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БІЛІМДІ ЖАСТАР – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ 

Студенттерді қабылдау рәсіміне арналған шараға арнайы 
қонақ ретінде еліміздің зиялы қауым өкілдері, көрнекті мемле
кет және қоғам қайраткерлері, белгілі қаламгерлер, жоғары оқу 
орындарының басшылары, білім, ғылым, мәдениет саласының 
үздік қызметкерлері, Алматы қаласы мен Алматы облысы әкімдігінің 
өкілдері, шетелдік қонақтар мен университеттің оқытушылары, 
студенттері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 
қатысты. Құрметті қонақтардың арасында Александр Стульгинскис 
атындағы университет ректоры, профессор Антанас Мазиляускас 
бастаған литвалық ғалымдар тобы, Алматы қаласы Бостандық 
ауданы әкімінің орынбасары Маржан Балбаева, Алматы қаласы 
жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Шыңғыс 

Бескемпіров, «Нұр Отан» партиясы Медеу аудандық филиалының 
кеңесшісі Әбіл Әбілхайыров сынды азаматтар болды.

Салтанатты шарада университет телестудиясында дайындалған 
егемен еліміздің кешегісі мен бүгінін баяндайтын, ҚазҰАУ тарихынан 
сыр шертетін көркемсуретті және  шағын деректі фильм көрсетіліп, 
театрландырылған сахналық қойылым ұсынылып, патриоттық 
әндер шырқалып, рухты серпілтетін жырлар оқылды.

Мазмұнды концерттік бағдарламамен көмкерілген мерекелік ша
рада университет жанынан құрылған «Гүлбану» би ансамблінің,  Ұлт 
аспаптар оркестрі, «Эстрада» үйірмесінің, әскери кафедраның та
лантты студент жастары мен ұстаздар  қауымы ұлттық нақыштағы 
әсем әнкүй мен әсерлі билерді орындады.

көктөБе төріндеГі студенттік ҚаБыЛдау
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Жастар – нұрлы болашақ бастауы» атты студенттер қатарына қабылдау 
шарасы табиғат аясында, Алатаудың етегінде, Көктөбенің төрінде салтанатты жағдайда өтті. 
Мерекелік шараны ҚазҰАУ ректоры, ҚР ҰҒА Вице-президенті, академик Есполов Тілектес Исабайұлы арнайы құттықтау 
сөзбен ашып, биылғы оқу жылында университетке жаңадан қабылданған бірінші курс студенттеріне студенттік билет 
пен сынақ кітапшасының, «Білім кілтінің» символикалық нышанын тапсырды.
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13-14 октября 2017 году в 
Казахском на циональном аграрном 
университете прошло заседание 
по созданию «Центра знаний по 
интегрированному управлению 
водными ре сурсами в Казахстане».
Организаторами данного 
мероприятия выступили 
Агротехнологический Хаб при 
Казахском Национальном Аграрном 
Уни вер ситете и Азиатский банк 
развития.
Работу заседания открыл ректор 
КазНАУ, Вице-президент НАН РК, 
академик  
Есполов Т.И:

« – Общие водные ресурсы рек Ка захс
тана в среднем составляют 100,5 км3, из 
них безвозвратно используются в сельском 
хозяйстве и промышленности  ‒ 46 км3. 

Дефицит водных ресурсов, в Казахстане, 
в отдельные годы достигает 6,6 км3 .

Поэтому, в Казахстане необходимо ре 
шить ряд ключевых вопросов по уп рав
лению водными ресурсами, такие как, 
учет водных ресурсов, проблема во до
обеспеченности городов и населенных 
пунктов, проблема ирригации и дре
на жа, проблема управления рисками в 
водном хозяйстве, а также проблема 
уп равления сточными водами. Для ре
шения выше перечисленных проб лем по 
интегрированному управлению водными 
ресурсами в Казахстане на базе нашего 
университета, при поддержке МСХ РК, 
АБР, ЮНЕСКО, создается Водный хаб.

Водный хаб позволит централизованно 
привлекать экспертов к обсуждению 
вопросов по водному балансу, деградации и 
засолению почв, мелиорации, обводнению, 
засухе, снижению количества пресной 
воды в регионе, уровня воды в реках».

Так же выступили с докладом и пред
ложениями Марат Бексултанов – директор 
AgriTech Hub Kazakhstan при КазНАУ, Криста 
Пиккат – директор  кластерного офиса 
ЮНЕСКО в Алматы, Джованни Капаннелли 
– директор  постоянного представительства 
АБР в Казахстане, Акылбек Куршибаев – 
Ректор Казахского агротехнического уни
вер ситета, Ирина Смирнова – Депутат Ма
жи лиса Парламент РК, Ерлан Бадашев 
– советник ВицеМинистра сельского хо

зяйс тва РК, представители Министерства 
Энергетики РК и другие эксперты.

Работа заседания продолжилась на 
сессии по водным вопросам. В дискуссиях 
участвовали ведущие специалисты по 
водным ресурсам, как Томас Панелла – 
советник по водному сектору АБР, Яожоу 
Жоу – представитель Департамента по 
устойчивому развитию и окружающей 
среде АБР, Вим Бастьянсен – профессор, 
института Дельфа (Нидерланды) по об
ра зованию в водном секторе, Жанай Са
гинтаев, профессор Назарбаевского Уни

вер ситета, Джиагуо Чи – Профессор уни
верситета штата Мичиган и др.

