрбір жұмыстың күрделілігі бар, бірақ оны кемшілігі ретінде 
қарастырмаймын. Керісінше, мұндай сәттер қиыншылықтарды 
жеңіп, одан әрі қарай алға ұмтылуға ынталандырады.

4. Ұлыстың Ұлы күніне орай ұжымға шығармашылық табыс, 
жанұяларына бақыт, ал университетіміз алдыңғы қатардағы ел 
таныған жоғары оқу орындар қатарына нық енсін деп тілеймін. Жаңа 
жыл жақсылық алып келсін!

МАхАшов 
Еділ шакибайұлы, 

«ветеринария» 
факультетінің деканы

1. Әр халық жаңа жылды әр 
мезгілде тойлайды. Біз үшін 
Наурыз – жылдың басы. Шығыс 
халықтары бұл мерекені 22 
наурызда атап өтеді. Басқа 
халықтардың жаңа жылдары
нан оның бір ерекшелігі – оны 
тойлаудың астрономиялық 
негізі бар. 22 наурыз – күн мен 
түннің теңесетін уақыты. 22 

наурыз – барлық тіршілік иесі оянып, көк шығып, табиғаттың 
жаңара бастайтын мезгілі. Қазақтың Жаңа жылының басты 
символы болып табылатын Қыдыр ата –  осы мерекенің басты 
ерекшеліктерінің бірі деп есептеймін.  Қыдыр ата  сонау за
маннан өмір сүріп келе жатқан ұлы әулие қатарынан болады. 
Халықтың арасында ырыс, бақыт, несібе әкелуші деген ұғым 
бар. Осы күні әр отбасы «Әулие қарт» келеді деп өздерінің 
жанын да, тәнін де, киер киім, ыдысы мен бұйымдарын да 
таза ұстауға тырысады. Үйдің ішісыртын тазартып, ағаш егіп, 
өсімдіктерді суарған.Халық мұндай үйге Қыдыр ата келіп, бата 
беріп кететініне сенеді. «Қыдыр қонған», «Қыдыр дарыған» де
ген сөздер осыдан қалған. 

2. Факультет кафедралары IWS2018 шарасына белсене ара
ласты. Мектеп жетекшісі болып ҚР ҰҒА академигі Н.П.Иванов 
тағайындалды. Оған  ТМД елдерінен 11, Қазақстанның жоғары 
оқу орындарынан 33 магистрант қатысып, ветеринария саласы 
бойынша биологиялық қауіпсіздік мәселелерін қамтамасыз ету 
шараларын қарастырды.

3. Декан – университет ректорының факультеттегі өкілі бол ған
дықтан, оның қызметі оңай емес. Бұл лауазымда адамдармен 
үнемі байланыста болу қажет. Себебі, оқу үдерісін басқарумен 
қатар, жас ауқымы әртүрлі болып келетін оқытушылар қауымы 
мен студенттердің түрлі мәселелерін шешу үшін декан әрдайым 
ашық және дайын екенін факультет мүшелеріне сезіндіру 
маңызды болып табылады. Студенттердің сан қилы сұрақтарына 
дұрыс жауап беріп, олармен ортақ тіл табуға тырысу – декан 
жұмысының мәні деп білемін.

4. Көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан, тұрмыс
тір шілігін ТабиғатАнамен тығыз байланыстырған халқымыз 
Наурызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыc пен 
берекенің арқауы деп бағалаған. Мереке баршаңызға жаңа 
жетістіктер, молшылық пен татулық әкелсін. Ит – Игілік жылы 
ел тыныш, жеріміз аман болып, әр отбасында шат көңіл, бақыт 
және береке салтанат құрса деп тілеймін.
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МАхАМЕдовА 
Бағлан Жақыпбайқызы, 

«Агробиология» факультетінің 
деканы

1. Наурыз мерекесі – әлемнің ең көне 
мерекелерінің бірі. Орта Азия халықтарында 
бес мың жыл бойы аталып өтілуде. На
урыз – жаңа жылдың бірінші күні, көктемнің 
алғашқы айы. Бұл мереке күн мен түннің 
теңесуімен ерекшеленеді. Дүниеге көрік 
берген шырайлы жыл басы қазақ халқы 
үшін берекебірліктің, теңдік пен жаңарудың 
белгісі. Халық қалың қыстан аманесен 
шығып, күн нұрына бөленіп,бірбірін құшақ 
жая қарсы алып, игі тілектер айтады. 

2. Біздің факультетімізде 2017 жылдың 
қараша айы бойы магистранттар мен 
докторанттарға және жас оқытушыларға 
ар найы 2 сағаттық проблемалық дәріс 
оқылды. Дәрісті факультеттің профессор
лары, академиктері өздерінің зерттеу та
қырыптары негізінде жоспарлы түрде аса 
үлкен жауапкершілікпен, презентациямен 
өткізді.

«Халықаралық қысқы мектеп – 2018» 
бағдарлама аясында факультетімізде 
«Өсім дік шаруашылығындағы агроиннова
ция»  бағытында шара өтті. Халықаралық 
қысқы мектеп бағдарламасына алыс
жақын шетелден ғалымпрофессорлар, 

АБдильдиН Нұрлан 
Кеңесбекұлы, 

«инженерлік» факультетінің деканы

1. Көктеммен келіп отырған әз
Наурызымыз тек қазақпен ғана шектеліп 
қалмайтыны барлығына мәлім. Бұл – бүкіл 
түркі әлемінің Жаңа жылы, Алаш жұртының 
жаңару уақыты.  

Қазақтың Жаңа жылының мен үшін 
ерекшелігі туралы ойласам, ауылдағы 
балалық шағымда Әбділдә атамның оң 
тізесінде отырып, ол кісінің бата берген 
сәттері есіме түседі. Елдің еңсесін көтеріп, 
болашағына жолды сеніммен бастауға негіз 
болған ауыл ақсақалының әрбір айтылған 
сөзі әлі де жадымда. «Жауынмен жер 
көгерер, батамен ер көгерер» дегендей, 
атамның нақыл сөздері мені өмірде жете
леп келеді.   

