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Бүгінгі таңда елімізде аграрлық ғы лым
ды дамытуға мемлекет ерекше кө ңіл бөліп 
отыр. Бәсекеге қабілетті са палы өнім өндіру 
арқылы әлемдік нарыққа жол ашылатыны 
заңдылық. Ол үшін үздік тәжірибелер мен 
озық технологияларды меңгеріп, заманауи 
білім мен инновациялық ғылымға ба
рынша ден қою қажет. Университет ба
засында жұмыс істеп келе жатқан Агро тех
но логиялық хаб осы мақсаттарға арналған 
халықаралық байланыстарды нығайтып, 

ауқымды ісша ралардың маз мұнын 
арттыра түсуде.

Ше  тел дік ғалымдар алдымен Алма
ты дағы Қазақ ұлттық аграрлық уни
верситетінде бас қосып, университет 
ректоры, академик Тілектес Есполов 
бастаған оқу орнының ұстазға лым да
рымен бірге аталған ауданға келіп, жұмыс 
сапарларын аудандағы «Есік» мемлекеттік 
қорықмузейін аралаудан бас тады. АҚШ 
делегациясы мен ҚазҰАУ ғалымдарын 

Еңбекшіқазақ ауданының әкімі Бинәлі 
Ысқақ күтіп алды.

Қонақтар бұдан кейін алқаптарды ара
лады. «Алимжанов», «Дихан», «Амал 
Био» және «Садай батыр» сияқты бірқатар 
ша руа қожалықтарына ат басын тіреп, 
ондағы жұмыстардың жайкүйіне қанықты. 
Әсіресе, Бәйдібек би ауылы маңындағы 
алма өсірумен айналысатын «Дихан» ша
руа қожа лы ғының бақша зиянкестерімен 
күрестің алдын алуда қандай шараларды 
қолға алып жатқандығын көздерімен көрді.

–  2015 жылдан бері университет жа  -
ны нан Агротехнологиялық хаб өз жұ-
мысын жалғастырып келеді. Біз да мы-
ған елдердің ауылшаруашылығы ма-
ман дарымен тығыз қарым-қатынас 
ор  натып, аграрлық са ла дағы ортақ мә-
селелерді бірлесе зерттеу бойынша көп-
теген жұмыстарды жүзеге асырып ке-
леміз.

(Жалғасы 2-бетте)

қазҰау мен ақШ ғалымдары 
бірлесіп жұмыс атқаруда

Жуырда Қазақ ұлтттық аграрлық университеті жанындағы Агро-
технологиялық хабтың ұйымдастыруымен Алматы облысы, 
Еңбекшіқазақ ауданы орталығы Есік қаласында аудан басшылығы 
мен жергілікті агроөнеркәсіп кешен мамандарының АҚШ Ауыл 
ша руашылығы министрлігі (USDA),  Мичиган университеті (MSU), 
Корнель университеті (Cornell U) делегацияларымен кездесуі өтті. 
Шетелдік қонақтар аудандағы бірқатар шаруа қожалықтарының 
тыныс-тіршілігімен танысты.
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БІЛІКТІЛІК ЖӘнЕ ОҚУ МЕРЗІМІ:
– Бакалавриат – бакалавр біліктілігі, оқу мерзімі – 4 жыл; 
– Жоғары арнаулы мамандар – маман біліктілігі, оқу мерзімі – 5 жыл; 
– Магистратура – академиялық дә ре же – магистр, оқу мерзімі – 2 жыл;
–  PhD докторантура – ғылыми дәреже – PhD доктор, оқу мерзімі – 3 жыл;
Университет АБ №0142690 мем ле кет тік лицензияға ие. Оқу мемлекеттік білім 

беру гранты мен ақылыкелісім шарт не гізінде жүргізіледі.

ҚАЗАҚ ҰЛТТыҚ АГРАРЛыҚ УнИВЕРСИТЕТІ
Республикамызда АӨК біліктілігі жоғары  мамандар даярлауда 

90 жылға жуық тарихы бар оқу орны.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі №648 Жарлығымен 

университетке ерекше «ҰЛТТЫҚ» статус берілді.
Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім беру мемлекеттік стандарттарының 

барлық талаптарына сай 2014 жылы аккредиттеуден, 
2015 жылы аттестаттаудан және 2012 жылы №12.0082.026 ISo 9001:2008 

стандартына сәйкес деп танылды. Мемлекеттік лицензия: №KZ42LaF00006720
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Бүгін міне, АҚШ-тың ауыл шаруа шы-
лық департаментінен, ондағы бел-
ді уни вер си тет терден арнайы ма -
мандар келіп отыр. Өздерінің озық 
тех нологиялары жайлы ойларын ор-
таға салып, тәжірибелерін бө лісуге 
дайын екендіктерін танытуда. Да-
мыған елдердегі диқандар еңбегінің 
үдерістеріне жүгініп, олармен қоян-
қолтық араласып жұмыс істеу екі 
тарапқа да тиімді екеніне көзіміз толық  
жетті. Сон дай-ақ, Ең бек ші қазақ өңіріне 
арнайы ке лу і міздің өзіндік се бебі бар. 

Өйткені, аудан мен университет 
арасында ғылыми-практикалық бай -
ланыстар кеңінен жолға қой ыл ған, – деді 
Қазақ ұлттық аграрлық уни вер ситетінің 
ректоры Тілектес Ес полов.

«Бактериялық күйік» деп аталатын ал
ма ағаштарында кездесетін ауру түрі 
соңғы жылдары отандық бағбандарды 
әб ден сансырата бастапты. Қазіргі кез
де елі міздің оңтүстік және оң түс тік шығыс 
аймақтарындағы баубақ шалардың 40 пай
ыз ға жуығы осы кеселмен зақымданған. 
«Дихан» ша руа қожалығының бас аг ро
номы Ас қар Алдажаровтың айтуынша, 
«бак те риялық күйікпен» 7 гектарға жуық 
ал ма бағы зақымданған.

– Қолымыздан келгенше қарманып 
ке леміз. Бар білгенімізді іске асырып 
жатқан жайымыз бар. Әрине, бұл 
аурумен көп болып күрескенге не жет-
сін?! Мұхит асып келген ғалымдардың 
тәжірибесіне жүгіну біз үшін үлкен 
абырой. Осындай кездесулерді ұйым-
дастырған университет бас шы лы ғына 
және аудан әкімдігіне ризамыз, – деді 
Асқар Алдажаров.

АҚШтағы Корнель университетіндегі 
өсім дік шаруашылығы орталығы ті ке лей 
же міс ағаштарын зерттеумен айналысады 
екен. Аталған ор та лық  алма ағашында 
кездесетін бұл ау ру түрімен күресте зор 
жетістіктерге же тіпті. Тіпті, бұл ауруға 
қарсы им мунитет қалыптастырған 
көшеттерді де өсіріп үлгеріпті. Орталық 
директоры Лоуренс Смарт осынау игі 
жұмыстарды қазақстандық бағбандармен 
бөлісуге әзір екендіктерін айтты.

Алдағы уақытта Қазақ ұлттық аграр лық 
университеті американдық ға лымдармен 
бірлесіп, «Дихан» ша руа қожалығының 
аумағынан тәлім бақ өсіруді қолға алмақ. 
Сол арқылы «бак териялық күйікке» төзімді 
ке ле тін көшеттерді өсіріп, алма бақ тар  ға 
төнген қауіпті біржолата жой мақ ниетте. 
Сондайақ, Мичиган уни вер ситетінің ға
лым дары да ауыл ша руа шылығына 
қатысты өздерінің озық технологияларын 
жергілікті фер мер лер ге жанжақты 
таныстырды. Сай ып келгенде, мұндай 
тәжірибе алмасу отандық шаруаларға 
дем беріп, іс те рінің ілгері басуына кең жол 
ашатыны белгілі.