Конкретным итогом заседания стало 
обозначение целей и задач Центра, также 
определение его деятельности, структуры, 
функций, организации и механизмов фи
нансирования.

Работы Центра  будет  заключаться в:
• анализе существующих данных о по

верхностных и грунтовых водах в Ка захс
тане;

• создании  скоординированной ин фор ма
ционной системы как «единого ок на» по воп
росам, связанным с водой в стра не;

• внедрении передовых технологий, свя 
занных с измерением воды для пла ни
рования и управления ресурсами, вклю
чая дистанционное зондирование, на но
технологии и биотехнологии, а также их 
применение для повышения продуктивности 
сельского хозяйства и развития городов и 
сельских районов;

• создании комплексной системы уче
та воды для понимания объёма и ис поль

зования воды в основных восьми речных 
бассейнах Казахстана;

• картировании, обзоре и улучшении су
щес твующих образовательных программ, 
курсов и модулей в области водных ре
сурсов и совершенствовании научно
обоснованных решений для управления 
водными ресурсами;

• подготовке перечня инвестиционных 
про ектов, удовлетворяющих критериям 
банковского финансирования, включая 
тех  нические детали и жизнеспособные ме
ханизмы финансирования, направленные 
на содействие развитию инфраструктуры 
в области систем управления водными 
ресурсами;

• проведении программ наращивания по
тенциала для экспертов государственного 
сектора из стран Центральной Азии, за
нимающихся управлением водными ре
сур сами, в том числе для молодых спе
циалистов; а такжесодействии поли ти чес
кому диалогу для улучшения управления 
водными ресурсами в странах Центральной 
Азии, включая отражение целей устойчивого 
развития, связанных с водными ресурсами, 
в стратегиях долгосрочного развития стран.

• Деятельность Центра также будет нап
равлена на внедрение передовых практик 
по эффективному распределению водных 
ресурсов, защитой подземных вод и обес
печения качества воды в  Казахстане  и  
других  странах Центральной Азии. Центр 
будет продвигать знания и понимание новых 
технологий и стратегий для обеспечения 
устойчивости водных ресурсов, включая 
приложения для улучшения ирригации для 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности, питьевой воды, очистки 
сточных вод, а также обработки грунтовых 
вод и их защиты.

Пути решения Проблем водных ресурсов

29 қыркүйек күні Қазақ Ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры, 
ҚР ҰҒА Вице-президенті, академик 
Тілектес Есполов оқу орнының 
мәжіліс залында халыққа есеп беру 
жиынын өткізді.

Жиынға белгілі мемлекет және қоғам 
қай раткерлері, Алматы қаласы әкімдігінің 
өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары, 
ғылымизерттеу институттарының бас 
шы ла ры, облыс әкімдерінің орын ба
сар  лары, шетелдік консулдық қыз мет
кер  лері, үкіметтік емес ұйым өкілдері, 
ауылшаруашылық та уарларын өнді ру ші
лер, агроқұрылымдар мен шаруашылық 
же текшілері, белгілі аграршы ғалымдар, 
университеттің оқытушыпро фес сорлар 
құрамы,  студенттер мен атаана лар, қа
ла тұрғындары және бұқаралық ақ парат 
өкілдері қатысты.

Есеп беру жиынында университеттің 
20152016 оқу жылдарына шолу жасалып, 
оқу орнының ғылымиинновациялық, қар
жы лықшаруашылық, әлеуметтіктәрбие 
жұ    мыс тары жөнінде есебі тыңдалып, же
тіс  тіктері жария етіліп, университеттің ал
дағы стратегиялық даму бағыттары та ныс
тырылды.

Бүгінгі күні Қазақ ұлттық аграрлық уни
верситеті Ұлттық зерттеу университетіне 
трансформациялану жұмыстарын жал ғас
ты руда.

Стратегиялық бағдарламаға сәйкес уни
вер ситет құрылымдық модернизациядан 
өтіп, нақты нәтижеге негізделген сапалық 
ме  неджментті игеруде.

Бүгінгі күні Қазақ ұлттық аграрлық уни
верситеті Ұлттық зерттеу университетіне 
трансформациялану жөніндегі стра те
гиялық бағдарламасына сәйкес құры лым
дық мо дер низациядан өтіп, нақты нәтижеге 
негізделген сапалық менджментті игеруде. 
Қазіргі кез де университет QS рейтингі 
бойынша 200 жоғары оқу орнының ішін
де 86орынға көтеріліп, 100 ТОП уни
верситеттер санатына енді.

Ректор, өз сөзінде университеттің стра
те гиялық бағытбағдарын ұстана отырып, 
ауылдық жерлерден келген жастарды ин
новацияға бейімдеп, аграрлық  білім мен 
ғылымға тереңдеп, жаңа технологияларды 
игеруі үшін 2016 Агротехнологиялық Хаб 

– Ауыл шаруашылығы зерттеулерінің Ха
лық аралық институтын құрылғандығын 
ерекше атап өтті. Шетелдің озық 
тәжірибелерін негізге алған бұл институт 
отандық ауыл шаруашылық тауарларын 
өндірушілердің нақты сұраныстарына сай 
ғылымиөндірістік жобаларды іске асыруға 
зор мүмкіндік береді. 