2. 2017 жылдың 2530 қараша ара
лы ғында біздің университетіміздің рек
торы, академик Т.И.Есполов бастаған 
«Инженерлік» факультетінің ғалымдар то
бымен бірге жұмыс сапарымен Беларусь 
Республикасына барып қайттық. Біз Минск 
қаласында өткен Беларусь Республикасы 
мен Қазақстан Республикасы Жоғары оқу 
орындары мен Ғылымизерттеу институты 
арасында ғылымибілім беру консорциумын 
үйлестіру жөніндегі жұмыс комиссиясының 
VІ отырысына қатыстық.

3. Ұлттық деңгейдегі жоғары оқу ор
ны деканы қызметінің орны ерекше. Жо
ғары білікті мамандар даярлауда әр 
шешімді толыққанды іске асырудың не
гізгі шарттарының бастысы – барлық 
факторлардың ескерілуі. Мәселен, білім
герлер контингенті, оқу үрдісінің заман тала
бына сай болуы, мате риал дықтехникалық 
жабдықталудың халаху алы және басқа да 
үлкендікішілі фа куль теттегі мәселелерді 
бақылау қажет. Осы жағдайлардың бәрін 
саралай отырып, дұрыс шешім негізінде 
факультет ал дындағы мақсаттарды іске 
асыру декан үшін тәжірибемен қатар 
парасаттылықты талап етеді. Аталған 
міндеттерді іске асыруды декан қызметінің 
қиыншылығы емес, күрделілігі деп атар 
едім.

Сіз қойып отырған сұрақтың екінші бөлігіне 
келсек, декан ретінде қызметімнің мені ерек
ше тебірентетін жағы – білім алушылармен 
тығыз байланыста болуым. Білімгерлердің 
кез келген туындаған мәселесін маған ашық 
жеткізе алуы, бүгінде еркін ой бөлісуіне еш 
кедергі жоқтығының белгісі. Студенттер
мен осындай қатынаста болу декан ретінде 
мен үшін оқу, тәрбие және ғылыми саланы 
дұрыс ұйымдастыруда оң ықпал жасайты
нын ескергім келеді. 

4. Осы Наурыз мерекесінде атамнан 
естіген тілекті өзімнің әріптестеріме және 
білім алушыларға жолдаймын:

Ұлыс оң болсын!
Төрт түлік ақты болсын.
Жақсылыққа бас болып,
Ауылымызда ас болып,
Келген Наурыз құт болсын!
Жермен бірге жаңарып,
Көңілде кір қалмасын!
Ұлы халқым тоқ болсын,
Көйлектерің көк болсын!
Қуаныштарың көп болсын!

«Агроөнеркәсіптік кешен – Қа
зақс тан Республикасы экономи
касы дамуының драйвері» деп 
Елбасымыз айтқандай, қазіргі таң
да аграрлық салаға үлкен көңіл 
бөлініп жатыр. Сол себепті де, уни
верситетімізде осы саладағы маман
дық тарға қызығушылық танытқан 
студенттер саны жыл сайын артуда. 
Университетімізде нарық талабына 
сай бәсекеге қабілетті мамандарды 
дайындау барысында ректорымыз 
Т.И.Есполов басшылығымен факуль
тет декандары елеулі шаралар ат
қарып, өз үлестерін қосып жатқаны 
сөзсіз.   

Көктемнің жаңаруымен келген, ха
лықты біріктіруші – Наурыз мейра
мына орай факультет басшылары 
төмендегі сұрақтарға жауап бере 
отырып, ой бөлісті:

1. Сіз үшін қазақтың Жаңа Жы
лының басқа мерекелерден ерек ше
лігі қандай?

2. 20172018 оқу жылында Сіздің 
басшылығыңызбен факультетте бол
ған қандай ісшараны ерекше атап 
өтер едіңіз?

3. Декан қызметінің қиындығы не
де? Артықшылығына нені жат қы
засыз?

4. Наурыз мерекесіндегі ті ле гі ңіз.



















атап айтқанда Украина Уман ұлттық бақ 
ша руашылығы университетінің а.ш.ғ.к., 
доценті И.С.Кравец, К.И.Скрябин атындағы 
Қырғыз ұлттық аграрлық университетінің 
б.ғ.к. А.Р.Нургазиева, Н.И.Вавилов атын
дағы Саратов мемлекеттік аграрлық уни
верситетінен И.С.Полетаев және т.б. қа
тысты. Бағдарламада арнайы дәрістер, 
мастеркласстар және дөңгелек үстелдер 
ұйымдастырылды. Шетел және еліміздің 
жоғарғы оқу орындарының магистрантта
ры  және профессор оқытушылары «Бота
ника және фитоинтродукция» институтына 
және әсем қала Алматыны тамашалау үшін 
Көктөбе шатқалына, Медеу спорт кешеніне, 
Орталық музейге, Әуезов театрына барды.

Жалпы университетте және факультет
те ұйымдастырылып жатқан білім, ғылым, 
тәрбие және спорт деңгейіндегі ісшаралар 
аса үлкен жауапкершілікпен және жоғары 
деңгейде  өтеді.

3. Деканның қызметі аса жауапкершілікті 
талап етеді. Себебі, факультет оқы ту
шылары мен білім алушыларының оқу, 
оқуәдістемелік, ғылыми және тәрбие 
жұмыс тарын қадағалап, ұйымдастырып 
оты ру қажет. «Ұйымдастыра білген ұтады» 
дегендей, ұйымдастыру қызметінің әдіс
кері болу маңызды. Университетіміздің 
рек  торы Тілектес Исабайұлы Есполов 
әлем деңгейіндегі жоғары оқу орын да
ры ның талаптарын қатар алып жүре 
білетін, білікті ұйымдастырушы. Сон дық
тан көшбасшымыздың арқасында уни
вер ситетіміз халықаралық рейтингтер
де алдыңғы орындарды иеленіп келеді. 
Жұ мыстың қиын жағы – ұйымдастыруда 
қателеспеу қажет. Ал, бұл қызметтің 
артықшылығы – факультеттің жетістіктеріне 
куә болу. Осындай сәттер адамға қуаныш 
сыйлайды.  

