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Білімді жастар - Ќазаќстанныѕ жарќын болашаєы

ОсЫ сАнДА:

Кездесуді қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, қр Ұға ака
демигі тілектес есполов ашып, Erasmus+ 
бағдарламасының қазақс тандағы бі лім 
беру саласына оң әсері мен осы бағ
дарлама аясында іске асырылып келе 
жатқан құрылымдық жобалардың сапаға 
сәйкестігі, қол  жетімділігі мен тиімділігі 
тура сында жанжақты баяндады.

жи   ында сондайақ, қазақстан рес   пуб
ли касы Білім және ғылым ми нис  трлігінің 
жоғары және жо ғары оқу орнынан кейінгі 
білім де пар таментінің бас эксперті 
рауза мен далиева, қазақстандағы 
Eras mus+ бағдарламасының Ұлттық 
офи сі үйлестірушісі Шайзада тас бо
ла това және еуропалық жоба үйлес ті
рушілері, Білім беру сапасын қамтамасыз 
ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық 

агенттік (нКаоКо)  мамандары, 22 
қазақстандық жоғары оқу орындарының 
өкілдері, жұмыс берушілер мен ғылыми
зерттеу институттарының ғалымдары 
қатысып, тақырыпқа орай өз ұсыныс
пікірлерін білдірді.

Кластерлік кездесудің мақсаты – 
Erasmus+ бағдар ла масына қатысушы 
серіктес елдерде, жоғары оқу орын
дары қатысатын, әр түрлі деңгейлерде 
(жергілікті, аймақтық, ұлттық), сондайақ 
басқа мүдделі ұйымдарға (жекеменшік, 
мемлекеттік сектордағы кәсіпорындар 
және т.б.) жоғары білім беру жүйесін 
дамыту туралы құрылымдық жоба лар
дың нәтижелері мен тиімділігін және 
әсерін толық және объективті түрде 
бағалау.

(Жалғасы 2-бетте)

Erasmus + 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ

Жақында Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 
РAWER жобасы бойынша «Erasmus+ бағдарламасының 
Қазақстандағы білім беру ісінің әлеуетін арттыру 
жөніндегі құрылымдық жобаларының сапаға сәйкестігі, 
қолжетімділігі мен тиімділігі» тақырыбында кластерлік 
кездесу өтті.

Қазақ   ұлттық аграрлық университетінде тәрбие жұмысы
ның  тиімділігін  арттыру мақсатында 2004 жыл дан бері 
«Олжас Сүлейменов атында ғы Əлеуметтікгуманитарлық 
білім беру және тәрбие институты» жұмыс істеп келеді. 18 
мамырдағы ақынның туған күні қарсаңында институтқа 
қарасты «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасы жанындағы 
«Олжас оқулары» поэтикалық үйірмесінің ұйымдастыруымен 
«Олжас поэзиясы – рухани өмір шыңы» атты әдеби
танымдық поэзия сағаты болып өтті. Университет қонақтары 
алдымен оқу орнында жаңа ашылған «Н.Назарбаев білім 
және ғылым орталығымен» танысты.

«ОЛжАс 
ПОЭЗиЯсЫ – рУХАни 

Өмір ШЫңЫ»


О.СҮЛЕЙМЕНОВ: 
«Мен жастардың көзінен білімге 

құштарлықты көрдім»

«7-20-25» БАҒДАрЛАмАсЫ 
ХАЛЫҚтЫ тҰрҒЫн
ҮЙмен ҚАмтУДЫң 
ең тиімДі тетіГі

Университетім – 
жетістіктерімнің
бастауы
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қазақ ұлттық аграрлық университетінде ағымдағы жылдың 1618 мамыр 
күндері «Өңіраралық ұтқырлыққа және сәйкестікті, сапа мен қолжетімділік 
теңдігін қамтамасыз етуге жол салу» тақырыбында PAWER жобасын басқарушы 
комитетінің отырысы өтті. 

PAWER жобасын басқарушы комитетінің отырысының жұмысына 13 елден 
(Италия, Ұлыбритания, Польша, Венгрия, Грузия, Болгария, ресей Федерациясы, 
моңғолия, тәжікстан, Әзербайжан, Өзбекстан, қырғызстан) 30 серіктес жоғары оқу 
орындар және 5 қатысушы елден (моңғолия, тәжікстан, Өзбекстан, қырғызстан, 
қазақстан) Білім және ғылым министрлігінің өкілдері қатысты.

жобаның мақсаты: студенттердің ұтқырлығын тек серіктес жоо мен еуропа 
одағы арасында ғана емес, сондайақ серіктес жоо шет басқа да өңірлерде іске 
асыруға қолдау көрсету.

жобаның міндеттері мыналар болып табылады: 4 түрлі өңірлерге жататын 
(еуропа, орталық азия, азия және Кавказ өңірі) 8 елден 23 серіктес жоо
ды жаңғыртуға, қолжетімділігіне және интернационалдандыруға жәрдемдесу; 
біліктілік пен үлестіру жүйесінің мәндерімен алмасу, кредиттерді тану және оларды 
жалпы әдістеме үшін тапсыру; нақты пилоттық үлгілерді жүзеге асыру және 
қатысушылар қызметінің нәтижелерін салыстыру; «Кредиттік ұтқырлықты» және 
институт аралық ынтымақтастықты жетілдіруге қатысу; ісәрекеттер нәтижелері 
мен құжаттарды тарату.

отырыстың негізгі міндеттері:
* жоғары оқу орындарында ықпал ету, ақпаратты тарату үшін серіктес жоодың 

әрі қарайғы әрекеттері;
* жобаның қазіргі жайкүйін, алынған нәтижелер туралы есептерін талқылау;
* 4 аймақта (орталық азия, ресей Федерациясы, Кавказ өңірі және моңғолия) 

аймақтық конференциялар өткізу орнын анықтау;
* ақпаратты тарату және қолдану мақсатында серіктес қатысушыларға, сондай

ақ мүдделі тұлғаларға оқу тренингін өткізу.
Кездесу қорытындысы бойынша пилоттық курстардың тақырыптары анықталды.

      

ғасырлар тоғысында қалыптасқан қа
зақстанның сан ғасырлық тарихы бар. 
еліміз тәуелсіздік алғаннан бері көп
теген белестерді бағындырды. Біз дің 
басты мақсат – дамыған елдер қа тарына 
қосылып, елді рухани жаңғырту.

ал, елбасымыздың цифрландыру бағ
дар ламасы осы ұмтылысқа баратын жол
дың негізін қалады деп ойлаймын.

елімізді, халқымызды, ауылаймақты 
цифрландырудағы басты мақсат неде? 
Бұл келешек өскелең ұрпақтың жарқын 
болашағын қалыптастыру. 

қазақстанды Цифрландыру жобасының 
мені қызықтырған тұсы – уақытты тиімді 
пайдалана отырып, біліктілікті арттырып, 
нәтижелі жұмысқа қол жеткізу мүмкіндігі. 
мен білім алу үрдісінде ұстазым қо
ңырша мырзашқызымен көптеген экс
перименттік жұмыстар жасадым. тех

но логияны басқарудың сонымен қатар, 
жаңа технологиялардың жұмыс істеу 
қағидаларымен таныстым. Бірнеше зерт
теу жұмыстарын жүргізіп, жақсы нәтижеге 
қол жеткіздім.

уақыт өте келе маған ой туындады: неге 
бізге осы студенттер өмірінде қалыптасып 
қалған бір сарынды жазудан арылмасқа?! 
Біз оны дамыған Іттехнологиялармен 
алмастыра отырып, білімді маман болуға 
қадам жасауымыз қажет. Зертханалық, 
тәжірибелік жұмыстарды тыңғылықты 
жүр гізсек, бұл өз мақсатымызға жету жо
лында басқан нақты қадамдардың бірі 
болар еді.

менің ойымша, қазіргі дамып жатқан 
цифрлы білім беру бағдарламаларын 
қолжетімді және қолайлы етіп жүзеге 
асырсақ, бұл әлеуметтік жағдайы төмен 
білім алушылар үшін үлкен мүмкіндік 
туғызады. осы тың жоба өз дәрежесінде 
дами түссе, қоғамда білімді де білгір, 
өз қабілетін көрсете алатын жастар 
қалыптасады.

елбасы н.Ә.назарбаев айтқандай, әр
бір жас бәсекеге қабілетті болса, бұл – 
табыстың кілті. 