Агрохабтың құрамына ҚазақЖапон, 
Қа зақсатанКорей, Агроинженерлік мә
селелер және энергия үнемдеу, Тұ рақ
ты егін ша руашылығы, Су, Азықтүлік  
технологиясы жә не сапа орта лық тары, 
Инновациялық жылыжай, «Аг ро уни
вер ситет» оқутәжірибе шаруа шы
лығы, ҚазақстанБеларус агро ин же нер

лік инно вациялық орталықтары кіреді. 
Бұл инновациялық орталықтар мен 
зертханаларды ауыл шаруашылық кә 
сіпкерлері шикізат пен дайын өнімге 
сараптама жасау, топырақ,  су және т.б. 
сапасын анықтау үшін пайдаланады.

Агротехнологиялық хаб мемлекеттікже
кеменшік серіктестік механизмі арқылы 
аг робизнеске инновациялық идеялар мен 
технологияларды, стартапжобаларды 
тар   тады.  

Қазіргі кезде еліміздегі ауыл ша руа
шылық саласында білім, ғылым, өн ді ріс 
интеграциясын дамыту арқылы  ин но ва
ция лық технологияларды 10% дан  25%ға  
кө те ру көзделіп отыр. 

Көптеген қиындықтарға қарамастан рес
публикамыздың аграрлық секторы жаңа 
қабылданған заңдар мен мемлекеттік 
бағдарламалардың арқасында жаңғыра 
бастады.

Республика бойынша  соңғы 10 жыл ішін
де ауыл шаруашылығындағы өндіріс көлемі 
4 есеге, ал ауылшаруашылық өнімдерді 
экспорттау 3 есеге өсті. Бұл  Елбасының 
агросектор бойынша тапсырмаларының 
орындалып жатқандығының дәлелі. 

2016 жылы «Ауыл шаруашылығы 
кооперативтері туралы», «Жайылым ту
ралы» жаңа заңдар қабылданды. Би
ылғы жыылдан бастап «Қазақстан Рес 
пуб ликасының агроөнеркәсіптік ке ше
нін дамытудың 20172021 жылдарға 
ар налған мемлекеттік бағдарламасы» 
қабылданып, іске асуда. Осының барлығы 
университеттің алдағы уақытта атқаратын 
жүйелі іс шараларының тиімді іске асуына 
үлкен мүмкіндіктер беретіні сөзсіз.

Есеп беру жиынындағы негізгі баян да
мадан кейін жиналған қауым тарапынан 
бірқатар сұрақтар қойылды. Әр сұраққа 
университет басшысы тұщымды жа уап
тарын берді.

АгрАрлық білім, ғылым сАлАсының 
нәтижелі қАдАмдАры
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Университетімізде мемлекеттік тіл дің 
бірыңғай  стандартты әліпбиін ен гі  зуді 
қолдау бойынша «Латын графикасы – 
қоғамның рухани жаң ғыруының негізі» 
тақырыбында жиын өтті. Шараға 
көрнекті ғалымдар – Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының 
бөлім бастығы, про фессор Әлімхан 
Жүнісбек, Мемлекеттік тілді дамыту 
институтының директоры, филология 
ғылымдарының докторы, про фессор 
Бижомарт Қапалбеков және уни-
верситетіміздің оқытушы-ғалымдары 
мен қызметкерлері, докторанттар мен 
ма гистранттар қатысты.

Жиынды О.Сүлейменов атындағы әлеу
меттікгуманитарлық білім беру және тәрбие 
институтының директоры, педагогика ғы
лымдарының  докторы, профессор Есен
гель ды Өміржанұлы Медеуов жүргізді. 

Белгілі ғалым Әлімхан Жүнісбек 
«Латын жазуының теориялық негізі мен 
принциптері» тақырыбындағы баяндамасын 
ұсынды. Профессор Бижомарт Қапалбеков 
«Ла тын жазуының мемлекет дамуындағы 
ролі» та қырыбында сөз сөйледі. «Қазақстан 
та рихы және Қазақстан халықтарының мә
дениеті» кафедрасының профессоры, та
рих ғылымдарының докторы Светлана 
Әдепқызы Смағұлова «Латын әліпбиінің та
рихы: кешегісі мен болашағы», «Қазақстан 
тарихы және Қазақстан халықтарының 
мәдениеті» кафедрасының профессоры, 
саяси ғылымдарының докторы Сайын 
Молдағалиұлы Борбасов  «Латын әліп
би і не көшу – тағдырлық қажеттілік» та қы
рыптарында, тағы да басқа ғалымдар өз 
ойларын ортаға салды.

Жиын соңында университеттің Тәрбие  
және әлеуметтік істер жөніндегі проректоры 
Жанар Абжанқызы Дәуренбаева жиынға 
қатысқан ғалымдарға алғысын білдіріп: 

«Қазіргідей қуатты мемлекетте өмір сүріп 
жатқан кезеңде біз халық болып Елбасының 
тапсырмасын орындасақ, өркениетті ел
дер дің қатарына ілесеміз. Латын әліпбиі 
әлемдегі ең танымал жазулардың бірі 
саналады, яғни, болашағы зор. Сондықтан 
Елбасының шешімін қолдап, оның ары 
қарай жүзеге асуына үлес қосуымыз қажет» 
деген ойын білдіріп, пікірталас отырысын 
қорытындылады.

Айғаным ЕРҒАЛИ,
Қазақ ұлттық аграрлық  

университетінің қызметкері,  
экономика ғылымдарының магистрі. 

Латынға көшу үрдісі – 
оңтайЛы шешім

Елді, ұлтты біріктіретін күш – тіл. 
Елбасымыз мемлекеттің дамуы үшін 
латын әліпбиіне көшу қажеттігін түсіндіре 
жетілдірді.  