Аталған шараның мақсаты – халық ара
лық байланыстарды дамыту ар қылы мем
ле кет тікжекеменшік се рік  тестік механизмі 
кө мегімен қысқа мер зім аралығында  агро
биз неске ин  но вациялық идеялар мен тех
но ло гияларды, стартапжобаларды тар  
ту және жаңаша жүргізілетін жұ мыс тар 
арқылы ауыл шаруашылығы са ла сының 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Дина СМАҒҰЛОВА,  
«Жеміс, көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы»  
кафедрасының оқытушысы, 

ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
магистрі

ҚазҰАУ мен 
АҚШ ғалымдары 
бірлесіп жұмыс 

атқаруда

Ағымдағы жылдың 21 
сәуір күні Қазақстан 
Республикасы Премьер-
Министрінің орынбасары – 
ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрі Өмірзақ Шөкеев 
Қазақ ұлттық аграрлық 
университетіне арнайы 
жұмыс сапарымен келіп, 
оқу орнының оқу-ғылыми 
базасымен танысты.

Өмірзақ Естайұлы ГИС технологияларын 
белсенді пайдаланып, өсімдік аурулары 
мен зиянкестерді анықтау, су тасқынының 
болжауы және егістік өнімділігі сияқты ауыл 
шаруашылығымен байланысты табиғи және 
басқа да тәуекелдерді дер кезінде анықтап, 
мониторинг жасауға мүмкіндік беретін 
университеттегі «Ситуациялық ор та
лықтың» қызметімен, оқу орны базасындағы 
Агротехнологиялық хаб құрамына кіретін 
ҚазақстанЖапон, ҚазақстанКорей, Қа
зақс танБеларусь агроинженерлік, «Су  
инновациялық орта лық тары жұмысымен та
ныс ты.

Агротехнологиялық хаб бүгінгі күні сан
дық технологияларды игерген әлемдік 
дең гейдегі білікті мамандарды тартуға,  
шет елдердегі тың идеялар мен жаңа тех
нологияларды енгізуге және оны Қа зақс  тан 
жағдайына бейімдеуге, озық инно вациялық 
тәжірибелерді алмасуға мол мүмкіндіктер 
беруде.

Кездесу соңында Өмірзақ Естайұлы 
Мем лекет басшысы жүктеген міндеттер 
бойынша отандық агроөнеркәсіптік ке шен
ді жандандыру және аграрлық білім мен 
ғылымды дамытудағы университет қыз
метіне оң баға берді.

ИнновацИяға 
бетбұрыс

(Басы 1-бетте)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің Кинология ор та
лы ғының бастамасы бойынша ағымдағы жылдың 
сәуір айында Алматы қаласында Халықаралық ве
теринариялық дәрігерлер күніне орай ақпараттық
танымдық дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек 
үстелдің өткізілу мақсаты – ветеринар дәрігерлер 
жұмыстарының кәсіби біліктіліктерін арттырып, тә
жірибе алмасу. Аталған ісшараға ҚазҰАУ ветеринар
ғалымдары қатысты.

Қазақ ұлттық аграрлық университетіне Түркия 
Республикасының Конья қаласының муниципалитеті 
делегациясы келді. Жиын барысында Конья қаласында 
өтетін жасыл астаналардың Халықаралық конгресін 
ұйымдастыру және дайындық шараларын талқылау 
жайы сөз болды. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Түркия 
Республикасының Нийде Омер Халисдемир уни вер
ситеті байланыс орнатты.

Қазақ ұлттық аграрлық университетте Азия Даму 
Банкінің азықтүлік қауіпсіздігі бойынша ха лықаралық 
стандарттарды күшейту жобасы аясында коор ди
нациялық кездесу өтті. Кездесудің негізгі мақсаты – 
жобаға қатысушы әрбір ел үшін азықтүлік қауіпсіздігі 
бойынша стратегиялық жоспарларын дайындау және 
талқылау.

ҚазҰАУде «Ага Хан Гуманитарлық Жобасы» 
аясында Орталық Азия Университетімен ынты мақ
тастық туралы меморандумға қол қойылды. Ме
морандумға қол қою бастамашысы «Қазақстан тарихы 
және Қазақстан халықтарының мәдениеті» кафедрасы 
болды. Ынтымақтастық аясында ҚазҰАУдың таңдаулы 
педагогтары үшін гуманитарлық пәндердің пәнаралық 
курстары бойынша тренингтер ұйымдастырылады.

HR Адам ресурстарын дамыту Басқармасының 
ұйымдастыруымен Қазақ ұлттық аграрлық уни
вер ситетінің әкімшілік қызметкерлері үшін «KPI – 
тиім діліктің басым көрсеткіштері жүйесін енгізу» 
тақырыбында семинар өтті. Семинар ұйымдастырудың 
мақсаты – қызметкерлердің лауазымдық сипат та
маларын өзектендіру, корпоративтік құндылықтарды 
нығайту, мотивация беру жүйесін жақсарту, қыз
меткерлерді ынталандыру.

HaS университетінің (Хертогенбос қ., Нидерланды)  
делегациясы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 
жұмыс сапарымен келді. Ғалымдар мен студенттерді 
қамтыған делегация «БайсеркеАгро» ғылымиөн
дірістік оқыту орталығы, Есік мемлекеттік ден
дрологиялық саябаққа барып қайтты.

Ресей Федерациясы Татарстан Республикасының 
Н.Э.Бауман атындағы Қазан мемлекеттік ветеринария 
академиясы арасындағы ынтымақтастық ме мо
ран думға сәйкес осы университеттің факультет 
деканы Файзрахманов Рамиль Найлевич пен «Мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» ма
мандығының студенттері академиялық ұтқырлық ая
сында ҚазҰАУде тәжірибеден өтті.

Қазақ ұлттық аграрлық университетіне Венгрия 
консулы және Су компаниялары Қауымдастығы іс
сапармен келді. Сапардың мақсаты – Венгрия Су 
компаниялары Қауымдастығы мамандарының вен
герлік су шаруашылығы және кәріз жүйелерімен ай
налысатын компаниялардың экспорттық өнімдерін 
таныстырып, жергілікті мамандармен тәжірибе алмасу. 
Жиын соңында ҚазҰАУ мен Венгрия Су ком паниялар 
Қауымдастығы арасында әріптестік ор нату жөнінде 
меморандумға қол қойылды.

 

•  Қысқа-нұсқа ақпарат
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«Елбасы 
таңдауы – 
қоғамның 
қолдауы» 
Жақында ҚазҰАУде «Рухани жаңғыру – 

Елбасы таңдауы, қоғамның қолдауы» 
атты дөңгелек үстел өтті. Еркін пікір 
алмасу түрінде өткен рухани шараны 
университеттің Тәрбие және әлеуметтік 
жұмыстар жөніндегі проректоры Жанар 
Дәуренбаева ашып, жүргізіп отырды.

Бұл шараны «Рухани жаңғыру» гу
ма нитарлық зерттеулер орталығының 
же текшісі, академик Ханкелді Әбжанов 
және «Қазақстан тарихы және Қазақстан 
халқының мәдениеті» кафедрасының 
меңгерушісі Досалы Салқынбек Алматы 
қаласы Медеу ауданы әкімдігімен бірлесіп 
ұйымдастырды. Шараның мақсаты – 
Елбасының «Болашаққа бағдар: ру
ха ни жаңғыру» атты мақаласының не
гізгі идеяларын талқылау және осы 
бағдарлама аясында атқарылған жұ мыс
тар есебін қорытындылау.