Эльвира ТАСБОЛАТОВА,
«Орман, жер ресурстары және 

фитосанитария» факультеті,
«Өсімдік қорғау және карантин» 
мамандығының 1 курс студенті

PAWER жобасын басқарушы 
комитетінің отырысы

Цифрлы Қазақстан – 
бәсекеге қабілетті 

жастардың болашағы

(Басы 1-бетте)

жоба нәтижелерінің ұзақ мерзімді 
тұрақтылығын қамтамасыз ету және 
мүмкіндігін анықтау. ең табысты 
жобалардың нәтижелерін пайдаланудағы 
қызығушылықты арт ты ру, олардың 
нәтижелерін және жетістіктерін таратуды 
жақсарту. жоо және жеке жобалар 
деңгейінде жобаларды басқарудағы 
озық тә жірибесін анықтау, серіктес ел
дер де Erasmus+ бағдарламасының та
ны малдылығын арттыру. Команда мү
шелерінің арасындағы және жо ба лар 
арасындағы өзара әрекеттесу, се ріктестік 
және ынтымақтастық тиім ділігін талдау 
(синергетикалық әсер), мүдделі тараптар 
(ұлттық органдар, жұмыс берушілер, 
мемлекеттік емес ұйымдар және т.б.) 
өкілдерінің жо балық қызметке қатысуы.

аталған кездесу екі күнге жос пар
ланған арнайы ха лық аралық се минарда 
жалғасын тапты. Семинар жұмысының 
нәтижелері туралы ақ парат еуропалық 
Комиссияның бі лім және мәдениет 
жөніндегі Бас директоратына жіберіледі. 
Со ны мен қатар, серіктес елдердегі жо
ғары білім беру жүйесін дамыту жо
баларының танылуына және әсер 
ету дәрежесін арттыруға, Erasmus+ 
бағдарламасының 2020 жылдан кейін
гі кезеңге жалғасуы туралы ше шім 
қабылдануына ықпалын тигізеді.

Кеш а.жұбанов атындағы ұлт аспаптар 
оркестрі домбырашыларының «ата 
тол ғауы» күйімен ашылды. Сонымен 
қатар, түрлі ұлт өкілдерінің салтдәс
түрі мен мәдениетін бір арнаға то ғыс
тырған «ГүлБану» би ансамблінің 
мың бұралған бишілері «қара жорға», 
«украйн», «Үнді», «Грузин» тағы да 
басқа ұлттардың билерін нақышына 
кел тіріп орындады. «Эстрадамен ән 

айту» үйірмесінің шәкірттері жырдан ша
шу шашты. «Дәстүрлі ән» үйірмесінің 
шәкірті Кемелжан Бекжан «тау ішінде», 
«туған ел» әндерін ерекше тебіреніспен 
орындап шықты. Келесі кезекте жастарды 
сахналық шеберлікке баулып жүрген 
«жас талант» студенттер театры «Сені 
аңсаймын» композициясымен өнер лерін 
паш етті. жиналған қауымның кө ңі лінен 
шыққан тамаша концерттік бағ дарлама 

соңында қрның мәдениет қай раткері, 
«Эстрадамен ән айту» үйірмесінің 
жетекшісі ершат қайырхан «Сен мені 
сағынсаң» атты әнін тарту тартты.

мерекелік кеш соңында тәрбие жә
не әлеуметтік жұмыстар жөніндегі 
проректор жанар абжанқызы Дау рен
баева өнер лерін ортаға салған жас
тарға арнайы дипломдар табыстап, 
ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.

стУдеНттіК 
ШЫҒармаШЫлЫҚ 

ОрталЫҒЫНЫң ШаШУЫ

Erasmus + 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ

21 мамыр күні Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінде 
Студенттік шығармашылық 
орталығының есеп беру 
концерті өтті. Оқу орында өнерлі 
жастардың басын біріктіріп, 
олардың талантын ұштайтын 6 
бағыттағы студенттік үйірмелер 
жұмыс істейді. Атап айтқанда, 
«Дәстүрлі ән», «Эстрадамен ән 
айту» үйірмелері, «Жас талант» 
студенттік театры, Ахмет Жұбанов 
атындағы ұлт аспаптар оркестрі, 
«Алтын дән» және «ГүлБану» 
ансамблдерінің қызметтері 
талантты 
студенттердің шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға 
бағытталған.
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Аграрлық университеттердің 
рөлін қайта қарау және 
оларға диплом беріп қана 
қоймай, ауыл шаруашылығы 
саласында нақты жұмыс 
істейтін немесе ғылыммен 
айналысатын мамандар 
дайындау – заман талабы.

қазір жаңа заман талаптарына бейім
де ліп, кез келген өзгерісті қабылдау үшін, 
ең алдымен, ұлттық болмыс пен рухани 
құндылықтарды сақтай отырып, терең 
білім мен зерделі ғылымды дамыту шарт. 
Әлемде орын алып отырған қаржы
экономикалық дағдарыстың әсеріне қа
рамастан, елде  индустриалдыинно ва
ция лық бағдарламалар қолға алынып, 
көп теген жобалар кезеңкезеңімен жү зе
ге асырылуда. Бұл бағытта, әсіресе, елі
міздің ауылды дамытуға қатысты тың 
бастамаларының оң нәтиже бере бастауы 
көңіл қуантады.

ауылды көркейту еліміздің ұзақ мерзімді 
стратегиялық міндеттерінің бірі. ел хал қы
ның 43,0 пайызы, яғни 8,0 млн. аса адамның 
ауылдық жерлерде өмір сүруінің өзі ауыл 
экономикасы мен инфрақұрылымын да
мы тудың маңыздылығын дәлелдей тү
седі. ауыл халқы қазір агроөнеркәсіптік 
секторды дамытуда қомақты табыстарға 
қол жеткізуде. мысалы, соңғы 10 жылда 
ауыл шаруашылығының өндіріс көлемі 
4 есеге, ал ауылшаруашылық өнімдерін 
экспорттау 3 есеге өсті. Сондайақ, был
тыр агроөнеркәсіптік кешеннің ішкі өнім 
көлемі 4,0 трлн. теңгеден асып, қа зақс
танның жІӨнің 7,8 пайызын құрады. 
астық көлемі 21,0 млн. тоннаға жетіп, шет 
елдерге экспортқа 7,08,0 млн.тонна астық 
шығарылады. Бұл – елбасының агросектор 
бойынша тапсырмасының орындалып жат
қандығының дәлелі.

Сапалы білім мен инновация – іл гері
леу кепілі

қазір ел экономикасын жандандыруда 
бірінші кезекте әлемдік нарықта экспортқа 
бағытталған, бәсекеге қабілетті сапалы 
өнім көлемін молайту, азықтүлік қа уіп
сіздігін қамтамасыз ету міндеті тұр. ол 
үшін ел агроөнеркәсіп кешенін «ақылды, 
цифрлық технологиялар» арқылы дамыту 
қажет. Сондайақ, мемлекетке өзгеріс 
пен жаңалық әкелетін сала – озық білім 
мен инновация. Бірақ инновациялық тех
нологияларды осы салаға енгізу үшін 
отандық ауыл шаруашылығындағы бүгінгі 
өзекті мәселелерді шешу керек. алдымен 
оның ішіндегі – агроқұрылымдардың 

ұсақтығы. Бұл ретте ауылшаруашылық өнім 
өндірумен 185 мыңнан аса агроқұрылым 
мен  1,6 млн. жуық үй шаруашылықтары 
айналысады. ал агроқұрылымдардың 96 
пайызы (177,6 мыңы) – шаруа қожалықтары. 
олардың жер көлемі мен шаруашылық 
жүргізу деңгейі кең көлемде тауар өндіруге 
мүмкіндік бермейді. жалпы, өнімнің 27 
пайызы осы шаруа қожалықтарына тиесілі 
болса, оның 40 пайызы егіс алқабы 10 
гектардан аспайтын фермерлерге тиесілі. 
Бұл шаруа қожалықтарының 64 пайыз 
ауылшаруашылық алқаптары 50 гектарға 
жетпесе, ал 81,2 пайыз егістік алқаптары 
50 гектардан аспайды. мал шаруашылығы 
өнімдерін өндірумен, негізінен, үй ша руа
шылықтары айналысатынын ес кер сек, 
мұндағы өнімділік пен бәсекеге қабілеттілік 
деңгейі өте төмен екендігін көреміз. Демек, 
елдегі барлық мал басының 52–63 пайызы 
үй шаруашылығында шоғырланған, яғни 
оларға мал шаруашылығының жалпы 
өнімінің 74 пайызы тиесілі.