Латынға көшу үрдісі – қайта жаңғыру. 
Менің ойымша, қазақ тілін латын әліп
биіне көшіре отырып, біз әлемдік 
мәдениетпен араласамыз, қазақ тілін 
кеңінен танытамыз. Латын әліпбиімен 
жазатын шетелдіктер елімізге келгенде 
қазақ әріптерін оқуға қиналады екен. 

Жастар үшін үйреншікті кирилл әлі п
биінен латын қарпіне көшу оңай деген 
пікірге қосыламын. Өйткені олардың көбісі 
ағылшын, неміс, француз және өзге де 
тілдерді меңгерген. Сондықтан Қазақстан 
жастары өздерінен кейін өсіп келе 
жатқан ұрпаққа алға қойылған ғаламдық 
мақсаттарды шешуге септігін тигізеді. 
Сондықтан да, латын жазуына көшуіміз 
ке зек күттірмес шаралардың бірі болып 
табылады. Қазақстан Республикасының 
азаматы ретінде, мемлекеттік тілдің 
латын  графикасына көшуін толығымен  
қолдаймын.                          

«Латын графикасы – қоғамның 
рухани жаңғыруының негізі»

♦ Президент қаулысы

Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
қазақ тілі әліпбиін кириллицадан 

латын графикасына көшіру 
туралы Жарлыққа қол қойды.

ростсельмАш зертхАнАсы Ашылды
Жақында Қазақ ұлттық аграрлық 
уни верситетінде студенттердің 
білім са па сын арттыруды мақсат 
еткен көптен күт кен іс-шара 
өтті. «Аграрлық техника және 
технология» кафедрасының 661 
ауди то риясында әлемдік деңгейдегі 
ауыл ша руа шылығы машиналарын 
өндіруші «Ростсельмаш» 
компаниясының «Заманауи 
ауылшаруашылық машинасы» 
зертханасы ашылды. Бүгінгі заман 
талаптарына сай құралдармен 
жабдықталған оқу зертханасы іске 
қосылды.

Класты ашудағы мақсат – Ростсельмашта 
өндірілетін техникалар негізінде бүгінгі за
ман талаптарына сай техникалар мен 
инновациялық технологияларға білім гер
лерді оқыту болып табылады. 

Зертхананың ашылу салтанатына 
университет ректоры Тілектес Есполов, 
Бірінші проректор Қанат Тіреуов, «Рост
сельмаш» зауыты Департаментінің ди
рек торы Сергей Робченко, «Сервис центр 
«Ростсельмаш» ЖШСның Қазақстанда 
бизнесті дамыту бойынша директоры 
Ильдар Рахматуллин, Ксения Исаева және 
Ростельмаштың Қазақстандағы дилері – 
«Байсал Сервис» ЖШСның директоры 
Қуаныш Жұмашев және басқа да қонақтар, 
«Инженерлік» факультеттің оқытушылары 
мен студенттері жиналды. 

Зертхананың ашылу салтанатында уни
верситет ректоры Тілектес Исабайұлы  

ин женерлік мамандыққа даярлауда бі
лім берудің заманауи техника мен тех но
ло гияларға негізделуінің маңыз ды лығын 
ерекше атап өтті. Осы жолда әлемдік дең
гейде ерекше орны бар университетте 
Рос тельмаш класының ашылуы келешек 
инженер мамандарға білім беру сапасын 
арттыруға серпіліс беретіндігі нақ. Оқу 
орнының басшысы студенттер мен оқы
ту шылар атынан Ростельмаш өкілдеріне 
алғысын жеткізді. Жиын барысында Сергей 
Робченко «Білім» жобасымен таныстырып, 
компания  жетістіктері мен келешек даму 
жоспарлары жайында ой бөлісті. 

Ростсельмаш – Ресейдегі ауыл шаруа
шылығы техникаларын өндіретін үл кен 
ком пания. «Білім» жобасының мақ саты 

сту денттер мен мамандарға ауыл ша
руашылығы машиналарын өндірудің за
ма науи технологияларын таныстырып, 
білім беру. Зертхана мультимедиялық 
құралдармен жабдықталып, заманауи аг
ро техникалар жө нінде оқу материал да
рымен қам та масыз етілді. Енді білімгерлер 
жаңа технологияларды практика жүзінде 
тиімді жол мен меңгеруге мүмкіндік алады. 
Бұл университет қабырғасынан жоғары 
дәрежелі мамандардың шығуына септігін 
тигізеді. Осындай мүмкіндікке қол жеткізуге 
«Аг  рарлық техника және технология» ка
федрасының меңгерушісі С.Бекбосынов, 
«Инженерлік» факультет деканы Н.Аб дил
дин бастаған ұжымның сіңірген еңбегі зор 
екендігін айтып өтуге тиіспіз. 

КазНаУ посетила 
делегация  

из НидерлаНдов

КазНАУ принял у себя делегацию 
из Нидерландов в составе директора 
агропроекта компании «Farm Frites» и  
ассистента проекта Евгении Бул да ковой.  

Цель визита – знакомство с учеб
ной и научной деятельностью КазНАУ, 
обсуждение вопросов сотрудничества 
КазНАУ с компанией «Farm Frites», 
реализации меж дународного проекта по 
карто фе ле водству в Казахстане.