Дөңгелек үстелге Медеу ауданы 
әкімінің орынбасары Ғани Майлыбаев, 
О.Сүлейменов атындағы Әлеуметтік
гуманитарлық білім беру және тәрбие 
институтының, «Рухани жаңғыру» гу ма
нитарлық зерттеулер орталығының, «Қа
зақстан тарихы және Қазақстан халқының 
мәдениеті» және «Қазақ және орыс тіл
дері» кафедрасының қызметкерлері, 
БАҚ өкілдері, университет студенттері 
мен магистранттары қатысты.

Жиында сөз алған Ғани Айдарұлы 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая
сын да Медеу ауданында жүргізілген 
ісшараларға тоқталып, сол жұмыстар 
есебін қорытындылады.

Сонымен қатар, жиында төмендегідей 
баяндамалар тыңдалды:

· «Рухани жаңғыру және ұлттық тарих 
методологиясы» – Ханкелді Әбжанов, 
«Рухани жаңғыру» гуманитарлық 
зерттеулер орталығының директоры;

· «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бас та
ма сы – Мәңгілік елдің мәртебесі» – Серік 
Игілікұлы, «Қазақ және орыс тілдері» 
кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., қа
уым дастырылған профессор;

· «Ұлттық бірегейлік және ұлттық код» 
– Мақпал Жекебаева, «Қазақстан тарихы 
және Қазақстан халқының мәдениеті» 
кафедрасының оқытушысы;

· «Рухани жаңғыру контексіндегі праг
ма тистік өмір салты» – Еркін Ермұханов, 
«Қазақстан тарихы және Қазақстан хал
қының мәдениеті» кафедрасының оқы
тушысы.

Жиынды қорытындылаған Жа нар 
Әбжанқызы Рухани жаңғыру тұжы рым
да масы аясында университет бойынша 
атқарылып жатқан ауқымды ісшаралар 
барысына тоқталып, аталған бағыттағы 
оқытушылар мен студенттердің бел сен
ділігін ерекше атап өтті.

Ағымдағы жылдың 3 мамыр күні 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
бас ғимараты алдындағы алаңда Отан 
қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңіс ме ре
кесіне арналған салтанатты шара өтті. 
Мерекелік шараға Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері, Алматы қаласы әкімдігі мен 
Қалалық ардагерлер Кеңесінің өкілдері, 
белгілі ғалымдар, қоғам қайраткерлері, 
университеттің оқытушылары мен сту

денттері қатысты. Шара аясында қо
нақтар университет  алдындағы Ме мо
риалдық тақтаға гүл шоқтарын қою рә
сімін өткізді.

Университет өз ардагерлеріне үнемі 
қамқорлық жасап, жанжақты көмек 
көр  сетіп отырады. Өкінішке орай құр

метті ардагерлеріміздің қатары жыл 
өткен сайын сиреп келеді. Қазіргі уа
қыт та университетте 1 Ұлы Отан со ғы
сының ардагері, 11 Ұлы Отан соғысы 
ардагерлеріне теңестірілгендер және 78 
тыл еңбеккерлері бар.

Мерекелік шараны университет 
рек торы, ҚР ҰҒА академигі Тілектес  
Ес полов құт тықтау сөзбен ашып, 
ардагерлерге деген ізгі ниеттілегін 

жеткізді.
–  Бүгінгі ұрпақ қазіргі тәуелсіз  Қа-

зақс тан елін де алаңсыз өмір кешуде. 
Мұндай еркіндік бақытын адамзат 
тарихындағы ең жойқын соғыста 
бұғанасы бекімей қолына қару алып, 
қасық қаны қалғанша күрескен аға 

ұрпақ сыйлады. Сұрапыл соғыс жыл-
да рында Қазақ ұлттық аг рар лық 
уни верситетінің түлектері мен қыз-
меткерлері де қан майданның ал -
дыңғы шебінде жүрді. Олардың көбі 
оқу аудиторияларында жүрген жер-
ле рінен соғысқа аттанды. Майдан 
даласында ерлікпен қаза тапқан қан-
дас тарымыздың даңқты есімдері уни-
верситет алдында арнайы қойылған 
Ескерткіш тақта ме  мориалында ай-
ғақталып тұр. Уни вер ситет ұжы-
мы әрдайым олардың әр уақ тары 
мен рухтарының алдында бас иеді. 
Бүгінгі таңда ортамызда аман жүр-
ген ардагерлер мен қарияларға қа-
шанда  сый-құрмет көрсетіліп ке ле-
ді. Бүгінде университетіміздің ар да-
гер лері, тың еңбеккерлері мен ау ған 
соғысына қатысушылар, Әскери ка-
федра жауынгерлері, оқытушылар 
мен студенттер, жалпы университет 
ұжы мы  даңқы өшпейтін ерліктің ме-
ре кесінде бас қосты. Ардагерлер 
қауымына мықты денсаулық, ұзақ өмір 
тілеймін, – деді ректор.

Университет алдындағы ресми жиын 
соңында Әскери кафедраның сап 
түзеген курсанттары патриоттық әндерді 
орындап, әскери шерумен жүріп өтті. 

Мерекелік жиынның басты ерекшелігі 
далалықәскери асхана мен нағыз сол
дат ботқасы болды. Университет ұжы
мы ардагерлерге арнайы дастархан 
жайып, концерттік бағдарлама ұсынды. 

Концерт барысында халықаралық 
конкурстардың лауреаты «Гүлбану» би 
ансамблі  өнер көрсетсе, әншілер әс
кери тақырыптағы әсем әуендермен 
ардагерлерге көтеріңкі көңілкүй сый
лады.

Қазақ ұлттық аграрлық университетте 
халқымыздың Ұлы мейрамы – Наурыз ме
ре кесіне арналған салтанатты шара өтті. 
Мерекелік шараға Алматы қаласының әкімі 
Бауыржан Байбек қадірменді қонақ ретінде 
арнайы келіп, оқу орынның ұстазғалымдары 
мен білім алушы жастарымен кездесті. 
Қала мерекелік концертті тамашалап, наурыз 
дастарханынан дәм татып, университеттің 
оқуғылыми зертханаларын аралап, оқу 
орны базасындағы «Н.Назарбаев білім және 
ғылым орталығы» мен Агротехнологиялық 
хаб құрамындағы инновациялық ор та лық
тарының жұмысымен танысты.

– Наурыз – бұл тек көктемнің ғана емес, 
бұл ең әуелі ізгілік пен жақсылықтың, 
жаңару мен өркендеудің мейрамы. Тамырын 
тереңнен тартқан осынау мейрам – 
береке мен татулықтың, тазалық пен 
ізгіліктің тұғырын нығайтып, риясыз 
шаттық пен қуанышқа кенелтер ұлттық 
мереке», – деп ұжымға жүрекжарды ізгі 
тілегін білдірген қала әкімі Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің отандық ауыл 
шаруашылығы саласында айрықша орны 
мен зор мәртебесі бар екенін атап өтті.

 Мерекелік шара барысында қала басшысы 
Бауыржан Қыдырғалиұлы университеттің 
оқуғылыми үрдісін заман талабына сай 

Наурыз – рухаНи 
жаңғыру мейрамы



жандандыру мен білім алушы жастардың 
әлеуметтік мәселелерін шешу жолында 
атқарып жүрген табысты қызметіне оң баға 
беріп, оқу орнының барлық бастамаларына 
қала әкімдігі тарапынан барынша қолдау 
көрсететінін айтты.