Ұсақ агроқұрылымдар өз өнімдерінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру, инно ва
цияны өндіріске енгізу, қауіпсіз азықтүлікті 
елдімекенге жеткізу мәселелерін өздігінен 
шешуге қабілетсіз. Сосын олардың бі
лікті мамандарды жұмысқа тартуға мүм
кіндіктері шектеулі. олардың дені жас 
мамандарды лайықты әлеуметтіктұр
мыстық жағдайлармен, тиісті жалақымен 
қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан аг
рарлық мамандықтарды меңгерген тү
лектердің ауылдық жерлерге баруға 
құлшынысы аз.

«Дипломмен – ауылға» бағдар ла ма
сына аграрлық саладан үш мамандық 
қосылды

Бүгінде елде іске асырылып жатқан 
«Дипломмен – ауылға» бағдарламасына 
аграрлық саладан тек «Ветеринариялық 
медицина» мамандығы қосылып кел
ген. Бұл ретте университет пен ауыл 
шаруашылығы министрлігінің ұсынысымен 
осы бағдарламаға аграрлық саладан 
қосымша үш мамандық қосуға биыл 
ғана қол жеткізілді. енді алдағы жылдан 
бастап жас агрономдар, балық және мал 
шаруашылығы мамандары қосымша қар
жылық қолдау мен қажетті әлеуметтік 
көмекке ие болып, төменгі пайызбен несие 
ала алады.

ауылдық жерлерде, әсіресе, аграрлық 
секторда қызмет ететін білікті жас ма
ман дарды тарту үшін алдымен ұсақ ша
руашылықтардың кооперацияға бірігуі 
мен ғылым, білім, өндіріс интеграциясын 
қарқынды түрде жүргізу қажет. осы ретте 
елбасы облыс, аудандарда ғана емес, 
шағын ауылдарда да «бәсекеге қабілетті, 

мықты кооперативтер» құру қажеттігін атап 
өткен еді.

2015 жылғы «ауылшаруашылық коо
пе рациялар туралы» заңында осы кем
шіліктерді жоюда экономикалық меха низм
дер қарастырылды. Өндірістік және қыз
мет көрсету кооперативтері арасындағы 
құқықтық айырмашылық, пай үлестері 
мен кооператив жарғысының болуы 
міндеттелген. Кооперативтердің қызмет 
көрсету ерекшеліктеріне байланысты са 
лық және монополияға қарсы заң на ма
ларға, жеңілдікпен несие алу шарт та
рына өзгерістер енгізілді. Барлық нарық 
субъектілері жеке, өзара бірлесіп және 
мемлекетпен бірге табыс табуда тең құ
қыққа ие болды.

қазір еліміз агроөнеркәсіптік кешені 
ал дында әлемдік нарықта экспортқа ба
ғытталған, бәсекеге қабілетті, сапалы өнім 
көлемін ұлғайту, азықтүлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету міндеті тұр. ол жайлы 
жолдауда: «аграрлық саясат еңбек өнім
ділігін түбегейлі арттыруға және өңделген 
өнімнің экспортын ұлғайтуға бағытталуы 
керек» делінген. Сосын елдің ауыл ша руа
шылығындағы жағдайды да өзгерту керек. 
Себебі, өндірілген 100 пайыз өнімнің тек 30–
33 пайызы ғана қайта өңдеуге, тек 17 пайызы 
ғана экспортқа шығырылады. Сондықтан 
жаңа формация кадрларының тапшылығы 
сезілетін қайта өңдеу кәсіпорындары мен 
аӨКтің басқа да салалары үшін мамандар 
дайындауды күшейту керек.

Агроөнеркәсіп кешенін «Ақылды сан
дық технологиялармен» дамыту – өзекті 
мәселе

Бүгінде Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасында көтерілген мәселелерді тал
қылау, оны дұрыс іске асыру өзекті болып 
отыр. мысалы, биыл студенттерге арналған 
білім беру гранттарын 20 мың бірлікке 

көбейту жөнінде нақты тапсырма берілді. 
оның 11 мыңы ақпараттық технология, 
робот техникасы және нано тех  нологиялар 
саласындағы инженер ма мандарды оқытуға 
бағытталмақ.

елбасының бұл ұсынысы қазақ Ұлттық 
аграрлық университеті ұжымын ерекше 
қуантып отыр. Себебі, еліміз агроөнеркәсіп 
кешенін «ақылды сандық технологиялар» 
арқылы дамытуды іске асыру – кезек 
күттірмейтін мәселе. Сол себепті, мемлекет 
тарапынан, бірінші кезекте, еліміздің жар
қын болашағына қызмет ететін жастарға 
үлкен қамқорлық жасалуда.

Үндеуде елбасы 2020 жылға дейін мем
лекеттікжекеменшік серіктестіктің қа
ты суымен 75 мың орынды студенттік 
жатақханалардың салынуы керектігін 
айтты. Ал бұл 98 пайыз ауыл балалары 

білім алатын біздің университет үшін 
оң бастама. Бұл ретте ҚазҰАУде жа
тақ ханаға мұқтаж студенттердің 56 пай
ызы ғана орынмен қамтылған. Ал бү
гінде бізде 2000 студент жатақханаға 
мұқтаж. Сондықтан жоғарыдағы бастама 
аясында университет 450 орынды жа
тақхана салуды көздеп отыр.

университет оқытушыларының негізін 
жас ғалымдар құрайды. олардың көпшілігі 
баспанамен қамтамасыз етілмеген. Үн
деу дегі әр отбасына баспана алудың жа
ңа мүмкіндіктерін беруге қатысты бастама, 
әсіресе, жас отбасылардың баспаналы 
болуы үшін жасалған оңтайлы қадам 
екені анық. Елбасы ұсынған әлеуметтік 
маңызы бар «72025» бағдарламасы 
халықты тұрғын үймен қамтамасыз 
етудің ең тиімді тетігі екені рас. Уни
верситетте бүгінгі күнге дейін мем
ле кеттік тұрғынүй бағдарламасы ая
сында 185 білім беруші мен қызметкер 
қамтылды.

тағы бір ерекше бастама – ол ең
бекақысы төмен қызметкерлерге салық 
төлемін төмендету. енді еңбекақысы 60 
мың теңгеден төмендер 9,5 пайыз орнына 
1,0 пайыз ғана салық төлейді. Бұл, әсіресе 
аграрлық салаға үлкен көмек. Себебі, 
қазір ауыл шаруашылығында еңбек ететін 
адамдардың орташа еңбек ақысы 80 мың 
теңге. Сосын, өз бизнесін, кәсібін ашып, 
дамытқысы келгендерге жеңілдетілген 
ша ғын несиелер беріледі. оған биыл 
мем лекетттік бюджеттен 62 млрд. теңге 
бөлінеді.

Біздің студенттердің бизнесжобаларын 
әзірлеп, нарыққа дайын болып шығуға 
мүмкіндіктері бар. осы ретте университетте 
студенттердің стартапжобалар байқауы 
ұйымдастырылып, олардың 70 пайызын 
өндіріске енгізуге болады.

қысқасы, елбасының стратегиялық бас
тамалары тәуелсіз қазақстанның инно
вациялық бағыттағы әлеуметтікэко но ми
калық дамуына жаңа серпін берері сөзсіз. 
Әрине, бұдан кейін де біздің қазҰау ел 
ауыл шаруашылығына қажетті кәсіби ма
ман дайындаумен қатар, салаға қатысты 
мемлекеттік бағдарламаларды халыққа 
кеңінен түсіндіру мен оны жүзеге асыру 
бағытындағы жұмыстарды жалғастыра 
бермек.

 
Үкілай КЕРІМОВА,

ҚазҰАУ Стратегиялық даму 
басқармасының басшысы, 

э.ғ.д, профессор
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«Жер ресурстары және кадастр» 

кафедрасы, «Жерге орналастыру» 
мамандығы –  405 тобының 

4 курс студенті

мен қазіргі таңда «алматы облысы 
жамбыл ауданы «астық нан» шаруа қо жа
лығының жыртылған жерлерін ұйым дас
тыру» жобасын жасап жатырмын. 

Бұл жоба еліміздің агроөнеркәсіптік ке
ше нін дамытуға үлкен үлес қосатынына 
сенімдімін. 

Жо ба да жетекшім қауымдастырылған 
профессор, э.ғ.к. А.Е.Бектургановамен 
бірге шаруашылық жерін ауыспалы 
егістерге, танаптарға ғылыми негізде 
бөліп, оңтайлы нұсқаларын таңдап, жер 
пай даланушылықтар мен жер ие ле ну ші
ліктерді кемшіліксіз орналастыруға ты
рыстық. 