Гостей встретил ректор КазНАУ, 
академик НАН РК Тлектес Есполов. 
Открывая мероприятие, глава вуза 
Тлектес Исабаевич представил гос тям 
информацию об истории и структуре 
Казахского национального аграрного 
университета. Совершая краткий экскурс 
в историю вуза, уделил внимание 
организации учебного процесса, научным 
исследованиям и международному 
сотрудничеству университета.

Вместе с тем, Тлектес Исабаевич 
подчеркнул необходимость четко оп
ре делить первые семь шагов для 
реализации проекта с компанией «Farm 
Frites». Также перед руководящим сос
тавом университета поставил  задачу 
по повышению конкурентоспособности 
будущих специалистов сельско хозяйс
твен ного производства.

♦ Пікір

БОЛАШАҚҚА БАғДАР
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Қазақ ұлттық аграрлық уни вер си тетінде 
Жастар саясаты бөлімі мен Студенттік 
кәсіподақ комитетінің жанынан Студенттік 
өзінөзі басқару ұйымы құрылды. Студенттік 
өзінөзі басқару – қоғамдық жастар ұйымы 
ретінде құрылған, университеттің ерікті 
жастар бірлестігі. 

Студенттік өзінөзі басқару – сту
денттердің оқуын, тұрмысын, бос уа
қытын ұйымдастыруға, олардың қоғамдық 
белсенділігін арттыруға, студенттік 

бастамаларды қолдауға қа тысты өзекті 
сұрақтарды шешу бойынша бастамашыл, 
өздік, қо ғам дық қызметінің ерекші үлгісі.

Қазақ ұлттық аграрлық уни вер си тетінде 
студенттер арасындағы белсенді топтан 
студенттік декан, студенттік кеңес, студенттік 
кәсіподақ төрағасын (төрайым) тағайындау 
үшін сайлау өтті. Нәтижесінде төмендегі 
белсенділердің кандидатурасы оз ық 
деп табылып, жоғары ұпай жи нап, 
басқарушылық қызметке тағай ындалды.

Эдвайзер-кураторлар 
тағайындалды

Биылғы оқу жылы кураторлар жұмысын күшейтуге үлкен мән беріліп 
отыр. Эксперименталды режимде 12 курстарға 32 эдвайзеркураторлар 
тағайындалды. Бір эдвайзеркураторға 100 студентке дейін бекітіледі және 
жүктеменің артуына байланысты қосымша еңбекақы төленеді. 

Эдвайзеркуратордың міндеті – топтардағы оқу мен тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын құру) ықпал ету, 
студенттерді университеттің мәдениқоғамдық өміріне белсене қатысуға тарту.  
Өз жұмыстарының нәтижелерін арнайы «Эдвайзеркуратор журналында» 
тіркеп отырады. Одан өзге ресми сайтта эдвайзеркураторлардың 
студенттермен бірлесе атқарған тәрбиелік мазмұндағы ісшараларын есепке 
алып отыратын «EVENT manager» электронды қосымшасы жұмыс істейді.    

СТУДЕНТТІК САЙЛАУ ӨТТІ

САйЛАУ ҚОРыТыНдыСы БОйыНША:

«Орман, жер ресурстары және фитосанитария» факультеті
Студенттік декан – Айдынбек Махашов (485 дауыс)
Студенттік кеңес – Ажар Жұмасыл (186 дауыс)
Студенттік кәсіподақ – Әсел Абдулла (410 дауыс)

«Гидротехника, мелиорация және бизнес» факультеті
Студенттік декан – Алдияр Орынбасаров (245 дауыс)
Студенттік кеңес – Жансая Жора (92 дауыс)
Студенттік кәсіподақ – Думан Әбілов (152 дауыс)

«Инженерлік» факультеті
Студенттік декан – Ерсұлтан Төленеш (485 дауыс)
Студенттік кеңес – Жандос Зейнолла (94 дауыс)
Студенттік кәсіподақ – Алмат Бейсенбай (247 дауыс)

«Технология және Биоресурстар» факультеті
Студенттік декан – Жұлдыз Жиенбай (969 дауыс)
Студенттік кеңес – Сайлау Берістем (155 дауыс)
Студенттік кәсіподақ – Мақпал Орынбасар (295 дауыс)

«Агробиология» факультеті
Студенттік декан – Айкен Әзімхан (229 дауыс)
Студенттік кеңес – Алишер Маметулла (144 дауыс)
Студенттік кәсіподақ – Жұмабай Көшербай (180 дауыс)

«Ветеринария» факультеті
Студенттік декан – Сымбат Орақбай (669 дауыс)
Студенттік кеңес – Ақтоты Нұрланбекова (407 дауыс)
Студенттік кәсіподақ – Ұлдана Сексен (657 дауыс)

Жақында Ресейдің Сочи қаласында ХІХ 
Бүкіләлемдік студенттер мен жастардың 
фестивалі өтті. Жиынға әлемнің 188 елінен 
25 000 қатысушы жиналды. Біздің елімізден 
де жетпістен аса 1835 жас аралығындағы 
белсенді студенттер, әр саланың жас 
мамандары, журналистер, блогерлер 
жә не әкімшілік қызметкерлері қатысуға 

мүмкіндік алды. Фестивальге іріктеу 2017 
жылдың мамыршілде айлары аралығында 
өтті. Көптің арасынан университетіміздің 
«Орман, жер ресурстары және фи то
санитария» факультетінің «Өсімдікті қор
ғау және фитосанитария» мамандығы 
бойынша 2 курс студенті Азиза Оспанова 
екеуміз үздік деп танылдық. Фестивальге 

ҚазҰаУ – «Жастар» 
фестивалінің Жеңімпазы

Алматыдағы Абай алаңында студенттік қабылдау салтанатты шарасы
на  арналған «Жастар» қалалық фестивалі өтті. 12 жоғары оқу орнының 
студенттері өнерлерін, жетістіктерін көрсетті, бәсекеге қабілеттіліктерін тағы 
бір кезек байқатты. Байқау шарттарында би, ән, флэшмоб және креативті пре
зентациялар талап етілді. Алматы қаласындағы ЖОО арасында Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің өнерпаздары бірінші орынды иеленді. 