4. Құрметті ағайын, Жетісуға жасылдан 
көйлек кигізіп, Сарыарқаны самал желге 
сүйгізіп, Алатаудың төбесін көкке тигізіп, 
Қаратауға құтберекені үйгізіп келген 
әзНаурыз мейрамы құтты болсын! Ата
бабамыздың салты бойынша Самарқанның 
көк тасын ерітіп, алтын күрекпен жер жүзін 
жібітіп, жүректерге мейірім төккізетін бұл 
мерекенің пәлсапалық және табиғи  маңызы 
зор. Сондықтан табиғатпен үндескен мере
кеде барлық тілектер қабыл болсын! От
басымыз берекелі, Еліміз тыныш, Елбасы
мыз аман, еңбегіміз жемісті, болашағымыз 
жарқын болғай!

Жаңа жылдарыңыз құтты болсын!

БУРАлхиЕв Батырхан Әзімханұлы, 
«Технология және биоресурстар» 

факультетінің деканы

1. Наурыз мейрамының ерекшелігі, осы 
күні адамдар пендешілік атаулыдан тазарып, 
арожданнан арылады. Ренжісіп, араздасып 
жүрген ағайын туыстарды ауыл ақсақалдары 
бірбірінен кешірім сұратып, татулыққа ша
қырады. Араларына жік түскен бауырлас 
елруларды, ағайын, досжарандарды бір 
дастарқаннан дәм таттырып, табыстырған, 
жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп, 
жеке отау еткен. Алтыбақан басында ән 
айтылып, күй тартылады. Дәстүрлі ұлттық 
ойындар (көкпар, аударыспақ, күрес, қыз 
қуу, алтыбақан, тең көтеру, т.б.) ойналады. 

Наурыз мейрамының тағы бір ерекшелігі 
– бұл күні жақсы тілек тілеу, табысу 
секілді адамгершілік қасиеттер көрініс та

уып, осының өзі адам баласын жоғары 
әдептілікке, өнегелілікке, ізгілік пен білім
ділікке баурайды.

Сондықтан да, қазақтың Жаңа Жылы – 
достық пен ынтымақтың мерекесі, халықтар 
бірлігі мен татулығының бастауы. 

2. Біздің факультет түлектерінің ішінде 
елімізге танымал еңбек ерлері де, мем
лекеттік сыйлық иегерлері де, ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының академиктері де, 
шетелдерге танымал көптеген атақты 
тұлғалар да бар.

Батырлықты айт, ерлікті айт,
Батылдықты айт, бірлікті айт,
Ынтымақ қосып, ел болып,
Жұрт жасаған тірлікті айт – деп дана 

халқымыз айтқандай, жалпы жетіс тік те
рі міз жөнінде айта кетсек, 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша факультетіміздегі 
«Малшаруашылығы өнімдерін өндіру тех но
логиясы» мамандығының оқу бағдарламасы 
ҚР ЖОО білім беру бағдарламаларының 
ішінде жүлделі 1ші орынды иеленді, ҚР 
ЖОО арасында өткізілген республикалық 
пәндер олимпиадасында сту дент тер I дә
режелі дипломмен мара пат талды. «Мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру тех но
ло гиясы» кафедрасының маман дық тары 
бойынша академик Т.Садықұлов атын
дағы қысқы магистрлік оқу мектебінде 
ТМД елдерінен келген магистранттар 
мен ғалымдар өз білімдерін шыңдап, тә
жірибелерімен бөлісті, факультеттің үш 
қызметкері ЖООның «Үздік оқытушысы  
2017» республикалық кон кур сын да жеңіп 
шығып, марапатталды.

3. Декан қызметінің ерекшелігі – ең 
алдымен, оның көп салалылығы. Мысалы, 

деканның атқаратын қызметін атаған 
кезде мына жұмыстарды айтпау мүмкін 
емес: факультеттегі профессорлар мен 
оқытушыларға басшылық жасай оты
рып, оның құрамының жоғары біліктілігін 
қалыптастырады; факультеттегі профес
сор лар мен оқытушылардың, білім алу
шы лардың, басқа да қосалқы қызмет кер
лердің түрлі проблемалық мәселелері 
бойынша университет ректорына, прорек
торларына, басқа да тиісті басшыларға 
ұсыныстар жасай отырып, оң шешімін та
буды ұйымдастырады; оқу, тәрбие, тәр
тіп сапасын арттыру, бәсекелестікке қа
білетті мамандарды даярлауға барынша 
қолдау көрсетіп, оқытушыпрофессорлар 
құрамының жұмысын үйлестіреді және т.б. 
Сондықтан, бұл қызмет көп ойлануды талап 
етеді. Себебі, факультеттегі әр адамның 
мінезқұлқы әр түрлі. Ойланып қана қоймай, 
әр адам туралы толық ақпарат алып, оған 
тереңірек үңіліп, талдау жасап, олардың 
әрқайсысына қолдау жасай білу керек. 
Сонымен қатар, бұл қызмет төзімділікті 
ұнатады. Егер сен төзімді болсаң, барлық 
қиындықтарды жеңуге болады. 

4. Сіздерді Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мейрамымен шын жүректен құттықтаймын!

Баршаңыздың дендеріңізге сау лық, ша
ңырақтарыңызға шаттық, отба сы лы ра ңызға 
амандық, ырыс пен ынтымақ тілеймін! Бұл 
күн жаңа тіршіліктің, дәстүрлі құндылықтар 
аясында бірігіп, игілікті жаңа бастауларға 
ниет білдірудің нышаны. Күннің алғашқы 
нұры әрбір шаңыраққа бақ береке, өзара 
түсіністік пен болашаққа деген сенімділік 
әкелсін!
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56 сәуір күндері Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінде «Төртінші өнеркәсіптік ре
волюция жағдайында агроөнеркәсіп кешенін 
дамытудағы жас ғалымдардың үлесі» атты 
ІІІ Халықаралық ғылымипрактикалық кон
ференция өтті. Конференцияға Ресей, 
Беларусь, Болгария, Польша, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Армения және т.б. елдердің 
жас ғалымдары қызығушылық танытты.

Конференцияны университет ректоры, ҚР 
ҰҒА академигі Тілектес Исабайұлы Есполов 
ашып, дарынды жастарды ынталандыру 
мен оларды зерттеу жұмыстарына тарту 
барысындағы конференцияның ролін ерек
ше атап өтті.