жобаның зерттеу тақырыбына толы
ғы рақ тоқталып өтейін. жыртылған жер 
территориясын реттестіру ауыспалы егіс
тер ді ұйымдастыру мен территорияны рет
тестіру жұмыстарын қамтиды. ауыспалы 
егістіктерді ұйымдастыру кезінде бірқатар 
өзара байланысты және кешенді түрде 
қарастырылатын жобалық міндеттер ше
шіледі. олар: ауыспалы егістіктер алқап
та рының көлемдерін анықтау, оларды 
жыртылған жер территориясында орна лас
тыру және өндірістік бөлімшелерге  бекіту. 
ауыспалы егістердің танаптары – ауыспалы 
егістің тең ауданды бөліктері. қағида бой
ынша әрбір танапта дақылдардың бір түрі 
өсіріледі. танаптар өзара жұмыс учас ке
леріне бөлінеді. танаптардың межелері 
мен жұмыс учаскелері бойынша далалық 
жолдар жүргізіледі. мал азықтық ауыспалы 
егістің ауданы қажет етілетін азықтардың 
көлемімен анықталады. ал парға шамамен 
1215% мөлшерінде жер бөлінеді. 

жобаны жасап болғаннан кейін ка фе
драдағы компьютерлік класстарға ор на
ластырылған ArcGIS 10.3 сандық карта 
сызатын бағдарламамен пландарымызды 
сандаймыз. Кафедрада орнатылған үлкен 
форматтағы карталарды, пландарды шы
ғаратын плоттерден қағазға шығарамыз. 
жұмысты орындаудың барлық кезеңдерінде 
«жер ресурстары және кадастр» ка фе дра
сының оқытушыларының үлкен көмегі тиіп 
жатыр. 

Бүгінгі таңда отандық ауыл ша руа шылық білімі мен ғылымының көшбасшысы, 90 жылға жуық та-
рихы бар Қазақ ұлттық аграрлық университеті бакалавриаттың 41, магистратураның 39, док то
ран тураның 16 мамандығы бой ынша білім береді. 3 деңгейлі бі лім беру бойынша 10000ға жуық білім
герлер оқиды.

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

Вебометрикс рейтингісі бойын ша қазақс тандық  ЖООлар ішін де 3ші орында.  Green Metric ғалам
дық рейтингісі бойынша оқу ор нымыз 423 орын алып, 500 топуни вер си теттер тізіміне қосылды. 
2017 жыл дан университет AI REC Ака демиялық рейтингісіне толық қанды мүше. НААР, НКАОКО 
Ұлттық рейтингтері бойынша университет алдыңғы орындарда.

2010 жылдан бастап қа зақс тан дық жоғары оқу орындарының ішінде бірінші болып университет 
Ұлттық зерттеу университетіне трансформациялануда.

ҚР Ауылшаруашылығы минис тр лігіне қарайтын ғылымизерттеу институттарымен бірге мақ
сат ты түрде магистранттар мен докторанттар дайындалуда. Бар лық докторлық, магистрлік 
диссертациялар инновациялық жо балар тақырыптарына сәйкес орындалады. 

Студенттердің  98 пайызынан астамы ауыл балалары. Ауылдан шыққан жастар білім алатын уни-
верситет түлектерінің басым бөлігі бүгінде ауыл зиялыларының қатарын қалыптастыруға негіз 
бола жүріп, еліміздің түкпіртүк пірінде еңбекке араласып, елге қызмет етуде. Осыған байланысты 
газеттің 47 бет тері студенттер жұмысына ар налған.

ҒЫЛЫМ 
әЛЕМІН 

БІРГЕ 
АшАЙЫҚ

Университетім – жетістіктерімнің









научнотехнический прогресс не стоит на 
месте и с каждым годом различные области 
научных знаний претерпевают значительные 
преобразования. Это касается и сельского 
хозяйства. так как республика Казахстан 
является, преимущественно, страной агро
тех нической направленности, то разработки 
в данной сфере имеют большое значение 
для экономики страны.  

С каждым годом все больше улучшается 
качество продукции сельского хозяйства, 
принимаются меры по повышению уро
жай ности, выводятся новые сорта. Сле
довательно, повышается необходимость 
в защите сельскохозяйственных растений 
от разнообразных вредителей, болезней 
растений и сорняков. 

Защита растений представляет собой 
область сельского хозяйства, тесно свя
занную с агрономией, агрохимией и поч
воведением, так как во главе угла стоят 
одни и те же цели по получению высоких 
урожаев отличного качества. на данный 
момент защита растений включает в себя 

ряд методов, каждый из которых имеет 
свою специфику действия, и, в той или иной 
степени, способствует сохранению урожая. 

таким образом, видно, что защита рас
тений занимает важное место в системе 
возделывания любой сельскохозяйственной 
культуры. Ведь потребление только ка
чес твенных овощей и фруктов дает воз
можность получать все необходимые для 

ор ганизма питательные вещества, тем 
са мым поддерживая здоровое состояние 
всего организма. 

на протяжении четырех лет принимала 
участие в нескольких конференциях, рес
пуб ликанских предметных олимпиадах, 
каж дый раз все больше вникая и осознавая 
значимость моей будущей профессии. 
так, в 20162017 годах писала статьи, с 
которыми выступала на конференциях, 
в том числе на АльФарабиевских 
чтениях, Международной конференции 
молодых ученых, где получала грамоты 
и сертификаты, в 2017 году приняла 
участие в Республиканской предметной 

олимпиаде, на которой заняла первое 
место.

Сейчас, находясь на пороге дверей во 
взрослую и независимую жизнь, нужно 
осоз нать необходимость сохранения и при
ум ножения имеющихся знаний и навыков. 
И я переступаю этот порог с уверенностью, 
что смогу сделать свой вклад в развитие 
страны.










ОСОБЕННОСТИ МОЕЙ 
СпЕцИАЛьНОСТИ

Камилла САГДЫЕВА,
студентка 4 курса, 

специальность «Защита растений 
и карантин»

қазақ Ұлттық аграрлық  уни вер си
те тіне оқуға түсуіме бірнеше себеп 
түрткі болды. Солардың бірі – мен 
өскен ауылымның экологиясы. мектеп 
қабырғасында оқып жүріп, күнделікті 
сабаққа бара жатқан кезде өзен 
жағасындағы қоқыстардың жаман 
иісін сезетінмін. ол жерде «қоқыс 
тастағандарға 5000 тг айыппұл» деген 
ескерту бар еді, бірақ ол тек қағазда 
жазылған сөз ғана болатын. Сол кезде 
мен бұл проблеманы шешуге өз үлесімді 
қосу үшін, көктемжаз айларында 
жастар орталығынан «жасыл ел» 
ұйымын жинап, ауланы тазартатынбыз. 
Келесі себеп – жануарлар сүйетін 

жандардың бірі ретінде олардың қауіп
сіздігін қамтамасыз ету. «Экология» 
мамандығын таңдау арқылы осы мә се
лелерді шеше отырып, халқыма пай
дамды тигізгім келеді.

менің мамандығым өте қызықты және 
жаныма өте жақын. университетте 
білім алу үшін барлық жағдай жа сал
ған. мен сол мүмкіндіктерді жібер мей 
пайдаланудамын. түрлі кон фе рен
ция ларға қатысып, өзімнің зерттеу 
жұ мысымды таныстырдым. қағаз өң
дей тін құрал 400 мың тг тұрады. егер 
біз осы идеяны жүзеге асырсақ, түрлі 
сый лықтарды безендендіретін және 
сорғыш қағаздарды осы университет 

қабырғасынанақ шығарар едік. Біздің 
факультетке қарасты инновациялық 
жы  лыжайда раушан гүлдерін өсіріп, 
ол гүлді өзіміз өңдеген қағаздармен 
безендендірсек, гүл сататын киоск ашу
ымызға мүмкіндік туады. Сонымен қатар, 
университеттің барлық оқытушылары 
мен студенттерінің туылған күндері, ме
ре келері гүл сыйлығынсыз болмас еді 
деп ойлаймын.

мен өз мамандығымды мақтан тұ
тамын. Болашақта еліміздің табиғатын 
қор ғайтын және табиғат ресурстарын 
тиімді пай да ланатын үлкен маман иесі 
болып шы ға тыныма сенімдімін, себебі 
менің алдыма қойылған мақсатым 
айқын.  

Айсұлу НҰРТАЕВА,
«Агробиология» факультеті, 
«Экология» мамандығының  

1 курс студенті

Биік мақсаттар мен 
жарқын Болашақ
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Айдана ҚУАНЫШБЕК,
 «Ветеринария» факультеті – 501 тобының 

5 курс студенті

«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» деп қара сөздің қас шебері 
абай құнанбаев атамыз айтып кеткендей, кез келген адам «Өмір» атты дүниеде өз 
орнын табуға тырысады. 