Ұлыстың ұлы күніне арналған салтанатты 
шараны ұйымдастырушы университет рек

торы, академик Тілектес Есполов, бүгінгі 
күні мемлекет тарапынан агроөнеркәсіп 
кешенін жаңа бағытта дамытуға ерек
ше көңіл бөлініп, «Президенттің бес бас
тамасы» мен «Рухани жаңғыру» идеясы 
ая сында елімізде серпінді жобалар мен 
стра тегиялық бағдарламалардың ти
ім  ді іске асырылып, халықтың әлау қа
ты  ның артып келе жатқанын атап өтті. 
Қа  дірлі қонақтар мен университет ұс таз

дарына оқу ордасы бас ғимаратының ал
дында студенттер дайындаған ұлттық 
әнкүй, көмкерілген сахналық көрініс пен 
спорт тық ойындар және кітап көрмесі ұйым
дастырылып, мерекеге арнайы тігілген ақ
шаңқан киіз үйлерден  наурыз көже ұсы
нылды.

Ардагерлер ардақталды
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• Пікір

Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ бас
ты. Елбасымыздың жыл басындағы Жол
дауында Қазақстанның үшінші жаң ғы руы 
басталғаны туралы жариялауы – осыған 
себеп.

Осылайша, еліміз қайта түлеудің 
айрықша маңызды екі процесі – саяси 
реформа мен экономикалық жаңғыруды 
қолға алды. Біздің айқын мақсатымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған отыз елдің 
қатарына кіру. Рухани жаңғыру тек бүгіннен 
басталатын жұмыс емес. Еліміз тәуелсіздік 
алған кезеңнен бері ауқымды шаралар 
атқарып келеді. Ал, біз өзімізді дамыған 
елдермен қатар көргіміз келсе, заман 
ағынына икемдену арқылы жаңа дәуірдің 
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз қажет. 
Әлем халықтарын мойындату үшін бәсекеге 
қабілетті ел болуымыз шарт. Қазіргі таңда 
жеке тұлға ғана емес, тұтас халықтың өзі 
бәсекелік қабілетін арттырса, мол табысқа 
жетуге мүмкіндік алады. Мұнда табысқа 
тек материалдық өнім ғана емес, сонымен 
бірге білім, қызмет, зияткерлік, сапалы ең
бек ресурстары да жатады. Шет тілдерді 
жетік меңгерген жастар үшін дүниежүзі 
оқу орындарының есігі ашық. Сол арқылы 
білімін шыңдаған жастар елге пайдасын 
тигізіп, соның жемісін көретін күн де жақын. 
Осылайша, білім жүйесін нығайту арқылы 
әлемнің ең озық отыз елінің қатарына ене 
аламыз.

Ғасырлар қойнауынан жеткен Абай ата
мыздың даналығы, Жамбыл бабамыздың 
жырлары, Құрманғазының күйлері, Әуе
зов тің ғұламалығы бар рухани бай елміз. 
Рухани жаңғыру – ұлт пен сананың 
жаңғыруы деп ойлаймыз.

Сандуғаш СИРГЕБАЕВА, 
ҚазҰАУ қауымдастырылған 

профессоры,
Индира ТАСЖҮРЕК,

ҚазҰАУ студенті

Ұлт пен 
сананың 

жаңғыруы

Завораживающий мир театра: 
бархатные шторы, ог ромные хрустальные 
люстры, велюровые кресла, ожидание 
начала спектакля и выхода любимых 
актеров на сцену. Как прекрасен и 
замечателен этот мир! 

Театр принято считать высочайшим 
из искусств. В нем сочетаются великие 
музыкальные произведения, живое 
вокальное и оркестровое исполнение, 
драматургия, поэзия, танец в сочетании 
с работой художников и костюмеров. Это 
богатейшая пища для ума и сердца…

Поэтому для приобщения молодежи 
к национальной истории, традициям, 
культуре преподаватели кафедры 
казахского и русского языков 
(завкафедрой к.ф.н., доцент Жапаков 
С.И.): ст.преп. Калыкова Л.С., ст.преп. 
Сауранбаева Р.А., ст.преп. Кульбаева 
А.Ж., ст.преп. Нуркасымова А.К., ст. 
преп. Саттаров Н.Е., преп. Сулейменова 
К., ст.преп. Аяпбергенова К.С., 
организовывают походы студентов 
КазНАУ в театр. Некоторые студенты 

пришли в театр первый раз в жизни. 
Так, недавно студенты первого кур
са факультетов КазНАУ: Инженерного, 
ветеринарного, агробиологии и 

фитосанитарии в очередной раз посетили 
драмтеатр им. М.Ауэзова. Состоялся 
спектакль «Жаужурек» (Одержимый), 

режиссерпостановщик Е.Обаев. В 
этой драме есть все: любовь, сражение 
батыров за свободу своего народа. 
Балуан Шолак – певец, музыкант, борец 

за свободу, батыр и отчаянный степной 
вагант – рыцарь чести, влюбляет в себя 
не только степную красавицу Галию, но и 

своенравную и избалованную дочь главы 
Кокшеуского уезда Татьяну. Нелегко 
здесь супруге Балуан Шолака Балкаш. 
Судьба Балуана неотделима от народа. 
Родовые владения казахов намерены 
занять переселенцы. Люди не желают по 
своей воле оставлять земли предков, все 
это приводит к жестоким столкновениям, 
в степи – ужасный переполох, люди в 
глубокой печали... 

Любовь – самое великое чудо на свете. 
Но, там где нет свободы, равноправия, не 
существует настоящей любви, счастья. 
Балуан Шолак с большой отвагой 
вступает в борьбу за свободу своего 
народа. На протяжении всей драмы между 
артистами и зрителями присутствовал 
незримый контакт, основанный на чувстве 
восприятия. 

Спектакль закончен... Зрители 
покидали зал сияя улыб ками и делясь 
восторженными впечатлениями, с 
хорошим настроением, заряженные 
чувством тепла и добра, который подарил 
им творческий коллектив драмтеатра им. 
М.Ауэзова. 

                                                                                                                             
Ст.преп. Кульбаева А.Ж.,

ст.преп. Сауранбаева Р.А.,
ст.преп. Калыкова Л.С.

Жақында  Д.Серікбаев атындағы Шы
ғыс Қазақстан мемлекеттік техникалық 
университетінде 5В071200 «Машина 
жасау» мамандығы бойынша жоғары 
оқу орындары студенттері арасындағы 
Х Республикалық пәндік олимпиада 
өтті. Аталған олимпиадаға «Машина жа
сау» мамандығы бойынша жоғары оқу 
орындары қатынасты. Еліміздің барлық 
аймақтарынан заманауи техниканың 
тілін меңгерген, жүзден жүйрік шыққан 
студенттер келді. Олимпиада болашақ 
инженерлердің өндірістегі жұмысына 
тікелей қатысы бар «Машиналық гра
фика» және «Өзара ауыстырымдылық» 
пәндері бойынша  жүргізілді. Сту
денттер олимпиада барысынан үлкен 
әсермен оралды. Шығыстың табиғатын 
тамашалағаннан бөлек, еліміздің әр 
аймағынан келген студенттермен білім 
алмасып, өздерінің біліктілігін арттырып 
қайтты. Университеттің материалдық ба
засымен танысып, заманауи техникамен 
жабдықталған аудиторияларды тамаша
лап, оқу процесінде қолданылатын жаңа 
технологияларды көріп көңілдеріне ме
дет ұялатты. Машина жасау мамандығы 
елімізде кенжелеу дамығанымен, бо
ла шақтың нағыз локомативіне айнала
тыны сөзсіз. Қазіргі заманда өндірістің 
қай саласы болмасын барлығы дерлік 
компьютерлік бағдарламаларға тәуелді 
болып тұр. Бұл күнде компьютердің 
көмегінсіз іс бітпейтін болды. Виртуаль
ды әлеммен күн кешіп, түнде де ани
мациялы түс көретін жағдайға жеттік. 
Бұрынғы ертегілер әлеміндегі «Ертөстік» 
келместің кемесіне мініп, әртүрлі муль
тфильмде ойдан құрастырылған қуыс 
құлақ, кең танау кейіпкерлер пайда 
болды. Осының барлығы компьютерлік 
әлем нің геометриялық прогреспен да
мығандығы. 