Халықаралық конференцияға Алма
ты қа ласы әкімінің инвестиция жөніндегі 
кеңесшісі Насырханов Арсен, Оңтүстік Ко
реяның Кенг Хи университетінің магистран
ты Пак Тэджунг, К.И.Скрябин атындағы 
Қырғыз ұлттық аграрлық университетінің 
э.ғ.м. Жейренова Азима, Ташкент ирригация 
және ауылшаруашылығын механикаланды
ру инженерлері институтының т.ғ.к., доценті 
Бердышев Абдурахим, С.Сейфуллин 
атын    дағы Қазақ агротехникалық уни
верситетінің PhD докторы Байбусенов Құр
мет және ҚазҰАУдың ұстазғалымдары мен 
студенттері қатысып, баяндамаларына шо
лу жасап, тәжірибе бөлісті.

Жыл сайын өтетін ғылымипрактикалық 
конференцияға қатысуға жас ғалымдардың 
135 баяндамасы берілді. Конференцияға 
170 адам қатысты, оның ішінде 37сі – 
шақырылған қонақтар. Пленарлық мәжілісте 
12 баяндама тыңдалды және 10 адам сөз 
сөйледі. Бұған қоса, конференцияға арнайы 
келіп қатыспаса да, ҚР АШМ ғылымизерттеу 
институттарының жас зерттеушілері, Аста
на, Алматы қалалары мен аймақтық жоғары 
оқу орындарының магистранттары, PhD 
докторанттары және жас оқытушылар баян
дамаларын жолдаған.

Конференция барысында 7 секциялық 
отырыстар ұйымдастырылды. Осы отырыс

тар да Елбасымыздың «Төртінші өнер кә
сіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан хал қы
на Жолдауын талқылап, пікірталас жүр гізді. 
Сонымен қатар, аграрлық кешенді индус
триалдыинновациялық даму жолына ау
ыстыру, азықтүлік өнімдерінің қауіпсіздігі, 
қоршаған ортаны қорғау және т.б. сұрақтар 
қарастырылды.

Пленарлық және секциялық отырыстарға 
төмендегідей қатысушылар марапаттарға 
ие болды:

«ветеринария» секциясы бойынша:
1орын: Жылқайдар Арман, 2 курс маги

странты
2орын: Жақсылық А., 2 курс магистранты
3орын: Сейітжапбар Шынар, 1 курс маги

странты
«Су мәселелері және жерді мелиораци

ялау» секциясы бойынша:

1орын: Аманбаева Б.
2орын: Қалыбекова Е.
3орын: Тәженова А.
«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

және өңдеу технологиясы» секциясы 
бой ынша:

1орын: Айтбекова Жазира, Тилебердие
ва Асылкуль, К.И.Скрябин атындағы Қырғыз 
ұлттық аграрлық университетінің магис
транттары

2орын: Калдыбаев Азамат
3орын: Злавдинова Юлтуз
«орман және жер ресурстары» секция

сы бойынша:
1орын: Омурбеков Н., К.И.Скрябин атын  

дағы Қырғыз ұлттық аграрлық уни вер си
тетінің магистранты

2орын: Артурова З., Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетінің ма
гистранты

3орын: Маханова Г., ассистент
«Агроинженерия, энергия үнемдеу жә

не кәсіптік оқыту» секциясы бойынша:
1орын: Азимхан Дулат, 2 курс магистран

ты
2орын: Бердышев Абдурахим, Ташкент 

ирригация және ауылшаруашылығын меха
никаландыру инженерлері институты

3орын: Болат Ұнат, 1 курс докторанты
«Аграрлық экономика және құқық» сек

циясы бойынша:
1орын: Расулова Әсем, Нархоз уни вер

си теті
2орын: Исмаилова Айгүл, Нархоз уни вер

ситеті
3орын: Мұқаш Жания, Қаржы академиясы
«Егін шаруашылығы, өсімдік шаруа шы

лы ғы және фитосанитарлық қауіпсіздік» 
секциясы бойынша:

1орын: Василина Турсунай, аға оқытушы
2орын: Алимбекова Балнур
3орын: Жүнісова Айжан
Конференция аграрлық кешен мә се

ле лерін шешудегі жас ғалымдардың қы
зы ғушылығын танытты. Жас ғалымдар 
кон  ференциясының қатысушылары баянда
маларды қарастырып, өздерінің негізгі 
мақсаты ретінде қолайлы қоршаған орта
ны сақтау кезіндегі тұрақты әлеуметтік
экономикалық дамуды қамтамасыз ету және 
қазіргі және болашақ ұрпақ қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін ресурстық әлеуетті 
ұтымды пайдалану – еліміздің ұлттық 
маңызды мәселесін санайтындығын айтты.

ІІІ Халықаралық ғылымипрактикалық 
конференция қатысушылары ұйымдастыру 
деңгейі өте жоғары болғанын атап, Қазақ 
ұлттық аграрлық университетіне алғыстарын 
білдірді.

Сонымен қатар, конференция қонақтары 
алған әсерлері туралы өз ойларымен бө
лісті.

ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясы

БАйБУСЕНов Құрмет Серікұлы, 
С.Сей фул лин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеттің аға 
оқытушысы және ғылыми орталықтың 

қызметкері

Мен Қазақ ұлттық аграрлық университеттің 
түлегімін. Осы университетте «Өсімдік қор
ғау және карантин» мамандығы бойынша 
20122015 жылдары PhD докторантурасын
да оқыдым. 