мамандықтардың түрі өте көп, бірақ мен таңдаған мамандық, ол – мал дәрігері. 
қазіргі таңда қолыма диплом алып, сол мамандықтың иесі болуына санаулы күндер 
қалды. 

елбасымыз н.Ә.назарбаевтың «Планета халқының көбейіп келе жатқанына 
байланысты аграрлық сала өнімдеріне ұдайы сұраныс болады. Сондықтан да 
ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді мемлекет ұсынған мүмкіндіктерді 
толық пайдалануға, өндіріске жаңа технологиялар енгізуге және озық халықаралық 
тәжірибелерді игеруге болашақ жастар ат салысуы керек» деген үндеуінен кейін, 
мамандық таңдауда қателеспегенімді сезіндім.

Факультетімізде білімді теория жүзінде ғана үйретпей, тәжірибе жүзінде де 
меңгеруімізге жалпы мүмкіндік жасалған. Сондай ақ, сабақтан тыс уақытта жаңа 
технологиялық құралжабдықтармен жабдықталған студенттерге арналған ғылыми 
үйірмелер мен зертханаларда жұмыс жасауымызға толық мүмкіндіктер жасалған.

Студенттерге арналған «Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасындағы «Патанатом» 
үйірмесіне 3 курстан бері қатысамын. осы үйірмеге қатысқалы жас ғалым ретінде 
ғылыми жобаларға, алысжақын шет елдер мен қазақстанда өткен ғылыми 
конференцияларға, бірнеше студенттерге арналған ғылыми конкурстарға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болдым. 

Атап айтқанда, 2017 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің 1дәрежелі диплом иегері, СанктПетербургте өткен «Елдің 
ветеринарлық медицина және агроөнеркәсіптік кешенін дамыту үшін жастарды 
біріктіру» ха лықаралық ғылыми конференциясының дипломанты,  Мос ква да 
өткен «Студенттік ғылыми форум2017» IX Халықаралық студенттік ғылыми 
конференцияның 3орын иегері, ҚазҰАУде өткен студенттердің XXI ғылыми 
конференциясының «Үздік баяндамашысы» және Ветеринария бөлімі бойынша 
1орын ие гері болдым.

Студенттерге арналған ғылыми үйірмеге келгеннен бастап, пато ло гиялық
анатомиялық, гистологиялық, гистохимиялық зерт теу лер тә сілдерін меңгердім. 
Сонымен қатар, үйірме арқасында Қазақ Ұлттық аграрлық университеті мен 
Қазақ балық шаруашылығы ғылымизерттеу институты бірігіп жасаған ҚР АШМ 
«Балықтардың ба лық отырғызу материалдарына гистопатологиялық және 
ихти опа разитологиялық баға беру» ғылыми жобасына, «Қазақстанда жануарлар 
арасында жиі кездесетін паразиттік аурулардың па тологиялық морфология» 
тақырыбында ғылыми жұмыстарға қатыстым. Сол атқарылған жұмыстар 
бойынша Австрия, СанктПетербург, Москва елдерінде бірнеше мақалаларымыз 
жарық көрді.

ғылыми педагогиканың негізін қалаушы К.Д.ушинский «Ұстаз – ол өзінің білімін 
үздіксіз көтеріп отырғанда және білетінін шәкіртіне үйрете алғанда ғана ұстаз» деп 
бекер айтпаған.  Сондықтан да үздіксіз үйретуден жалықпайтын және мамандықтың 
қиыны мен қызығын қатар алып жүруді меңгерте білген өз ұстаздарымды қашанда 
құрметтеймін. Соның ішінде, ғылымға деген қызығушылығымды арт тырған бірденбір 
адам, оқытушым әрі жетекшім ветеринария ғылымының кандидаты, «Биологиялық 
қауіпсіздік» кафедрасының қауымдастырылған профессоры Ибажанова Әсем 
Серікқызын ерекше атап өткім келеді. 

мал дәрігері мамандығы – әрі қызық, әрі қиын және сағат сайын терең зерттеуді 
қажет ететін күрделі мамандық. мемлекетке әр мамандық қажет. алайда оны дұрыс 
таңдау – бағыңның ашылғаны. Өз ісіңнің білгір маманы болғанға не жетсін! Халқыма 
пайдалы азамат болуым үшін болашақта ветеринария саласының білікті маманы 
болатыныма сеніммен қараймын!

Шынар СЕЙТЖАПБАР,
«Ветеринария» факультеті,
«Биологиялық қауіпсіздік» 

кафедрасының 1 курс магистранты 

қазіргі таңда диссертация тақы ры
бына байланысты түрлі зерттеу жұмыс
тарын жүргізудеміз. магистрлік диссер
та цияның тақырыбы – «құстардың ме
та  п  невмовирусты инфекциясын диаг  
нос  тикалауға арналған тікелей емес 
ге   маг глю тинация реакциясының жи ын ты
ғын әзірлеу». осы бағытта ғылымипрак
ти калық білімді жетілдіру мақсатында 
2018 жылдың ақпаннаурыз айлары ара
лығында қазақжапон инновациялық ор
талығында, сондайақ, «унИВет» серо
ло гиялық зертханасында және қазҰау ви 
русологиялық зертханасында тәжірибе жи
нақтадым.

елімізде жас ғалымдарды қолдау мақ
сатында түрлі ғылымипрактикалық кон
фе рен циялар мен жобалардың жиірек 
өткізілуі қуантарлық жағдай. 2017 жылдың 
2023 желтоқсан аралығында өткен «Құс 
шаруашылығы бағытындағы VII ха лық
аралық конференцияға» және қаңтар
ақпан ай ла рында болған «Халықаралық 
қысқы мектепке» белсене қатысқаным 
үшін сертификатпен марапатталдым. 
Соны мен қатар, 56 сәуір аралығында 
«Төр тінші өнеркәсіптік революция жағ
дайында агроөндіріс кешенін дамы
ту дағы жас ғалымдардың үлесі» атты 
халықаралық ғылымипрактикалық кон
ференцияға түрлі бағыттағы ғылыми 
жұмыстар ұсынылып, соның ішінен 
біздің ғылыми жетекшімізбен жасалған 
жұмысымыз 3 орынды иеленді.           

менің ғылымға деген қызығушылығымды 
арттырған және жетістікке жетуіме ықпал 
еткен диссертация жетекшім, PhD докторы 
асылбек мусоев және ғылыми зерттеу 
жұмыстарымен айналысуым үшін барлық 
мүмкіндіктер жасап жатқан университетке 
алғысым шексіз. «еліміздің болашағы – 
білімді жастардың қолында» дегендей, 
келесі менің алға қойған мақсатым 
докторантураға түсіп, әрі қарай білімімді 
арттырып, мемлекетіміздің дамуына үлкен 
үлесімді қосу.

бастауы

МАМАНДЫҒЫМ – 
МАҚТАНЫшЫМ 





















Ел дамуына 
үлЕсімді қосамын

Арман ЖЫЛҚАЙДАР,
«Ветеринария» факультеті, 

«Микробиология және вирусология» 
кафедрасының

 2 курс магистранты 

мен, қазақ ұлттық аграрлық университеті 
«Ветеринария» факультетіне 2010 жылы 1 
курсқа ақылыкелісім шарт негізінде оқуға 
қабылданып, үздік тәмәмдағаным үшін 
2 курста мемлекеттік грантқа ауыстым. 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып 
келемін. елбасының шәкіртақы иегері ата
нып, факультеттің студенттік деканы бол
дым. қазақстан мал дәрігерлерінің қауым
дастығының жастар комитетінің төрағалық 
қызметін атқара отырып, 2015 жылы оқуды 
бітірдім. 

қазіргі таңда «микробиология және ви
русология» кафедрасының 2 курс ма гис
трантымын. оқуғылыми өндістік бак те
риоздарға қарсы биотехнология ла бо ра
ториясының кіші ғылыми қызметкер болып 
жұмыс істеймін. Ғылыми жетістіктеріме 
тоқталатын болсам, 4 ғылыми мақала, 3 
сертификат және 1 патент иегерімін.  