Болашақта трактор, комбайндар алы
стан басқарылып, кез келген ауыл шаруа
шылық жұмыстарын атқара беретін 
болады. Яғни, «беспилотный трактор», 

«беспилотный комбайн» шығып, егін 
орағын компьютердегі бағдарламалар 
арқылы жүзеге асыра алады. Осының 
барлығы болашақ инженерлердің ком
пьютер бағдарламаларын меңгермесе 
болмайтындығын дәлелдеп тұр. 

Жарысқа МС 306тобының сту дент
терін, Қилыбаева Мадина Аманқызын, 
Темір Ғалымжан Бейсенбекұлын олим
пиада талаптарына сай, autoCaD  ком
пьютерлік бағдарламасы бойынша 
дайындап апардым. Олимпиадаға қа
тынасқан ҚазҰАУ студенттері білім
ге зеректігін танытып, autoCaD  бағ
дар ламасын жетік мең гер ген дігінің  
ар  қасында бірінші 1орынға ие болды. 

Әбдікерім ТӨЛБАЕВ, 
«Механика және 

ауылшаруашылығын құрылымдау»
 кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры                                   

сердца студентов покоряет театр

Шығыста өткен білім сайысы

Олимпиаданың қорытындысы 
бойынша:

1 орын: Мадина Қилыбаева (ҚазҰАУ); 
2 орын: Максим Медведев (Жәңгір 
хан атындағы БҚАТУ);
3 орын: Мәди Жакенов 
(С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік уни вер си теті);
4 орын: Николай Зайченко 
(С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік уни вер си теті);
5 орын: Қанат Биғазинов (Шәкәрім 
атын дағы Семей мемлекеттік 
университеті);  
6 орын: Мотрохин Роман  
(М.Қозыбаев  атындағы Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті).
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Биылғы олимпиадаға Республикамыздың 
он облысынан, соның ішінде Шығыс 
Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Қостанай, 
Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан,  
Ақтөбе, Қызылорда, Батыс Қазақстан, 
Жамбыл облыстары және Алматы мен 
Астана қалаларынан 15 жоғары оқу 
орындарынан қонақтар, атап айтқанда, 212 
студент, 64 жетекші маман келді.

Екі кезеңдік Х Республикалық олимпиада 
он бес мамандықтан өткізілді. Бірінші 
кезеңде компьютерлік тестілеу, ал екінші 
кезеңде қолданбалы және ситуациялық 
тапсырмаларды шешу болды. Оқу және оқу
әдістемелік жұмыстары жөніндегі проректор 
м.а. Бақыт Баймұратқызы мен Академиялық 
саясат департаментінің директоры Ханат 
Алимжанұлы өткен олимпиаданың нәтижесі 
бойынша жеңімпаздарды грамоталармен 
марапаттады.

Олимпиада қорытындысы төмен де гі-
дей болды:

1 орын: Алматы қаласындағы Қазақ 
ұлттық аграрлық университеті, бірінші орын 
иегерлер саны – 15, екінші орын иегерлер 
саны – 5, үшінші орын иегерлер саны – 8;

2 орын: Астана қаласындағы Сәкен 
Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 
университеті, екінші орын иегерлер саны – 
10, үшінші орын иегерлер саны – 7;

3 орын: Орал қаласындағы Жәңгір хан 
атындағы Батыс Қазақстан аграрлықтех
никалық университеті, екінші орын иегерлер 
саны – 4, үшінші орын иегерлер саны – 5.

 

Мұхтар ҚАСЕнҰЛы,
Ауылшаруашылық ғылымдарының 

кандидаты

пәндік олИмпИада 
табысты өтті

Сәуірдің 2627 күндері Қазақ ұлттық аг
рар лық университетте «Студенттердің 
аграрлық ғылымды дамытуға қосқан үле
сі2018» атты жыл сайынғы ХХіі сту дент
тік ғылыми конференциясы өтті. Кон
ференцияның мақсаты – сту дент тердің 
шы ғармашылық белсенділігін арттыру және 
шы ғармашылық ойлауды қалыптастыру, 
оларды агроөнеркәсіптік кешеннің өзекті мә
селелерін шешуге жұмылдыру.

Конференцияны ҚазҰАУ ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі Есполов Тілектес Иса бай ұлы 
кіріспе сөзбен ашып, аталған кон фе рен
цияның әрбір талантты сту дентті зерттеу 
жұ мыстарына ынта лан дыратын ерекше рө
ліне тоқталды. 

Сонымен қатар, Қазақстан Рес пуб ли 
касы руханиадамгершілік және пат ри
от  тық тәрбиесі бар жоғары білікті ма
ман дарға мұқтаж екендігін атап өтті. 
Кон ференция 8 секция және 31 қосымша 
сек циядан болып, еліміздің агроөнеркәсіп 
кешенінің барлық саласын қамтыды. Кон
ференцияға мәлімделген баяндама саны 
– 189. Конференция қазақ, орыс, ағылшын 
тіл  дерінде болды.

Ғылыми конференцияға қазақстандық, 
шет елдік жетекші жоғары оқу орындардың 
студенттері қатысты.   

ХХіі студенттік ғылыми конференция ая
сында студенттер мен жас ғалымдардың 
стартап жобалар байқауы болды. Сайыстың 
мақсаты – студенттер мен жас ғалымдардың 

шығармашылық қызметін дамыту, білім 
алушыларды заманауи аграрлық ғылым 
және бизнестің өзекті мәселелерін шешуге 
тарту, сонымен қатар, агроөнеркәсіптік ке
шеннің индустриалдыинновациялық да
му ына үлес қосу. Жылдың басынан бастап 
98ден астам жоба ұсынылды. Байқау 
комиссиясымен 12 жоба іріктелініп алынды. 
Байқау жеңімпаздары ақшалай сыйлықтар 
және дипломдармен марапатталды.

Оның нәтижесі төмендегідей болды:
1 орын: Ерниязов Данияр, «Су ре сурс

тары және суды пайдалану» ма мандығының 
3 курс студенті, жоба тақырыбы – «Гидро
турбиналық сорғы қондырғысы»;

2 орын: Бүйенбаева Зарина, «Ве те ри
нарлық медицина» мамандығының 5 курс 
студенті, жоба тақырыбы – «Си ыр маститінің 
алдын алуға арналған биопрепарат»;

3 орын: Омарова Ақкенже, «Стандарттау 
және сертификаттау» мамандығының 3 курс 
докторанты, жоба тақырыбы – «Отандық 
ашытқылар негізінде функционалды про
био тикалық өнім өндіру».

ҚазҰАУ Баспасөз қызметі

Жақында «Гидротехника, ме
ли орация жә не бизнес» фа куль
тетінде «Құқық» сек ция сының 
тө  райымы, з.ғ.д., профессор 
З.К.Аюпованың, «Студенттерге 
құ қықтық тәрбие беру орта лы
ғының» және «Заңгер» үйір
месінің жетекшісі, аға оқы ту шы 
Ж.М.Нұр маханованың ұйым 
дас ты руымен «Сту дент тер 
дің аг рарлық ғылымды да мы
туға қос  қан үлесі2018» атты 
XXII студенттік ғылымипрак
ти калық конференциясы өтті. 
Аталған шараға «Құқық» кафе
дра сының про фессороқы ту
шы  лар құрамы, сту дент тердің 
ғы  лыми жетекшілері, з.ғ.к., про фессор А.М.Сатпаева, аға оқытушы М.А.Тө ленді, аға 
оқытушы Б.Т.Таджиханова, аға оқытушы М.Бекбергенова, оқытушы Қ.Е.Укибаева, оқытушы 
Р.Б.Байзакова жә не студенттер қатысты. Соның ішінде, «Құқық» кафедрасының «Заңгер» 
үйір ме сінің мүшелері, «Агробиология және эко логия» мамандығының және «Тұран» 
университетінің студенттері болды. Ғылымипрактикалық конференцияда студенттердің 
ғылыми баяндамалары үш тілде тыңдалды. Студенттердің жанжақты зерттелген, өзек
тілігімен көзге түскен баяндамалар ма рапатталынды.