Осы шараға 20152017 жылдар ара
лы ғында зерттеу жүргізілген ғылыми жо
бам ның нәтижесін жариялауға келдім. 
Баяндама тақырыбы – Қазақстандағы зи
янды шегірткелерге арналған превентивті 
профилактикалық қорғау шараларын жетіл
діру. Жобаның негізгі мақсаты – бүгінгі таңда 
Қазақстанда шегірткелерге қарсы күрес 
шараларын тек солардың жаппай көбеюі, 
зияндылығы артқанда, былайша айтқанда 

шегірткелердің шабуылы кезінде ғана 
жүргізіле бастайды. Жоспар алдынала дай
ын болмағандықтан, осындай жағдайларда 
шегірткелерге қарсы күрес жүргізу шара
ларына техника, түрлі пестицидтер қажет. 
Ал, ол өз кезегінде елеулі қаражатты та
лап етіп, мемлекеттік шығындарға әкеп 
соқтырады. Сондықтан да жобаның мақсаты 
– осы жағдайдың превентивті алдын алу, 
профилактикалық шараны жетілдіру және 
әдістемелік нұсқаулар ұсыну. Біз Италия 
шегірткелер туралы көп зерттеулер жүргізіп, 
олардың жаппай көбеюінің негізгі заңдары 
мен себептерін зерттеп, болжам жүйелерін 
құрдық. Сонымен қатар, мәліметтер база
сын жасап, тиісті мамандарға жібердік. Олар 
автоматты түрде ауа райына байланысты 
болжам жасап отырады. Сол жобаның ба
рысында 3 әдістемелік нұсқау шықты және 
ол фитосанитарлық мониторинг жүргізуге 
арналған Республикалық фитосанитарлық 
диагностика және болжамдау орталығына 
берілді және 1 монография шықты. 

Осы университетті жоғары бағалаймын. 
Айтып өткендей, осы университетте док
торантураны бітіріп шықтым. Мен үшін 
конференция жоғары деңгейде өтті. Жас
тар дың белсенді қатысуы, пікірталас жүр
гізіп, өз ойларын ашық жеткізуі үлкен әсер 
қалдырды. Біз үшін экскурсия жүргізді. 
лабораториялардың барлығы заманауи  
испандық техникалармен қамтамасыз етіл
гені таң қалдырды. Осындай ғылыми конфе
ренциялар әрі қарай жалғасын таба берсе 
деп ойлаймын.

 Бетті дайындағандар:  Мейрамкүл ҚҰРМАНАлиЕвА, Қатша оСПАНовА.

* Пікір

Бердышев Абдурахим 
СУлЕйМАНович, 

Таш кент ирригация және ауыл
ша руа шы лы ғын механикаландыру 
инженерлері инс титутының т.ғ.к., 

доценті

Мен Өзбекстан Республикасындағы 
ауыз су мәселелері бойынша баяндама 
жасадым. Ауылшаруашылық саласын
да жұмыс атқаратын халық көпшілігінің 
ішімдік суы таза емес. Ондай суда бак
териялар көп. Менің баяндамамның 
мақсаты – санитарлық стандарттарға сай 
болу үшін сол суды залалсыздандыру. 
Біз тұтынушылар үшін қымбат емес, қол 
жетімді қондырғы дайындап жатырмыз. 

Жақында бізге университет ректоры 
Тілектес Исабайұлы арнайы сапармен 
келіп, ғылыми кеңесте баяндама жасады. 
Сол баяндамадан Қазақ ұлттық аграрлық 
университет туралы ерекше әсер алдық. 
Жас ғалымдар арасында байланыстарды 
күшейту, студенттермен алмасу және су 
ауылшаруашылығы бойынша жұмыстар 
атқарылған. Университет туралы пікірім 
өте жоғары. Мемлекет қойып отырған 
та лаптарға, стандарттарға сай. Маған 
ұна ған тағы бір жайт – баяндамалардың 
көбісі ағылшын тілінде болды. Әлемдік 
тен денцияға қарап, Есполов Тілектес 
Иса бай ұлының баяндамасында айтылған 
статистикалар өз дәрежесіне сай екеніне 
көз жеткіздім.

Менің ойымша, бірінші орынды 
аграрлық білімді жоғарлату керек. Мықты 
білікті мамандар даярлау қажет. Менің 
ойымша, екінші қадам – инновация
ны жетілдіру үшін қаражат бөлу. Осы 
саладағы мамандар табысын арттыру да 
маңызды рол атқарады.      

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
бізді жылы қарсы алды. Жас мамандар 
мен жаңа жобалардың көптігінен керемет 
әсер алдық. Бізге өте ұнады.
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Диплом қорғауды әрбір студент басынан 
кешіреді. Жазғы сессияның жақындауы 
көп жағдайда оқу орнын бітіруге дайын 
студенттер үшін дипломды алып, жаңа 
өмірге қадам бастау дегенді білдіреді. 
«Қызыл диплом» иегері атанғысы келетіндер 
үшін көп еңбек ету керектігі әркімге де 
мәлім. Дипломды мықты қорғап шығу үшін 
төменде келтірілген кеңестер студенттерге 
көмегін тигізеді.

 Ең алдымен, комиссия мүшелерімен 
сә лемдесіп, визуалдық байланыс орнату 
қажет. Өзіңді еркін сезіну және кеудені 
тік ұстап тұру маңызды ролдердің бірін 
атқарады. Сонымен қатар, қорғауға дайын 
екендігіңе сенімділігіңді сипаттайды.

 Сөзіңізді негізделген «жест», «мимика» 
арқылы қолдау қажет. Бұл әрекеттерді 
айна немесе достарыңның алдында көр
сетіп, алдынала дайындалғаның дұрыс. 
Себебі, қобалжыған кезде немесе сөздік 
қор жетіспеген жағдайда, адам өзінің қол 
қимылдарына жауап бере алмай қалады.

 Күнделікті өмірде біз «паразиттік» сөз
дер ді жиі қолданамыз. Бірақ, диплом қорғау 
барысында осы сөздерді пайдалану – бұл 
үр діске жақсы дайындалмағандықтың бел
гісі. Мұның өзі диплом бағасына көп әсерін 
тигізеді.  

 Диплом тақырыбының негізгі ойын 
қағазға түсірсең, көпшілік алдында зерт
те лін ген жұмыс бойынша өз ойыңды 
ашық және толық жеткізуге ықпалын ти
гі зеді. Ойыңызды ешкім түсінбейтіндей, 
зуылдатып айтудың қажеті жоқ. Олай сөйлеу 
мәнерін ұмытыңыз, әйтпесе аудиториядағы 
қатысушыларға «өзі дайындамай, тек жаттап 
алған екен» деген қате ой келіп, дұрыс 
түсінбеуі әбден мүмкін. Диплом қорғау сөзі 
10 минутқа созылатындай және теориялық 
және тәжірибелік бөлімдерін қоса, диплом 
жобасының барлық тарауларын қамтуы 
тиіс. Қойылған сұрақтарға кідірмей жауап 
беріп, егер зер салынған қателіктер аталса, 
ашусыз қабылдап, түзетуге сөз бергенің 
дұрыс болар. 