Өнер додасында бірінші курс студенттері Алматы жайлы әндердің 
жиынтығына ырғатыла вальс биледі. Оқу ордасындағы «Достық» студенттер 
Ассамблеясы мен «ГүлБану» би ансамблінің бишілері «Халықтар достығы» 
биін тарту етті. 

«МүМКіНдіКТЕР ШЕКСіЗ, ТЕК ОНы 
КөРЕ БіЛУіМіЗ КЕРЕК»

баруымызға университетіміздің ректоры 
Есполов Тілектес Исабайұлы қолдау көр
сетті.

Алғашқы күннен бастап ХІХ Бүкіләлемдік 
студентер мен жастар фестивалінің 
ұйымдастырушылары керемет көңіл
күймен қарсы алды. 2 апта бойында 
қатысушылар мен еріктілердің арасында 
тығыз байланыс орнады. Онда негізгі 
байланыс ағылшын тілінде жүргізілді. 

Соңғы ғылыми ашылулар, журналистік 
зерттеулердің куәсі болып, әлемге әйгілі 
Ник Вуйчичтің тренингіне қатысу бақыты 
бұйырды. 

Фестивальдің ашылуында сөз сөйлеген 
Ресей Фе дерациясының  президенті 
Владимир Путин әлемді – жастар 
басқаратын уақыт келгенін айтып, ұлтқа 
бөлінбей, бірге болсақ, бо лашағымыздың 
жарқын болатынын осы жиыннан кейін 
көре алатынымызды айтып, сәттіліктер 
тіледі.

Бір қызығы біз кезінде олимпиада 
чемпиондары тоқтаған қонақ үйлерде тұр
дық. Қонақ үй мен медиацентр арасында 
үздіксіз  қатынайтын шатлдар (комфортты 
автобус) көп пайдасын тигізді. Арнайы 
тіктірілген формалар, төсбелгілер және 
делегация мүшелеріне ұялы телефондар 

сыйға тартты. Осындай мәртебелі  іс
шараның қатысушы бол ға ныма қуа ныш
тымыз. Осыған жағ дай жасаған бас шы
лыққа мың алғысымды айтамын. Мүм
кіндіктер шек сіз, тек оны көре білуіміз 
керек.

Алмат ыдырыс,
«Гидротехника, мелиорация және 

бизнес» факультеті, «Су сесурстары 
және оны пайдалану» мамандығының 

3 курс студенті.

ӘЛЕУМЕТ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ
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Ағылшын тілін меңгеру 
маңыз ды ма?
Қазіргі таңда шет тілін білу басты мақ

саттардың бірі болып есептелетіні белгілі. 
Ағылшы тілін білсең өз жолыңда талай 
мүмкіндіктер ашылады: жалақысы жоғары 
жұмысқа орналасу, шет елге барып оқу 
және т.б. Тіл үйрену керектігін барлығы 
біледі, бірақ соны толық меңгеріп жатқандар 
аз. Осыдан туындайтын келесі сұрақ: 

Бұған қандай себептер кедергі?
Біреудің шет тілі курстарында ақылы 

оқуға әлеуметтік жағдайы мүмкіндік 
бермейді, ал келесі топ мүшелері ақша 
төлеп оқытса да, соңында бәрібір сол тілді 
меңгеріп шықпайды. Ал, қалғанымыз бос 
уақытымыз жоқ, қолымыз бос болғанда 
айналысамыз деп сылтауратып, кейінге 
қалдыра береміз. Осыдан шығатын 
қорытынды, мәселе – өзімізде! 

Ағылшын тілін үйрену не үшін қажет?
Егер бізде тілді үйренуге ынта немесе 

белгілі бір мақсат болмаса, онда мүлдем 
бастамайақ қойған дұрыс болар. Сол 
себепті де, ең алдымен өзімізге қоятын 
басты сұрақ мынау болып табылады: 
«Мен қандай мақсатпен ағылшын тілін 
үйреніп жатырмын?», «Маған ол не үшін 
қажет?» Мәселен, әркімнің мақсаты 
әртүрлі. Мысалы, біреулері өзінің 
сүйікті батыс телехикаяларын немесе 
бағдарламаларын сол тілде көруді 
арман етсе, басқалары шет елдің үздік 
университеттерінде білім алуды немесе 
жұмыс істеуді мақсат қояды. Мұнда басты 
рөлді алға қойған мақсат атқармайды, ең 
маңыздысы, сол көздеген мақсатына жету 
үшін мотивацияның болуы.