Екі бірдей і дәрежелі дипломмен «Қа зақстан Республикасында жеке де тек тив қызметін 
қалыптастырудың құқық тық маңызы» атты тақырыбымен «Гидро тех ника, мелиорация 
және бизнес» факуль те тінің 3 курс студенті Канапиянова Али ша (ғылыми жетекшісі, аға 
оқытушы Ж.М.Нурмаханова) және «Субмәдениетке еліктеу дұрыс па немесе «Рухани жаң
ғыру» бағдарламасының маңызы» атты тақырыбымен «Гидротехника, мелиорация және 
бизнес» факультетінің 1 курс студенті Ергешова Балнұр (ғылыми жетекшісі, аға оқытушы 
А.Бекбергенова) марапатталды.

«Prevention of the corruption in the judicial and legal organs» ғылыми тақырыбымен 
«Агробиология және экология» факультетінің 2 курс студенті Абдиева Шолпан (ғылыми 
жетекшісі, з.ғ.д., профессор З.К.Аюпова) іі дәрежелі дипломмен марапатталды.

Екі бірдей ііі дәрежелі дипломға «Қор шаған ортаны қорғау саласында эко но ми калық 
ынталандыру тетіктерін жетілдіру мәселелері» тақырыбын жанжақты қарастырғаны 
үшін «Гидротехника, ме ли о рация және бизнес» факультетінің 3 курс студенті Акулбекова 
Арайлым (ғы лы ми жетекшісі, оқытушы Қ.Е.Укибаева) және «Экологиялық қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың құқықтық ерек ше лік тері және олармен күресу жолдары» баян
да масымен «Гидротехника, мелиорация және бизнес» факультетінің 2 курс студенті Су
леймен Сейдахмет (ғылыми жетекшісі, оқытушы Р.Б.Байзакова) ие болды. 

Сонымен қатар, факультет деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары, т.ғ.к., қауым
дастырылған профессор М.С.На био л линаға, «Құқық» секциясының тө рай ымы, з.ғ.д., 
профессор З.К.Аюповаға, «Сту денттерге құқықтық тәрбие беру орта лы ғы ның», «Заңгер» 
үйірмесінің жетекшісі, аға оқытушы Ж.М.Нурмахановаға және ғылыми жұмыстарында ізденіп, 
шараға қа тысқан студенттерге «Гидротехника, ме ли о рация және бизнес» факультетінің та
рапынан мадақтамалар мен алғыс хаттар табысталды. 

Жанар нҰРМАХАнОВА,
 «Құқық» кафедрасының «Студенттерге құқықтық тәрбие беру орталығының», 

«Заңгер» үйірмесінің жетекшісі, аға оқытушы

Сәуір айында Қазақ ұлттық аграрлық университетте Қазақстан жоғары оқу 
орындары студенттері арасында екі кезеңнен тұратын Х Республикалық пәндік 
олимпиада өтті.

студенттік конференция
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• Академическая мобильность • Өнеге

Ел мЕн ЕлдІ бІРІКтІРЕР 
бІлІм мЕн ғылым

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыл сай
ынғы Қазақстан халқына дәстүрлі жол дау
ында елді ілгерілететін бағыттарды белгілеп, 
жол нұсқап, дамуға серпін беріп келеді. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
профессорлықоқытушылық құрамның 
же   ке және кәсіби дамуына айтарлықтай 
әсер етеді. Жақында біз Тәжікстан Рес

Прошел уже год с того момента, как я узнала о 
программе академической мобильности. Честно 
говоря, конкурс был довольно таки не простой, 
ведь было немало достойных кандидатов. Но я 
решила попытаться, ведь человек может достичь 
всего, что способен принять разумом, и у меня 
получилось!

Для меня обучение в ВарминскоМазурском 
университете (Ольштын, Польша) было очень 
полезным и интересным. С первого дня с теплотой 
и отзывчивостью встретил университет Вармии 
и Мазур.  Студенты и преподаватели были очень 
приветливыми и вежливыми, старались по мочь 
быстрее адаптироваться, да и вообще по приезду 
провели ориентационную неделю для иностранных 
студентов.  Нужно отметить, что университет имеет 
прекрасное базовое оснащение, что визиткой 
университета Вармии и Мазур является Кортово  
студенческий городок, всеми признан, как самый 
красивый кампус университета в Польше и один из 
самых красивых в Европе. Разумеется, факультеты 
имеют европейскую аккредитацию, пре по да ватели 
– отличные навыки в общении со студентами.

На мой взгляд, из существующих об ра зо
вательных программ для зарубежных студентов в 
разных странах мира академическая мобильность 
уникальна, так как данная программа развивает 
в студентах определенные качества: испытать 
себя в другой системе организации высшего 

образования, пользоваться 
современным техническим ос на
ще нием в зарубежных учебных 
ла бораториях и научных цен
трах, способность мыслить в 
срав нительном аспекте, поз на ко
миться с иностранной культурой и 
позаимствовать все самое лучшее 
для развития нашей страны.

Советы студентам, которые пла
нируют поехать по ака демической 
мобильности: в иностранной сре
де не ма ло важным фактором 
слу жит уверенность в себе и в 
своих знаниях. Если вы уверены 
в себе и в своих знаниях, кроме 
того в языковых знаниях, то 
эта программа именно для вас! 

Сле дует внимательно заранее узнать все про 
университет в который вы собираетесь поехать, 
какие предметы они предлагают, про студенческое 
общежитие и так далее. Помимо этого, не стоит 
забывать про знакомство с культурой страны и 
народа. 

По окончанию семестра  расставаться с новыми 
друзьями и университетом было очень жалко. Из 
Университета Вармии и Мазур привезла знания 
и опыт, используя которых, хочется внести свой 
вклад в  обеспечении качества непрерывного об
разования в соответствии с глобальными тен
денциями  в мировом образовании. Также от пяти 
месяцев обучения получила огромное количество 
впечатлений, которые остались наилучшими вос
поминаниями в моей памяти. Самое дорогое, что 
сегодня  у меня есть – это мои знания и опыт. И я 
готова к новому этапу в моей жизни.

В заключение хочу сказать, желаемого ре зуль
тата можно добиться трудясь достаточно, и самое 
главное, иметь желание и упорство. Ведь когда 
человек действительно хочет, то он делает все, 
чтобы этого достичь. Верьте в себя и у вас все 
непременно получится!

Ажар нАУАТБЕК,
студентка 4 курса факультета 

«Ветеринария», 
специальность «Ветеринарная медицина»

БЕСЦЕННЫЙ 
опыт за границей

Өмір – өткінші. Кімнің де болса жақсы және жаман істерінің талқыға 
түсетін кезі болады. Елге жасаған жақсылығың ұмытылмайды. Есіміңді ел 
ауызға алып, өнеге тұтады. Келер ұрпақ жақсы ісіңе алғыс айтады. Байзақ 
ауданының тұрғыны болған, есімі елге кеңінен танымал, ұзақ жылдар 
басшылық қызметін атқарған Рашит Халиев ел қамын өз қамынан жоғары 
қойған, артынан жақсы сөз бен іс қалдырған азамат болатын.  