Биыл сәуір айының 56 жұлдыздары 
ара лығында отандық аграрлық білім мен 
ғылымның көшбасшысы саналатын уни
верситетімізде «төртінші өнеркәсіптік ре
во люция жағдайында агроөндіріс кешенін 
дамытудағы жас ғалымдардың үлесі» 
тақырыбында Халықаралық ғылымипрак
тикалық конференция ұйымдастырды. Кон
ференцияға біздің және еліміздің аймақтық 
университеттерінің және алысжақын шет 
елдердің жас ғалымдары, оқытушылары, 
магистранттары мен студенттері қатысты. 
Әртүрлі бағытта көптеген ғылыми жұмыстар 
ұсынылды. Мен зерттеу жүргізген са ла
дағы  баяндамалардың ішінде ұстаздар 
жетекшілігімен дайындалған ғылыми 

жұмысыммен 1орынға ие болдым. Со
нымен қатар, стартап жобасы бой ынша 
160 жоба арасынан оза шауып шыққан 
екі жобаның бірі біздің жобамыз болды.

университет қабырғасында алған білімді 
әрі қарай жалғастыруға күш саламын. 
«еліміздің ертеңі білімді ұрпақтың 
қолында, ал ұрпақ тағдыры ұстаздардың 
қолында» деп елбасымыз айтқандай, 
осындай оқытушылар тұрғанда егемен 
қазақстанның болашағы жарқын болары 
сөзсіз. 










Білімді жас –  
ел ертеңі

Беттерді дайындағандар: мейрамгүл қҰрманалИеВа, қатша оСПаноВа
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Айдана ГАЗИЗКЫЗЫ,
«Агробиология» факультеті,

«Топырақтану және агрохимия» 
мамандығының студенті

Балалық шағымда әр мамандыққа қы
зығып, мұғалім де, дәрігер де, журналист 
те болғым келетін. алға қойған мақсаттар 
мен армандар саны шексіз еді. 

ағамның кеңесі бойынша қазақ ұлттық 
аграрлық университетін таңдап, грантқа 
оқуға түстім. мектеп табалдырығынан 
бас тал ған белсенділік қасиетім 
университетте де жалғасын тапты. 

Алғашқы кездері «Сту денттік кәсіп
одақ» және «Қазақстан жолы» ұйым
да рының белсенді студенті атандым. 
Осы жылы «Жас Орда» сту денттер 
үйінің сту денттік  кеңес құра мының 
орын ба сары болдым.

«агро био логия» факультетінің белсенді 
сту дент терімен бірге көптеген ісшаралар 
ұйым дастырудамыз. Сонымен қатар, 
уни вер ситеттер арасындағы мини фут
болдан әйелдер чемпионатына қатысып, 
жүлделі орындарға ие болдық. 

осы университет қабырғасында 
білім алатыныма қуаныштымын, әрі 
мақтанамын. «топырақтану және агро
химия» ма ман дығын сүйіп оқуға ерекше 
ықпал еткен ұс таздарыма алғысым 
шексіз. 

қазіргі таңда факультеттің белсенді 
сту дентімін. алға қойған мақсатым – 
оқуды жақсы бітіріп, бәсекеге қабілетті 
маман болу. «арман алдамайды, 
мақсат адастырмайды» дегендей, тек 
қана жақсылықта армандайық.

Жанат БЕЛДИБАЙ,
студентка 3 курса кафедры 

«Лесные ресурсы и охотоведение»

В 2015 году оканчивая среднюю школу в 
с.Кордай жамбылской области, я как все 
мои одноклассники, да и все выпускники 
Казахстана задумывалась «куда пойти 
учиться?», а то что учиться нужно об этом 
не было и речи. мы, новая молодежь 
независимого Казахстана, видим свое 
будущее сквозь призму происходящих в 
стране позитивных событий. Как ука зы
вал наш президент н.а.назарбаев «сов ре
менная молодежь должна знать и говорить 
на трех языках». 

Выбирая ВуЗ я ориентировалась на 
южную столицу – алматы. многие часы я 
внимательно знакомилась с сайтами ВуЗов, 

а родители рекомендовали аграрное нап
равление, справедливо мотивируя тем, 
что в мире остро стоит вопрос пищевой 
безопасности, и говоря при этом «без 
многого может обойтись человек, но только 
не без пищи». Итак, я выбрала Казахский 
национальный аграрный университет. Выб
ранная специальность находится на ка
федре «лесные ресурсы и охотоведение».  
В процессе учебы нам не раз читали 
лекции зарубежные профессора из 
Финляндии, Италии, Чехии и, слушая их, я 
не раз убеждалась в правильности выбора 
специальности. С первых дней учебы я была 
настроена на получение качественного 
образования и, в этом мне содействовало 
многое: хороший преподавательский сос
тав, наличие библиотеки, свободный дос
туп к интернету, условия в общежитии и 
др. на втором курсе за отличную учебу и 
другие показатели мне была присуждена 
именная стипендия Президента республики 
Казахстан н.а.назарбаева.

Помимо учебы у нас насыщенная об
щес  твенная жизнь, мы посещаем раз
личные выставки, музеи и др. Здесь осо
бо стоит отметить роль куратора, док тора 
биологических наук, профессора Кен т
баевой Ботагоз айдарбековны. на её за
нятиях очень интересно и, поэтому даже 
самые сложные специальные дисциплины 
усваиваются хорошо. Со стороны куратора 
мы чувствуем настоящую родительскую 
опеку, мы всегда можем к ней обратиться и 
получить действенную помощь. а еще у нас 
очень сильная и дружная группа. мы всегда 
соревнуемся друг с другом.  По мне это  

хорошо, потому что  конкуренция – залог 
качества студента. 

уже в первом курсе я была информирована 
на счет академической мобильности. так 
как я знала английский в совершенстве, 
не хотела упускать такую уникальную 
возможность учиться за рубежом целый 
семестр. На втором курсе прошла отбор 
в конкурсе для обучения академической 
мобильности в Чехии. Таким образом 
первый семестр третьего курса я ос
ваивала в Чешском университете ес
тественных наук г.Прага. Я сдала все 
экзамены на отлично, показала себя на 
высшем уровне. обучаясь зарубежом я 
получила современные знания, опыт, но
вые навыки, усовершенствовала свой 
анг лийский язык. После моего приезда 
моя одногруппница тоже поехала по ака
демической мобильности в литву, и я 
горжусь этим!

теперь моя цель – дальше углублять свои 
знания. Я хочу поступить в магистратуру, 
поехать на стажировку за рубеж и стать 
грамотным специалистомлесоводом и 
быть востребованной в своей стране. Ведь 
как мы знаем страна богатая лесом, богата 
всем…

у нас покрытые лесом площади сос
тавляют всего – 4,6%, при этом общая 
площадь лесного фонда – 26,5 млн.га, из них 
только половина занята лесом, это низкий 
показатель. Поэтому я бы хотела внести 
свой вклад для улучшения, восстановления 
и  умножение леса.










«АРМАН 
АЛДАМАЙДЫ,

МАҚСАТ 
АДАСТЫРМАЙДЫ» 

менің ойымша, мамандық таңдау – бұл үлкен өмірге деген бір 
қадам, яғни болашақ тағдырыңды таңдау деген сөз. Болашақта 
өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау 
өте маңызды. Кез келген жас талапкер және жеке тұлға  үшін 
мамандық таңдау жауапты және қиын сәт болып табылады. ең 
алдымен, сол мамандықтың біздің елімізде қаншалықты сұраныста 
екенін зерттеп, бірақ шешімге келу қажет деп ойлаймын. 

мен осындай зерттеулерден кейін біздің ел аграрлық мемлекет 
болғандықтан, агроөнеркәсіптік саладағы мамандықтар жоғары 
сұранысқа ие екеніне көзім жетті. Сондықтан да, менің таңдауым 
агрономия мамандығына тоқталды. Бұл мамандықты таңдаудағы 
тағы бір себеп, қазіргі танда елбасымыз н.Ә.назарбаевтың ауыл 
шаруашылығы саласына көп көңіл бөлуі:

«аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналуы керек. 
қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің болашағы зор. Көптеген 
позициялар бойынша біз әлемде ірі аграрлық экспорттық өнім 
өндірушілердің бірі бола аламыз. Бұл, әсіресе, экологиялық таза 
тағамдарға қатысты. «Made in Ka zakhs tan» бренді сондай өнімдердің 
эталоны болуға тиіс. Шикізат өндірісінен сапалы өңделген өнім 
шығаруға көшу қажет. тек сонда ғана біз халықаралық нарықтарда 
бәсекеге қабілетті бола аламыз».

мені тағы бір қуантқан жәйт – қазақ ұлттық аграрлық 
университеттің ғылыми зерттеу институтына айналуы. осындай 
университеттің қабырғасында білім алып жатқанымның өзі мен 
үшін үлкен дәреже болып табылады. Сонымен қатар, осымен ғана 
шектеліп қалмай, көптеген ғылыми жобалармен айналысу және 
басқа да мүмкіндіктердің болуы мені қатты қуантады. 