Адамды ынталандыру үшін 
қолданылатын ағылшын тілінде 
«Carrot and stick» деп аталатын 
(«сәбіз бен таяқ») тәсіл бар. Яғни, 
біз өз мақсатымызға жеткен кезде 
өмірімізде қандай өзгерістер 
болады? («carrot»). Яғни, бұл 
позитивті ынталандыру тәсілі. 
Мысалы, шет елдерге саяхат жасау 
кезінде еркін сөйлеп, алаяқтарға 
жем болмау, армандаған шет ел 
университетіне оқуға түсу, жаңа 
достар табу және т.б. Ал, екіншісі 
(«stick») негативті ынталандыру 
тәсілі болып табылады. 
Көздеген мақсатымызға 
қол жеткізбесек қандай 
қиыншылықтарға тап боламыз? 

Мәселен, қазіргі таңда беделді ком па
нияларға жұмысқа орналасуға арналған 
талаптардың бірі – үш тілді жетік білу. 
Біз тек алдымызда кедергі кездестірген 
кезде ғана өкіне бастаймыз. Ал ол кезде 
тым кеш болуы мүмкін. «Жалқаудың 
ертеңі бітпейді» дегендей, болашақта еш 
өкініш болмас үшін тіл үйренуді ертеңге 
қалдырмай, бүгіннен бастау қажет.

Мақсаттар қайда жоғалады?
Көптеген адамдар басын бастап, соңына 

дейін жеткізбейді. Бұл проблемамен бар
лығымыз жолыққан болармыз. Сол себепті, 
ағылшын тілін үйренуді әдетке айналдыру 
қажет. Мәселен, бізде күнделікті жасайтын 
ісәрекеттеріміз бар. Мысалы, тіс жуу, 
әлеуметтік желілерді шарлау, таңертең 
жүгіру және т.б. Сол сияқты тілді үйренуді 

неге әдетке айналдырмасқа?! 
Оны қалай жасау керек? 
 ең алдымен, миымызды жат тық тырып 

алу үшін аз көлемнен бастап, біртіндеп 
көлемін үлкейте беру қажет;

 әлеуметтік желілерге кететін күнделікті 
уақытымызды ағылшын тіліндегі бағ
дар ла малар, телехикаялар немесе сол 
тілді үйрететін бейнебаяндарға жұмсасақ 
болады. Сонымен қатар, әлеуметтік 
желілер арқылы ағылшын тілінде 
сөйлейтін адамдармен онлайн сөйлесу –  
тілді меңгерудің бір тәсілі болып табылады. 
Айта кететін жағдай, қауіпсіздігіміз үшін 
өзімізге байланысты жеке мәліметтерді 
жарияламауды ұмытпауымыз керек.  

 онымен қоса, қозғалыс үстінде болған 
кезде ағылшын тіліндегі әуендер тыңдау 
маңызды.

 кез келген жағдайда тек ағылшын 
тілінде ойлауға тырысуымыз керек. 
Мысалы, тамақ жасау үрдісінде, спортпен 
айналысу кезінде және т.б.

 бізбен қатар тіл үйреніп жүрген 
досымыз болса, онымен тек ағылшын 
тілінде сөй леуге тырысып, тіл үйрену 
үрдісін қы зық ты өткізсе болады. 

Қорыта келгенде, алған қойған 
мақсатымызға жету оңай емес. «Сен істі 
сүйсең, іс саған бас иеді» демекші, егер  
бізде мықты мо тивация болса, мақсатқа 
жету үрдісінде кездесетін кез келген 
кедергілерді жеңе аламыз. Үйрену үрдісі 
қиын болса да, соңында біз жемісін көре 
алатынымыз сөзсіз. Тек өзімізге сенуді 
ұмытпайық.

Consulting meeting 
with CIP «Bolashak»  

in KAZNAU
In order to implement the Road map 

on improving the system of personnel 
policy and strengthening the training 
of specialists in the agrarian domain, 
particularly Master’s, Doctoral students 
and scientists at leading universities of 
the world in the framework of Bolashak 
program, the consulting meeting was 
held with the director of the Department 
of Organization the Competitive Affairs 
of JSC CIP “Bolashak” Aubakirova 
Aiman. Also applicants of the program 
from KazNAU and Scientific Research 

Institutes (SRI) from the Southern region 
of the Republic of Kazakhstan took part 
in a meeting which was organized on 
September 25, 2017.

The director of the Monitoring 
Department of Education Quality 
Serikbayev Abdukarim in his opening 
speech informed that in 25 years of 
independence of the RK only 70 young 
specialists were trained in an agricultural 
sphere from the whole country and 
among them 14 alumni are from the 
Kazakh National Agrarian University and 
3 students are studying abroad at the 
moment. Also in the speech he impressed 
his gratitude to the representative of the 
International Programs Center in her 
assistance for applicants from KAZNAU 
and SRI.

Aiman Aubakirova made a presentation 
on the procedure for passing the contest 
for awarding the scholarship, explained 
in detail all the stages and requirements 
of participation in the program. During 
the meeting, questions were asked 
from potential applicants. In the end of 
the meeting, individual counseling of all 
interested applicants for participation in 
the program was organized.

The meeting was organized by the 
Academic Mobility Center and the 
Department for International Cooperation 
of KazNAU. 

F. Duisebaeva,
Zh.Zhyltyrova

ТІЛ үЙрЕНУДІң қиыНДығы НЕДЕ?