1943 жылы соғыс кезінде  ол Армия қатарына шақырылды. Алғашқы 
кезде біраз уақыт әскери даярлықтан өткен атам, Р.Халиев соғысқа 
Кенигсберг қаласы түбінде кірісті. От пен оқтың арасында жүріп, 
талай тамаша ерліктің үлгісін көрсетті. Жауын жайратып, әскери 
тапсырмаларды тиянақты орындағаны үшін «Ерлігі үшін» медалімен 
марапатталды. Атам жаумен жағаласа жүріп, Берлинге дейін барды. 
Соғыста алған жарақаттарына қарамастан батыр жауынгер алғы шепті  
тастамады. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін медальмен 
марапатталды. Соғыстан абыроймен, жеңіспен оралған Рашит Халиевті 
ауыл шаруашылығын қалпына келтіру жұмыстары күтіп тұр еді. Оны 
оңалту, дұрыс жолға қою үшін атам,  Рашит сияқты азаматтардың 
күшжігері, қажырқайраты қажет болған. Байзақ ауданының Фрунзе 
және Аманкелді атындағы колхоздарында есепші және жоспарлаушы 
қызметтерін атқарумен қатар, Кіші Бурыл, Свердлов және Ленин 
атындағы колхозды басқару жүктелді. Сол уақытқа дейін де екі колхоз 
басқарып, мол тәжірибе жинаған ол колхоздардың экономикасымен 
қатар, елдің әлеуметтік жағдайын көтеру үшін жан аямай қызмет еткен. 
Жол салынып, электр жарығы тартылды. Жағдайы нашар, күнкөрісі 
төмен адамдар көмек сұрап келгендерге атам көмек бермей жіберген 
емес екен. «Алғыспенен ел көгерер» демекші, оның азаматтығына куә 
болғандар әлі күнге аузынан тастамай айтып жүреді. Кеңестік кезеңде 
жұрт атаулы коммунистерге қарап, бой түзеп, өнеге алмаушы ма еді? 
Атам да коммунист деген мәртебесіне қылау түсірмей өткен азамат. 
Ол Байзақ ауданындағы Ленин атындағы колхозды басқарған кезде 
1953 жылы бүкіл Қазақстан колхозшылары атынан Мәскеуде өткен 
Бүкілодақтық Ауыл шаруашылығы съезіне делегат болып қатысты. 
Мұндай құрмет екінің біріне көрсетіле бермейтіні де белгілі. Сонымен 
қатар, ауылдық және аудандық Кеңестерге  депутат болып сайланды. 
Атам, Рашит Халиев үлгілі отбасы иесі. Жұбайы Фатима екеуі үш ұл,бір 
қыз өсіріп, тәрбиеледі. Оларға жоғары білім алып беріп, ұлдарын ұяға, 
қызын қияға қондырды. Сондайақ, ол өз әулетінің басшысы, қамқоршысы 
болды. Елі үшін осындай қыруар іс тындырған, жүрген жерін гүлдендіріп, 
жайнатқан атам – Рашит Халиевті мақтан тұтамын! Осы көңілімді мына 
өлең жолдарымен білдіремін. 

Сіздермен біз мақтанамыз! 
Сіздерді жырлап шаттанамыз!  
Отанды қан кешіп қорғадыңыздар!
Сіздердің өмір тарихтарыңыз, біз сіздердің өшпейтін архивтарымыз 
Олай болса тыңдаңыздар, менің Рашит Халиев деген атам да бар! 

Аружан РАШИДОВА,
«Технология және биоресурстар» факультеті,

«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының студенті

ЖЕЅІС КЇНІН 
жақындатқан ардагер

пуб  ликасының екінші орталығы Худжанд 
қаласындағы М.Осими академик атындағы 
Тәжік техникалық университетінің Худжанд 
политехникалық институтында болып қайт
тық.

Жаһандану қармағына ілінген сайын 
өзіміздің, ұрпағымыздың болашағы үшін 
елі міздің рухани қазынасына терең бой
лай тынымыз да ақиқат. Бишешен, ақын
жы рау және өзге де қазақ зиялыларының 
рухани байлығы – ел жаңғырудың алтын 
қазығы. Мақсат – сол қазынамызды жоғары 
оқу орындарында білім алып жүрген жастар 
бойына сіңіру. Әсіресе, адамның тұлғаға 
айналу үрдісінде білім мен ғылым үлкен рөл 
атқаратыны әркімге де мәлім.

Адамның әлеуметтік істәжірибе тамыры 
ғасырлардан ғасырларға жалғасын тауып, 
мәңгілік рухани құндылыққа айналатыны 
ақиқат. Тәжік елінде жұмыс сапарымен 
болғанда өз тәжірибемізбен бөлісіп қайттық. 
Тәжікстанның оқу орындарында білім беру 

жүйесінің ерекшеліктері бар екен. Оқу үрдісі 
циклдік ауқымда өтеді, яғни таңғы 8.00ден 
түскі 12.00ге дейінгі аралықта 16 күнге 
созылған бір пән оқытылады. Нәтижесінде 
он алты күннен кейін емтихан жазбаша, 
ауызша және тест түрінде өткізіледі. Со
нымен қатар, біздің іссапарымызға тұс
патұс келген Наурыз мерекесінде ұлт тық 
нақыштағы киім киген тәжік жастары салт
дәстүрлермен таныстырып, ұлтына деген 
құрметін көрсетті. 

Білімді ұрпақтың арқасында еліміз барлық 
сала бойынша қарқынды дамитынына се
неміз.

Зәуре САКИЕВА, 
Ғалия ТҮМЕнОВА,

«Технология және биоресурстар» 
факультеті, «Тағам өнімдерінің 

технологиясы және қауіпсіздігі»
 кафедрасының қауымдастырылған 

профессорлары  
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Жуырда Қазақ ұлттық аграрлық уни-
вер ситетінде ережесіз жекпе-жектен 
әлем нің үш дүркін чемпионы Ардақ 
на заров студенттермен кездесті.

Қа  зақ тың білекті де жүректі батыр ұлы 
ұлт тық рух, имандылық пен отансүйгіштік, 
адам  гершілік пен шыншылдық, ата
баба дәстүрімен сабақтасқан өнегелі тә
лімтәрбие туралы ойларымен бөлісті.
Бүгінгі күні Тәуелсіз еліміздің даңқын 
асқақтатып, талай мәрте тартысты бә се
келерде биік тұғырдан көрініп, қазақ елін 
әлемге паш етіп жүрген Ардақ Назаров 
кездесуге жекпежектен екі дүркін әлем 
чемпионы Қазыбек Әшім мен аралас жекпе
жектен жастар арасында әлем чемпионы 
Сырым Бектұрсын сынды шәкірттерімен 
бірге келді.

Өнегелі лекция түрінде өткен тәрбиелік 
мәні зор жиында Ардақ Назаров өзінің бүгінгі 
жетістіктерге жетудегі иман, білім, тәрбиенің 
үлкен рөл ойнағанын, талапшылдық пен 
күшті ерікжігердің арқасында алынбас 
қамалдарды бағындыруға болатынын айтып 
өтті.

Биіктерді бағындыруда өзінің өмірлік тә

жірибесімен бөліскен чемпион имандылыққа 
негізделген әсерлі әңгімесімен студенттерді 
жігерлендіріп, атабаба дәстүрін сақтау, 
ұлттық құндылықтарды дәріптеу, отанды 

сүю, атаананы қадыр тұту, досқа адал болу, 
ұстазды құрметтеу турасында насихат пен 
нақылға толы сүбелі сөздерін ортаға салды. 
Әйгілі спортшының шәкірттері де өмірлік 

ұстанымдарымен бөлісіп, азамат болып 
қалыптасудың қағидаларын тілге тиек етіп, 
өз ойларын айтты.