 Диплом қорғау шарасы өтетін залды 
бірекі күн бұрын көріп алғаның дұрыс. 
Себебі, таныс емес орындар адамда үрей 
не ыңғайсыздық сезімін тудыруы мүмкін. 

 Рецензия жазушының бағасы да ма
ңызды рол атқарады. Егер де рецензия 

жазушы төмен баға қойғысы келсе, онда 
неліктен және қандай қателіктерді түзеген 
жағдайда бағаны жоғарылата алатын 
мүмкіндігіңізді анықтап, жіберіп алма. 

 «Киіміне қарап қарсы алады, ақылына 
қарап шығарып салады» дегендей, киім 
мә селесі де осы кеңестердің қатарына қо
сылады. Классикалық киім әрқашанда сәнде 
және ісшаралардың басым бөлігіне сай 
десе болады. Бұл киімнің стилі сыйластық 
пен жауапкершілік деңгейін белгілейді деп 
ойлаймын. Диплом қорғау үрдісіне жеңсіз 
жейде немесе джинс шалбарларын киіп 
келген бітірушіге бұл шараның маңызы жоқ 
екендігін көрсетеді. Сонымен қатар, кешкі 
мерекелерге киетін киімдер сияқты тым 
асырып жіберудің де қажеті жоқ. Қарапайым 
стильді таңдауға кеңес беремін.

 Маңыздылығы жағынан алдыңғы қатар
да ғылардан кем емес кеңестердің бірі – 
өзіңе деген сенімді жоғалтпаңыз. Студент 
қаншалықты диплом тақырыбын зерттеп, 
100% дайын болса да, егер дауысында 
немесе әрекетінде сенімсіздік белгісі се зілсе, 
диплом бағасының төмен болуына әрекет 
еттім деп ойлай берсе болады. Себебі, 
психологтардың айтуы бойынша өзіңе деген 
сенімділік жетістіктің 90%ын құрайды. 
Қорытындылай келе, студенттер жоғарыда 
айтылған кеңестерден қажетін түйіп, сонша 
жыл бойы оқу орны қабырғасында алған 
білім күшін көрсете алады деген үміттемін. 
Әрине, кеңестерді тек оқып қана қоймай, 
оны тәжірибе жүзінде қолдана білу қажет. 
Мысалы, шаңғы тебуді сол спорт түріне 
арналған нұсқаулыққа көз жүгіртіп қана 
үйрену қиын. Ол үшін тәжірибеге көп көңіл 
бөлу маңызды. Сондықтан да, теория мен 
тәжірибені қатар алып жүру керек. Сә
би лер жүруді үйрену кезінде жығылып 
қалса, әрі қарай тұруға талпынып, соңында 
қадамдарын нық баса бастайды. Сол сияқты 
егер бітірушілер диплом қорғау барысында 
сәтсіздікке ұшыраса, мұңаюыдың қажеті 
жоқ. Студенттер өздерін қайтадан қолға 
алып, шабытпен еңбектенсе,    тез арада 
жұмысының жемісін көретіні айдан анық.  

«Мақсат – жетістік желкені» дегендей, 
студенттерге алға қойған мүдделерге же
туде аталған кеңестердің көмегі тиеді деп 
ой лаймын. 

Қатша оСПАНовА. 

Уақыт – адам өміріндегі ең құнды валюта және өлшеусіз байлықтың бірі. Уақытты 
тиімді пайдаланып, өзін дамытуға жұмсайтын адамдармен қатар, оны бағаламайтындар 
да баршалық. 

Қоғамдық орындарда немесе көшеде ұялы телефонға үңілген жастарды күнделікті 
көреміз. Сонымен қатар, компьютерлік клубтарда да алтын уақыттарын жоғалтатын 
осындай жастардың болашағы күмән тудырады. Бұған себепші қазіргі заманның дамыған 
технологиясы ма, әлде кезінде балаларының тәрбиесіне көңіл бөлмеген атаана ма? 
Менің ойымша, екеуі де – осы мәселенің себепкері. Себебі, жаңа ұрпақ технологиясы – 
қазіргі заманның ең басты талабы. Бірақ, осы технологияларды дұрыс бағытта қолданып 
жүрсіз бе? Заманауи технологиялар мағынасы жоқ ойынсауыққа емес, бағасыз білім 
жинауға арналып жасалынған. Оны түсінбейтіндер күнненкүнге жалқауланып, тек 
уақытша ләззат алудан басқа еш нәрсені көздемейді. Бір жағынан, бұл мәселе бойынша 
жауапкершілік атаанаға жүктеледі. Ал, өз кезегінде кейбір жұмысбасты атааналарымыз 
балаларын тәрбиелеп, дұрыс жолға бағыттауда уақыттың жетіспеушілігін сылтауратады. 

Жарқын болашақты әркім де армандайды. Бірақ, сол мақсатқа жету үшін талпы
ныс жасау маңыздылығын көпшілік назарда ұстамайды. «Жалқаудың ертеңі бітпейді» 
дегендей, жастар уақыт шексіз деп қателесіп, бүгін бітіруге болатын жұмысты кейінге 
шегере беруді жаман әдетке айналдырған. «Уақыттың бос өткені – өмірдің бос кеткені» 
деген мақалды атабабаларымыз бекерге айтпаған. Уақытты кері қайтару мүмкін емес. 
Сондықтан да келешекте өкінбес үшін бүгіннен бастап, уақытты тиімді пайдалана оты
рып, болашақ туралы ойлау қажет. Уақытты дұрыс жоспарласаң, барлық жұмыстарды 
атқарып үлгересің. 

Мағжан Жұмабаевтың бізге артқан «Мен жастарға сенемін» деген үмітін ақтау үшін, 
алтын уақытымызды бағалай білейік!

Айнұр ҚыдыРӘлі, 
«орман, жер ресустары және фитосанитария» 

  факультетінің 3 курс студенті. 

Эльвира ТАСБолАТовА,
студентка 1 курса факультета 

«лесные, земельные ресурсы и фито
санитария»,  специальность «Защита и 

карантин растений»

Защита расстений – актуальная пробле
ма современного мира. Это основная про
блема экологии, т.к. без растений исчезнут 
животные и люди на земном шаре.  