Сөзімді қорытындылай келе, болашақ агроном маманы ретінде 
сіздерге айтар кеңесім: мамандықтарыңызды сүйе білі ңіз дер, сонда 
ғана сол салада көптеген жетістікке жете аласыздар және де ма
мандық сізді сүйіп, сізге мұхтаж болады.

    
Ақмарал МЫРЗАХАН,

 «Агрономия» мамандығының 
1 курс студенті                                        

Мен таңдаған 
мамандық

МОЕ ПРИЗВАНИЕ – 
выращивание и охрана лесов










алдыңғы қатарлы ұлттық уни вер си
тет тердің бірінде оқып жатқанымыз 
мақтаныш сезімін тудырады. 
университетте өтіп жат қан түрлі іс
шараларға белсене ат са лысамыз 
деп нық айта аламыз. осындай ша
ралардың бірі СтартUP жобосына 
қатысып, жүлделі орындарға ие болдық. 
жобаны іске асыруға көмектескен 
жетекшіміз ахмет жанар талғатқызына 
алғысымыз шексіз. жобамыздың 
тақырыбы – «қауіпсіз ұлттық Fast food». 
Көкейімізде бұрыннан жүрген бұл 

идеяны неге жүзеге асырмасқа деген ой 
келді. жетекшіміздің бізге берген бағыт
бағдарымен жүре отырып, сол идеяны 
әрі қарай дамыттық. жобамыздың 
өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі таңда 
жастардың басым көпшілігі тез дайын 
болатын тағамдарға сұраныстары 
жоғары. Сондықтан да жастарға және 

уақыты тапшы адамдарға өзіміздің тез 
дайын болатын ұлттық Fast food ұсынып 
отырмыз. Бұл тек уакыт жағынан 
тапшылықты тежеп қана қоймай, 
ұлттық өнімді де насихаттайды. Көкірегі 
қазағым деп соққан әр азаматтар 
мен азаматшалар бұл жобаға бейжай 
қарамайтынына сенімдіміз. Жақында 

өткен СтартUP жобасында 47 
жобадан, алға суырылып шыққан 12 
жобаның бірі – біздің жоба. 

жастарды ғылым мен білімге, тал
пынысқа жетелейтін осындай жобалар 
жалғасын таба берсе деген үміттеміз.

Ақмарал МАМИНОВА,
Рая ЖАМАНБАЕВА,

«Технология және биоресурстар» 
факультетінің 

2 курс студенттері

БІЛІМ МЕН ЕҢБЕК – ЕГІЗ

Университетім – жетістіктерімнің

СерПІн
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университет қабырғасында білім алып 
жүріп, «қайта өңдеу өндірістерінің тех но
логиясы» мамандығына қатысты инно
ва циялық заманауи техникалық және 
технологиялық шешімдермен танысып, осы 
ма мандыққа деген ыстық ықыласым мен 
құштарлығым қалыптасты. 

мен университетте өтіп жатқан әр түрлі 
ісшараларға, ғылыми конференциялар 
мен жұмыстарға жыл сайын қатысып ке
лемін. менің бұл салаға деген заманауи 
көз қарасымды оятқан «қайта өңдеу өн
ді рістерінің технологиясы» оқу ғылыми–
өндірістік орталықтың жетекшісі, техника 
ғы лымдарының докторы, профессор, ғы
лыми жетекшім әрі ұстазым оспанов Әбді
ма нап Әбубәкірұлына алғысым шексіз. 
«Ұстазы жақсының – ұстанымы жақсы» 
дегендей, ғылыми жетекшімнен үнемі кеңес 
ала отырып, айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізгенімді мақтан етемін. Сол же
тіс тіктердің біршамасына тоқталып өтейін. 
2015 жылы конференцияда «Толық 
түрде ұнтақталған бидай ұнының 
сапа жəне қауіпсіздік көрсеткіштерін 
зерттеу» атты тақырыпта «үздік» 
баяндама номинациясын, 2016 жылы 
«Толық түрде ұнтақталған ұн өндірудің 
өзектілігі» атты тақырыпта І дәрежелі 
дипломын, 2017 жылы Қазақстан Рес

пуб ликасының жоғары оқу орындары 
студенттерінің үздік ғылымизерттеу 
жұ мыстарына арналған республикалық 
конкурста ІІ дәрежелі дипломын, 2017 
жылы «Табиғи өнім – денсаулық кепілі» 
атты Startup жобасы тақырыбында 
«Үздік баяндама» номинациясын, 
2017 жылдың күз мезгілінде Бішкек 
қа ласындағы И.Раззаков атындағы 
Қыр ғыз Мемлекеттік Техникалық Уни
верситетінде өткен ғылыми кон фе рен
цияда «Способ выпечки хлебной про-
дукций с длительным сроком хра нения» 
атты тақырыпта «Үздік баяндама» 
номинациясын жеңіп алдым. 

«еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, 
азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық 
жалғыз мемлекетінің нығайыпкөркеюі 
жо лында жан теріңмен еңбек ет. жердің 
де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!», – 
деп елбасымыз айтқандай, білімімді әрі 
қарай магистратурада жалғастырып, өз 
мамандығымның кәсіби шебері болғым 
келеді. 

Құралай ТҮСҮПБЕКОВА,
«Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы» мамандығының 
4 курс студенті

Наргиз ВАЛИ,
«Жеміскөкөніс шаруашылығы» 

мамандығының 
1 курс студенті

мектеп қабырғасынан бастап көптеген 
үйірмелерге қатысып келемін. оның ішінде 
бимен 8 жыл айналыстым. Сонымен қа
тар, воллейбол және баскетбол спорт 
түрлерімен 4 жыл шұғылдандым. негізгі 
хоббиім – әр түрлі табиғат құбылыстарын 
суретке түсіру. осылай мектеп қабыр ға
сында белсенді оқушылармен бірге талай 
қызықты күндерді өткіздік. Сөйтіп, көзді 
ашыпжұмғанша ҰБт тапсыратын уақыт ке
ліп, алдымда мамандық таңдау мәселесі 

тұрды. ойлана келе, кардиолог дәрігер 
боламын деп шештім. алдыма асқақ арман 
мен айқын мақсат қойып, соған жету үшін 
талпынып оқыдым. Себебі, бұл өмірде 
адам екі нәрседен шатаспауы керек екен: 
бірі – өмірлік жары, екіншісі – мамандығы. 
тестілеу қорытындысын ескере отырып, 
қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
жеміскөкөніс шаруашылығы мамандығына 
оқуға түсуге бел будым. Студенттер шешімі 
бойынша өз тобымның старостасы және 
жастар кәсіподақ комитетінің мүшесі бол
дым. уақыт өте келе мамандығыма қызы
ғушылығым артып, бағалай бастадым. 
осы мамандықта әлемде жоқ жеміскөкөніс 
өнімдерін өндіретін озық технологияларды 
ойлап табуды үйретеді. Сонымен қатар, 
бұл мамандықта өз ісінің білгір мамандары 
тапшылық тудыруда. Сол тапшылықты жою 
мақсатында озық білім алып, өз үлесімді 
қосқым келеді. арманымның  оңайшылықпен 
орындалмайтынын білемін де, сеземін. 
алайда, мен еліміздің біздей өскелең ұрпақ 
үшін құрбан болған қайрат рысқұлбековтың 
сөзін жадымнан еш шығармаспын: «арман 
қудың ба, алдыңа қара, артыңа алаң болма! 
Өмірдің өткелін іздеп таптың ба, жүрексінбе, 
көзді жұм да, қойып кет, белді шеш те, көшіп 
өт...».

     

Раушан АСАН,
«Аңшылықтану және 

аң шаруашылығы» мамандығының 
4 курс студенті

аңшы мамандығы – жер бетінде ең бі
рін ші пайда болған кәсіби мамандық. төрт 
жыл ішінде көптеген қызықты пәндер бол
ды. аңдармен құстардың биологиялық 
ерекшелігі, көбею кезіндегі мінезқұлықтары, 
іздеріне қарап жайкүйін анықтауды және 
алынатын өнім түрлерін қарастырдық. 