Екі сағатқа созылған кездесуге жиналған 
ұстаздар мен студент жастар қонақтардың 
жүрекжарды әңгімелерін тапжылмай тыңдап, 
көкейлеріне зерделі ойлар ұялатты. Өз сөзін 
түйіндей келе, халқының мақтанышына 
айналған чемпион университетте білім алып 
жүрген ұлқыздарды салауатты өмір салтын 
ұстануға үндеп, өзінің жаттығу залына 
шынығып тұруға шақырды.

Кездесу соңында, аталған шараны ұйым
дастырушы азамат, университеттің Сту
денттік кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Әшірәлі Сманов Ардақ Назаров пен оның 
шә кірттеріне университет басшылығының, 
ұстазғалымдары мен студенттерінің атынан 
алғыс айтып, қазақы дәстүрмен иықтарына 
шапан жауып, сыйсияпат көрсетті.

Ардақ Назаров 1980 жылы 14 қазанда 
Алматы облысының Райымбек ауданында, 
Қақпақ ауылында дүниеге келген. Ол – 
джиу-джитсудан Қазақстан чемпионы, 
ережесіз жекпе-жектен әлемнің үш дүркін 
чемпионы және әлем кубогының иегері, 
Еуразияның екі мәрте чемпионы, Азия, 
Еуропа чемпионы. Сондай-ақ, Еуропа-
Азия матчтық кездесуінің жеңімпазы, 
Санкт-Петербург, Бішкек, Владивосток, 
Сеул қалаларында өткен халықаралық 
турнирлердің жеңімпазы.

ҚазҰАУ Баспасөз қызметі

Ағымдағы жылдың сәуір айында Қос
та най қаласында самбо күресінен спорт 
шеберлері арасындағы Қазақстан Рес пуб
ликасының чемпионаты өтті. Ғылым және 
қоғам қайраткері Шайсұлтан Шаяхметовке 
арналған чемпионатқа мемлекет облыстары 
және қалаларынан әлем, Азия және Еу
ропа чемпиондары, мықты спорт өкілдері 
қатысты. Соның ішінде, 100 келі салмақ 

дәрежесінде ііі орын алған, қазақ және 
самбо күрестерінен әлем шеберлерінің 
бірі – Мұрат Нокишев. Ол осы жарысқа 
қатысуға мүмкіндік берген ҚазҰАУ ректоры, 
ҚР ҰҒА вицепрезиденті, академик Тілектес 
Исабайұлына, бірінші проректор, э.ғ.д., 
профессор Қанат Маратұлына, «Дене 
тәрбиесі және спорт» кафедрасының мең ге
рушісі Джалал Джамалұлына және «ҚазҰАУ  
Спорт клубының» жетекшісі Светлана Ана
тольевнаға алғыс білдіреді.  

Мұрат Нокишев 1971 жылы Семей 
облысы Ақсуат ауданында туылған. Мектеп 
қабырғасынан бастап спортқа қызығушылық 
танытты.

19881993 жылдары Алматы зоове те
ри нарлық институтын бітіріп, 19932000 
жылдары Семей қаласында мал дәрігері 
ма маны болып жұмыс істеді. 

2000 жылдары Шәкәрім атындағы Се
мей мемлекеттік университетінің дене

шы  нық тыру факультетін бітірді. Кейіннен 
«Ма рат Имашев атындағы балаларжас
өс пірімдер спорт мектебі» коммуналдық 
мем лекеттік мекемесінде оқушыларды жат
тықтырды.  

2003 жылы Алматыға көшіп келіп, 2007 
жылға дейін жеке мекемеде самбо күресінен 
жаттықтырушы қызметін атқарды.

20072011 жылдары Алматы облысында 
веттаможняның ветеринарлық дәрігер инс
пекторы болды.

20112016 жылдары самбо күресі бойынша 
жастарға арналған спорт мектебін ашып, 
олардың осы спорт түрімен шұғылдануына 
көмектесті. 

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап 
ҚазҰАУде денешынықтыру пәнінің оқы ту
шысы, қазақ және самбо күрестері бойынша 
жаттықтырушы болып жұмыс істейді.

Мұрат Нокишевтің жетістіктеріне тоқ
талып өтейік. 1998 жылы самбо күре

сі нен Семей қаласында өткен облыс 
чемпионатынан іі орын, 2000 жылы Ақсуат 
ауданы әкімінің жүлдесі  үшін  іv Халықтық 
спорт ойындарында қазақ күресінен 
і орын және аудан әкімінің грамотасын, 
2004 жылы самбо күресінен Алматы 
қаласының чемпионатында іі орын, 2006 
жылы Ташкент қаласында самбо күресінен 
спорт шеберлері арасында өткен әлем 
чемпионатында ііі орын, 2007 жылы самбо 
күресінен спорт шеберлері арасындағы 
Қазақстан чемпионатында 90 келі салмақ 
дәрежесінде іі орын, 2008 жылы самбо 
күресінен ардагерлер арасындағы Қа
зақс тан чемпионатында 100 келі салмақ 
дәрежесінде ііі орын, 2009 жылы самбо 
күресінен спорт шеберлері арасындағы 
Қазақстан чемпионатында 100 келі салмақ 
дәрежесінде іі орын алды.    

Қатша ОСПАнОВА

Қазақ ұлттық аграрлық университетіндегі тәрбие 
жұмыстарының негізгі мақсаты: рухани дүниесі бай, 
денсаулығы мықты тұлғаның патриоттық санасезімін 
қалыптастыру мен дамытуға жағдайлар жасау.

ҚР Отан қорғаушылар күніне орай «Инженерлік» фа

культетте ЭО211, 212 топтарының студенттері арасын
да «Жігіт сұлтаны» байқауы өткізілді. Бұл тәрбиелік іс
шара студенттердің азаматтық ұстанымын қалыптастыру 
мен  ұлттық тәрбие ғаламындағы құндылықтарды бой
ларына сіңіру және жетістіктерін ұғындыру мақсатын 
көздейді. Байқауға қатысушылар мақалмәтел сайысы
нан жарысып, салтдәстүрге байланысты сұрақтарға жа
уап беру арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттады. 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасында «Мен халқымның тағылымы мол та
рихы мен  ықылым заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 
салтдәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете оты
рып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен 
бет алуын қалаймын», – деп әрбір қазақстандықтың са
насын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өтті.

«Жігіт сұлтаны» байқауын қорытындылаған әділ
қа зылар алқасының төрағасы, кафедра меңгерушісі 
Ж.С.Шыныбай «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 
асыру барысында университет әкімшілігі атқарып жатқан 
оқутәрбие жұмыстарының маңыздылығына тоқталды. 
Сонымен қатар, студенттердің шығармашылық қабілетін 

 жоғары бағалап, ұйымдастырушыға ризашылығын біл
дірді. Әділқазылар алқасының бағалауы бойынша «Жігіт 
сұлтаны» байқауын ЭО212 тобының студенті Мұхтар 
Өрен жеңіп алды. 

нургалипа ЕСЕнГАБыЛОВА,
 «Энергия үнемдеу және автоматика» 

кафедрасының 
аға оқытушысы

ЕРЕЖЕСІЗ ЖЕКПЕ-ЖЕКТЕн 
ӘЛЕМнІҢ ҮШ ДҮРКІн ЧЕМПИОны 

самбо күресінің шебері

Жігіт сұлтаны анықталды
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