Расстения – это легкие планеты. Будущее 
всего человечество зависит от того, в каком 
объеме мы будем его получать. Безжалост

ная вырубка лесов приводит нас постепен
но к глобальной катастрофе. люди, можно 
сказать, «рубят сук , на котором сидят». А 
вместо этого, наоборот,  нужно  как можно 
больше сажать зеленые насаждения, очи
щая тем самым воздух, которым мы дышим. 

Нужно учитывать климатические условия, 
в которых могут расти и иные растения. Так, 
например, почти исчезающим видом при
знан саксаул. Национальный банк Казахста
на выпустил монету с изображением цвету
щего саксаула. 

Многообразия расстений в Казахстане 
остро нуждается в его активной защите, со
хранении и преумножении. 

Особое место в защите расстений имеет 
выращивание кормовых культур для разви
тия животноводства.   

Согласно Посланию Президента РК 
Н.А.Назарбаева защита растений имеет 
стратегические знания для развития эконо
мики Казахстана. 

Защита расстений определяет будущее 
нашей планеты, и ее настоящее. От сохра
нения и выращивания зеленых насаждений 
зависит существование всего живого на 
Земле.

Уаќытты ќадірлей білейік! «Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
ПРОФЕССИЕЙ»








дИплом Қорғау Шеберлігі
  

  

Қайырбек УМБЕТЖАНов, 
«Клиникалық  ветеринариялық 

медицина» кафедрасының ассистенті 
ветеринария ғылымдарының магистрі

ЖАНЖАРыМ АСылыМ
Неткен ғажап сұлулығың талғамың,
Қиын неткен жүрекке от салғаның.
Қуанышпен байқамай да қалыппын,
Қоштасатын күннің таяап қалғанын.
                                                                                                                                  
Әр күн  сені құшағыма алып жүрдім.
Махаббаттың бал суының дәмін таттым.
Қоштасатын сәттерім еске түсіп,
Азаптандым, арылмас мұңға баттым.
                                                                                                                                   
Өзің болдың ойымда, санамда тек,
Ойлап едім бақытымды табам ба деп.
Асығып сөз айтуымның бір себебі,
Қорыққанмын сенен айрылып қаламын 
                                                    ба деп.
                                                                                                                       
Қоштасу өте қиын мен білемін,
Жай ғана бетіңнен сүйген едім.
Сол сәттерім кей кезде еске түссе,
Әлі күнге бір түрлі күйге енемін.
                                                                                                                                 
Сені көру болды менің тілегім,
Тәңірімнен мың қайталап тіледім.
Семен бірге мәңгі қалып кеткендей,
Кеудемдегі лүпілдеген жүрегім.

Тіл  ҚҰдіРЕТі 
Тілім менің өмірдегі тірегім,
Тілімменен тарихымды білемін.
Сан ғасырлар қалыптасқан тілімді,
Қадірлеп те, қастерлеп те жүремін.

Сүйемін туған тілім, қазақ тілді.
Қазақ тілмен атырамын әрбір күнді,
Қазақ тілі өшпесін, жасай берсін
Қайда барсам тілермін тілеуіңді.

Қазақ тілідана тілі,асыл тіл,
Қазақ тілібаба тілі,ғасыр тіл.
Қазағымның қуанышын сен жырлап
Елдігімнің қуанышын асыр  тіл.

Қасиетті тілім менің тірегім,
Саған бақыт мына менің тілерім.
Сенсің менің шешендігім сенерім.
Сенің мәңгі жасуыңа сенемін.

Туған тілім бақытым мен байлығым
Жоққа тән ғой сенсіз өткен әр күнім
Туған тілім тірлігімнің айғағы
Аман болсын ана тілім алтыным.

ӘКЕМЕ
Бүгін сіздің мерекелі күніңіз,
Әр уақытта күліп ойнап жүріңіз.
Қуанышты сәттеріңіз көп болсын,
Құтты болсын әке туған күніңіз!
 
Жылдар өтер артқа тастап өткенін,
Таусылмасын жылда келер көктемің.
Өзіңізге тек жақсылық тілеймін,
Айтарым әке сізге деген көп менің.

Біледі ғой  қимастықтың өлшемін,
Әке болып, ана болып көрсе кім
Өз қолымен өзі үзіп бергендей,
Жүрегіңнің ең қажетті бөлшегін.

Шырқатып жыр әнімді төгемін,
«50» жастың шыңына бір өрледің.
Қадірлеп те, қастерлеп те жүремін,
Сізге бақыт мына менің тілерім.

Жақсылардың шашады жүздері нұр,
Шапағатты ісінің іздері бұл.
Құттықтап біз мерейлі мерекемен,
Шын жүректен тілейміз сізге ғұмыр!

ЖАМБыл БАБА 
Жамбыл ата жүз жасаған жасыңыз,
Дара тұлға даңқы шыққан ақынсыз.
Тең келместей еш бір ақын даңқты, 
Дүние жүзіне аты шыққан ақынсыз.

Домбыраңды қолыңа алып шырқасаң,
Сүйінбайды пір тұтып ұрандайсың.
Мысын басып қарсылас ақындардың,
Қомданған қос қанатты қырандайсың.

Гомерісің 20ғасырдың,
Атағыңды бар ақыннан асырдың.
Бай манапты сөздеріңмен қамшылап,
Ұшқынындай көрінесің жасыңның.
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УНИВЕРСИТЕТ ТЫНЫСЫ

«Қозы КөрпешБаян Сұлу» 
күні де есігімізді қағып келді. 
Ежелденақ, адам баласы 
ұлы махаббат сезімін 
ерекше қадірлеп, қастерлеп 
келген. Соның әсері болса 
керек, әр халық осы сезімді 
құрметтеп, бағалануын тілеп, 
түрлі күндерді ойлап тапқан. 
Енді елімізде махаббатты 
қастерлеудің жаңа дәуірі келе 
жатыр. Кіршіксіз махаббатқа 
толы жүрек иелері Қозы 
Көрпеш пен Баян сұлу күнін 
атап өтіп, осы күні бар лық 
жақындарымызға, ғашық

та ры мызға се зі мімізді білдіріп, құрмет көрсету әр қазақтың борышы болса керек. Осы 
мерекеге орай, 13 сәуір күні Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Сту дент тік кәсіподақ 
комитетінің төрағасы Сманов Әшірәлі Жүсіпұлының ұйым дас тыруымен кеш өткізілді. 
Сонымен қатар, мерекені ұйымдастыруға жастар саясаты бөлім маманы Абдуалиев 
Жангелді Мырзагелдіұлы, Тәрбие жұ мысын ұйымдастыруәдістемелік қам тамасыз ету 
бөлімінің маманы Ты ле кеш Еркебұлан Ажыбайұлы ат са лысты. Кеште университетіміздің 
әр факуль тетінен әнші, биші студенттеріміз өз өнерлерін көрсетіп,  көрермендердің 
ыстық ықыласына бөленді.