Зерттеу жұмыстарының  нәтижесінде 
2017 жылы 1920 сәуірде ХХI студенттердің 

ғы лыми конференциясына «құс ұясының 
формалары және оның орналасу ерек
ше ліктері» тақырыбында үздік баяндама 
үшін университет ректоры т.И.есполовтың 
қолынан диплом алып, 1орын иегері 
атандым. ғылыми зерттеу жұмысыма ау
ыл шаруашылығы ғылымдарының кан
ди  даты, қауымдастырылған профессор 
Байбатшанов мұхтар қасенұлы жетекшілік 
етті. осы еңбегіміз студенттердің XXІ ғы
лыми конференция материалдарының жи
на ғына жарияланды.  

2017 жылы IХ Республикалық сту дент тік 
пәндік олимпиадаға қатысып, ІІ дәрежелі 
диплом мен мақтау қағазына ие болдым. 
Қазақстан Республикасының Білім жә не 
ғылым министрі Е.Сағадиевтың қолынан 
ІІ дәрежелі дипломмен мара пат талдым.

2017 жылы көптеген құс ұяларын ағаштан 
жасап университет және жатақхана ау ла
сына ілдік. Сондайақ, алматы қала сындағы 
5балабақшаға құс ұяларын қондырдық.

Болашақта магистратураға түссем, осы құс 
ұясы тақырыбын терең зерттей бермекпін. 
менің арманым – жетекшім мұхтар ағай 
айтқандай, «құс ұясын зерттейтін еліміздегі 
үлкен ғалым болу».



















«АРМАН ҚУДЫҢ БА, 
АЛДЫҢА ҚАРА, 

АРТЫҢА АЛАҢ БОЛМА!»

Білім ўясы

Для меня университет является одним из способов познать людей и саму себя в 
этой жизни. Конечно, для меня немалую роль играет получение знаний, качественного 
образования. университет отличный «моти ватор», т.к. заставляет действовать, бо роться и 
каждый раз доказывать право на существование твоей личности.    

В течение учебного периода активно принимала участие в различных меро приятиях. 
Участвовала в VI Меж ду на родной студенческой научной кон фе  ренции «Рыночная 
экономика: се год ня и завтра», в секции «Системное развитие экономики АПК в 
современных условиях хозяйствования», с док ла дом на тему: «Оценка состояния 
уров ня жизни сельского населения». Кон ференция проходила 23 марта в 2017 г. в 
Белорусском государственном агро техническом университете в Минске, где стала 
обладательницей диплома I сте пени.  

13 октября 2017 г. в Казнау проходил конкурс инновационных проектов. Команда нашего 
университета: докторанты Кайпбаев е.т., ниеталиева а.а. и я заняли 1ое призовое место. 
Получила сертификат участника кон фе ренции, которая проходила  10 ноября 2017 г. в 
Казну им альФараби. Конференция была посвящена «Водному дню». 

Я горжусь тем, что учусь именно в этом университете, который помогает каж дому студенту 
реализоваться в науке, волонтёрстве, проявить лидерские и ор ганизаторские качества.

Жансулу ДЖУСУПОВА,
студентка 4 курса факультета «Гидротехника, мелиорация и бизнес», 

специальность «Водные ресурсы и водопользование»

Университет моей мечты 

бастауы

 мен «алматы қаласы, алмалы ауданы 
жерлерінің пайдалануын және қорғалуын 
бақылау» атты жобамда, жетекшім PhD 
докторы, аға оқытушы Ш.ж.омаровамен 
бірге қала бойынша мемлекеттік бақылау 
жұмыстарын зерттеп, оның тиімділігін, 
артықшылығы мен кемшіліктерін қарас
тыр дық. жерді пайдалану және қорғауға 
мемлекеттік бақылау дегеніміз – жерді 
тиімді пайдалану мен қорғау мақсатында 
жер заңнамасын  сақтауға бағытталған ша
ралар жүйесі.

осы жобада жерге орналастыру қызметіне 
барлық жеке және заңды тұлғалардың, жерді 
қорғау және дұрыс пайдалану мәселелері 
бойынша заңдарды, қаулыларды, бұй рық

тарды сақтауға бақылауды жузеге асыру 
жүктеледі. қазіргі күні жер қатынастарын қа
лып тастыру мен еліміздің жер ресурстарын 
басқару саласында мемлекеттік саясатты 
дұрыс жүргізу – қоғамның бірігуі мен елдің 
ішкі саяси тұрақтылығын қамтамасыз 
етудің бір кілті екеніне көз жеткіздім. Бұл 
мемлекеттің жер жөніндегі саясатының 
дұрыс жолда екендігінің бір белгісі. еліміздің 
көркеюіне өз үлесімді қосуым үшін осы 
саланы мықты меңгеріп, білімді де білікті 
маман болғым келеді. 

Назым ШУКЕНОВА,
 «Кадастр» мамандығының 

1 курс студенті

МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ – 
БОЛАшАҒЫҢДЫ АЙҚЫНДАУ

Беттерді дайындағандар: мейрамгүл қҰрманалИеВа, қатша оСПаноВа

СерПІн

Табиғи өнім – денсаулық кепілі
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ҚазҰАУ Қоғаммен байланыс және 
редакциялық қызмет басқармасы

Таралымы 800 дана

унИВерСИтет тЫнЫСЫ

Үстел 
теннисінен 
жарыс өтті
университетіміздің қабырғасында ұйым

дастырылып жүрген мәдени, спорттық 
шараларға  студенттер ерекше ынтажі
гер мен қатысып келеді.

жуырда оқу орнымыздағы Инженерлік 
факультетінің №1 Болашақ студенттер 
үйінде Студенттік кәсіподақ комитетінің 
төрағасы Сманов Әшірәлі жүсіпұлының 
ұйымдастыруымен үстел теннисінен жарыс 
тартысты өтті. Сондайақ, аға оқытушы 
Черикбаев рахат Канашевич, оқытушы 
налибаев Бейбітжан жалмаханович, 
жас тар саясаты бөлімінің мамандары 
тылекеш еркебұлан ажыбайұлы және 
абдуалиев жангелді мырзагелдіұлы осы 
шараны ұйымдастыруға ат салысты. 
жарыстың негізгі мақсаты – жастардың 
үстел теннисіне деген қызығушылығын 
арттыру, оларды салауатты өмір салтын 
насихаттауға шақыру.

Cпорт – адам денсаулығына жақсы әсер 
ететіні белгілі. Үстел теннисі – өте қызықты, 
жан жақты, әр жастағы адамдар үшін 
қол жетерлік ойын. Бұл спорт түрі қимыл 
қозғалыстың тездігімен, шабуылдардың 
шапшаңдығымен, техникалық қиыс ты
ру лардың кенеттілігімен өзіне қатты 
қызықтырады. қазіргі заманда үстел 
теннисі балалардың, студенттер мен 
жасөспірімдердің арасында өте танымал 
болып табылады, оған қоса адамның 
физикалық және психологиялық ден
сау лығына  аса пайдалы. алдымен, үс
тел теннисінің тарихын қарастырайық. 
Бұл спорт түрі әрқашан жылдамдыққа 
бағытталған қатал сайыс екені рас. 
алғашында XIX ғасырда оны түстен кейінгі 
ойын ретінде ермек қылған. 

Сайысқа біршама студенттер ат са
лысып, жүлделі орындарға иеленіп, ба
ғалы сыйлықтарға ие болды.

1 орын иегері – тұрсын асхат;
2 орын иегері – Баттал Әлішер;
3 орын иегері – тілекеш ерсұлтан.

 
Сания ҚИЛЫБАЕВА,

«Орман, жер ресурстары және 
фитосанитария»

факультетінің 3 курс студенті

18 мамыр – қазақстанның еңбек ері, мемлекет және 
қоғам қайраткері, «Әлем азаматы» атанған көрнекті 
ақын, Халық жазушысы олжас Сүлейменовтің туған күні.

қазҰау Спорт кешенінде дәстүрлі «олжас Сүлейменов 
жүлдесі» үшін волейболдан ардагер командалар 
арасында ХII Халықаралық турнир тартысты өтті. 

Биылғы турнирге Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан 
елдері командаларымен қатар, Қазақстанның 
Тараз, Талдықорған, Шымкент, Қарағанды, Семей, 
Қызылорда қалаларының және Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің 2 ардагер волейболшылар 
командалары қатысты. қалыптасқан дәстүрді бұзбай, 
ақсақалдық жасына қарамастан бұл жарыстарға  ол же
кеңнің өзі де қатысып, шебер ойын көрсетті.

Үш күндік турнирдің қорытындысы бойынша 
олжас омарұлы ойнайтын қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің командасы бірінші орынды, жамбыл 
облысынан келген «ардагер» екінші, талдықорғандық 
«жетісу» үшінші, ресейлік «ангара» төртінші орынды 
иеленді.

Олжас Сүлейменов ортамызда