Махаббат – дүниенің ең асыл, жалпақ жалғанның ең кіршіксіз сезімі. Қалқаман
Мамыр, ләйліМәжнүн,  Қыз Жібек пен Төлеген және Қозы Көрпеш Баян Сұлу сияқты 
ұрпақ тәрбиесіне ерекше ықпалы бар көптеген ғашықтар образы біздің бойымызға 
сүйіспеншілік пен адалдық қасиеттерін дарытады.

Қанша ғашық арманына ұмтылды,
Қанша жүрек құштарлықпен бұлқынды,
Ғашықтарды құрмет тұтып адамзат,
Ешқашанда ұмытпайды бұл күнді!
Шуақ шашып қапқараңғы түнектен,
Ғашықтарды пәк сезіммен нұр сепкен,
Жарық болсын әрқашан да жұлдызың,
Құттықтаймыз Қозы КөрпешБаян Сұлу күнімен!

Жанар КЕМАлБЕКовА,
«Агробиология» факультетінің 

2 курс студенті.

Ағымдағы жылдың 12 сәуір күні Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Рухани 
жаңғыру – болашаққа бағдар» бағ дар ламасы аясында, осы оқу орнында қызмет ат
қаратын ұстазғалым, Жаратылыстану ғы лымдарының докторы, «Экология» кафе
драсының аға оқытушысы, талантты суретші Жұмәділхан Керімбектің «Туған елім» атты 
жеке шығармашылық сурет көрмесі ашылды.

Жас ұрпаққа аграрлық білім беру ба ғы тында ұстаздық жолды таңдап, ғылыммен 
айналысып жүрген Жұмәділхан Сарыбайұлы бойындағы суретшілік дарынымен 
көпшілікті таңқалдырып келе жатқан қылқалам шебері. Көркемсурет өнерін арнайы 
оқып, мең гер месе де, шығармашылық жұмыстары кәсіби суретшілердің туындылары
нан еш кем соқ пайтын табиғи талант иесі университет қабырғасындағы жеке көрмесіне 
отыздан астам таңдаулы еңбектерін қойған. 

Рухани шараның ашылу салтанатында университеттің Тәрбие және әлеуметтік 
жұмыстар жөніндегі проректор Жанар Дәуренбаева, «Рухани жаңғыру» гу ма
нитарлық зерттеулер орталығының жетек ші сі, ҰҒА академигі Ханкелді Әбжанов, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Нәзия Сүлейменова, ауыл
шаруашылығы ғылымының кандидаты, техника ғылымдарының докторы, профессор 
Ердос Исабайұлы, ауылшаруашылығы ғылымының кандидаты, профессор  Ағы баев 
Алексей, «Орман, жер ресурстары және фитосанитария» факультетінің деканы, эко
номика ғылымдарының докторы, профессор Құрманкүл Абаева, «Агробиология» 
факультетінің деканы, Педагогика ғылымының кандидаты, профессор Бағлан Маха
медова сынды ғалымдар көрменің тұсауын кесіп, суретші Жұмәділхан Керім бектің 
шығармашылығына мол табыстар тіледі.

Сонымен қатар, ҚазҰАУ Қоғаммен байланыс басқармасының бастығы, Қазақстан Жа
зушылар одағының мүшесі, ақын Алмат Исәділ, кәсіби суретшілер Мақсат Бексұлтан, 
Бақытжан Досымов сынды азаматтар мен ұстаз, суретші Жұмәділхан Сарыбайұлының 
әріптестері және шәкірттері сөз сөйлеп, көрмеде қойылған туындылардан алған 
әсерлерімен бөлісті.

Суретші туындыларының өзегі қарапайым адамдар келбеті мен туған жер, әсем 
табиғат, ауыл көріністері болғанымен, тақырыбы әр алуан. Автордың «Ауылда», 
«Терезедегі таң», «Әкемнің портреті», «Бұлақ басында», «Тыныштық», «Дала» сынды 
картиналары  зер салып қараған кез келген адамды сүйсіндірмей қоймайды.

Жұмәділхан Сарыбайұлы 1959 жылдың 9 қазанда туылған. 1986 жылы Қазақ ауыл
шаруашылық институтының агрономия факультетін үздік бітіріп, екі жылдық жолда
ма бойынша, Жамбыл облысы Жуалы ауданында бөлімше агрономы болып жұмыс 
істеген. 

1988 жылдан бастап, аталған оқу орнында кіші ғылыми қызметкер, ғылыми 
еңбектерді ендірудің инспекторы қызметтерін атқарады. Қазіргі кезде Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінде «Экология» кафедрасының аға оқытушысы.

19921998 жылдары Түркиядағы (Конияда) Сельжук университетінде білім 
жетілдіріп, Жаратылыстану ғылымдарының докторы (PhD)  атанды. 100ден астам 
көркемсурет туындыларының, 40тан астам ғылыми, оқуәдістемелік және бірнеше 
публицистикалық жұмыстардың авторы. Бірнеше республикалық және қалалық гале
реяларда жеке және топтасқан шығармашылық көрмелерге қатысып, көпшілік көңіліне 
бөленген.

Ж.С.Керімбектің бірнеше графикалық жұмыстары Түркия, Беларусь  елдерінде та
нылып, майлы бояумен салынған суреттері еліміздегі өнерсүйер қауым мен жеке кол
лекционерлер тарапынан жоғары бағаланған.

ҚазҰАУ Баспасөз қызметі.

Ұстаз-ғалым, суретші 
Жұмәділхан Керімбектің
жеке сурет көрмесі өтті

Єашыќтар кїні