Әлемде жаһандану үрдісі жаңа білім 
беру стандарттарын талап етуде. 2010 
жылы Қазақстанның Болон үрдісіне 
қосылуы білім беру жүйесін жаңарту 
жолындағы маңызды оқиға болып сана
лады. Бірыңғай білім беру кеңістігін құруға 
және білім беру сапасын жоғарылатуға 
көмектесетін, оқытушылар мен сту дент
тердің академиялық ұтқырлығын да
мыту – Болон үрдісінің маңызды жеті 
қағидаларының бірі болып табылады. 
2011 жылы алғаш рет мемлекет студент
терге бір академиялық мерзім көлемінде 
шетелдердегі жоғары оқу орындарында 
білім алуға мүмкіндік берді. 

Қазіргі таңда академиялық ұтқырлық 
бағдарламасына қатысушылар саны ар
тып, оны дамытуға арналған шарттар 
жақсарып келеді.  

Академиялық ұтқырлық – жоғарғы оқу 
орнының студенттері мен оқытушыларын 
белгілі бір мерзімге білім алу неме
се зерттеу мақсатымен өз немесе шет 
елдегі білім беретін оқу орнына, ғылыми 
мекемеге жіберу. Бұл студенттердің те
ория және тәжірибе жағынан білімін 
арттырып, үздік мамандар дайындап 
шығаруға, ал оқытушылардың біліктілігін 
жоғарылатуға көмектеседі. Яғни, осының 
нәтижесінде талапкерлерді осы ЖООна 
оқуға түсуге ынталандырады. Өйткені, 
еңбек нарығына бейімделген мықты ма
мандар дайындайтын және шетелде 
біліктілігін арттырып келген оқытушылар 

білім беретін жоғарғы оқу орнына оқуға 
түскісі келетіндер саны арта түседі.

Академиялық ұтқырлық:
 қазақстандық білім беруді ха лық

а ралық білім беру кеңіс ті гіне ин те гра
циялауға;

 білім сапасы мен адами капиталдың 
даму деңгейінің жоғарылауына;

 қазақстандық білім беру бағ дар ла ма 
ларының шетел университеттері бағ дар
ламаларымен сәйкес келіуне;

 жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейін білім беруді интернацио ландыруды 
күшейтуге мүмкіндік береді.

Академиялық ұтқырлықтың мақсаты – 
халықаралық білім беру кеңістігіне инте
грациялау, әлемдік білім беру ресурста
рын қолдану.

АРТыҚШыЛыҚТАРы МЕН 
КЕМ Ші ЛіК ТЕ Рі
АРТЫҚШЫЛЫғЫ: Академиялық ұт

қырлық қазақстандық білім беру бағ
дар ламаларын әлемдік деңгейге жа
қын датуға көмектеседі. Сонымен қатар, 
шетелде оқу және сол елде өмір сүру 
тәжірибесін бастан ке
ші руге, ЖООның зерт
ха наларында ғы лы
ми зерттеу жүргізу 
дағ  дыларына ие болуға 
жә не де сол дағдыларды 
ше тел серіктестерімен 
ын  тымақтасатын меке
мелерде тәжірибе жү

зінде қолдануды үй ренуге мүмкіндік 
бе ре ді. Академиялық ұтқырлық еңбек 
на рығында бәсекелестік артықшылыққа 
ие болумен қатар, халықаралық және 
мәдениетаралық қатынастар үшін шек
сіз мүмкіндіктер әлеміне есік ашуға кө
мектеседі.

КЕМШІЛІГІ: Көптеген студенттер өз
генің көмегінсіз мұндай оқу жүйесіне 
бейімделе алмауы академиялық ұт
қыр лықтың басты кемшілігі болып та
былады. Өйткені алдағы күнге деген 
қорқыныш басым болады. Мысалы, 
ше телге барып дұрыс оқи алмай, баға
ларымды нашарлатып аламын деп ой
лайтындар аз емес. Сондықтан да, 
мұндай жағдайда психологтардың неме
се тәжірибелі жетекші оқытушылардың 
көмегі қажет. Онымен қоса, осы бағ
дар ламамен шетел ЖООна оқуға бару 
үшін қаражаттың жетіспеушілігі. Ол 
үшін студенттерді демеушілер табуға 
үйрету керек. Келесі бір қиындық туды
ратын мәселе – ағылшын тілі. Ағылшын 
тілін жетік білу академиялық ұтқырлық 
бағдарламасымен шетелге бару үшін 
қойылатын басты талаптардың бірі бо
лып есептеледі. 

Қорыта келгенде, қазіргі таңда түр
лі мемлекеттерде үкіметтік дең гей
де қолданылып жатқан шаралар ака
демиялық ұтқырлықтың дамуына 
кө  мектесіп жатқаны сөзсіз. Біздің еліміз 
де осы академиялық ұтқырлық бағ дар
ла масына қатысты әлі талай мәселелер 
шешімін табуды қажет етеді. Алайда, 
академиялық мобильділік әлемдік өр
кениеттің игілігі үшін бірыңғай ашық білім 
кеңістігін құру мақсатында маңызды фак
тор болып табылатыны анық.

академияЛық 
ұтқырЛық 
мүмкіндіктері

Материалдарды дайындаған: Қатша ОСпАНОВА

♦ Біле жүріңіз!

СЕНСОРЛыҚ ЭКРАН
Саусақтың басқанын сезетін экран 

алғаш рет жұртшылыққа 1982 жылы 
Ноксвилдегі Бүкіләлемдік көрмеде та
ныстырылды. Көрмеген келген әрбір 
адам сенсорлық экранды жеке өзі пай
даланып, байқап көре алды. 30 жылдан 
кейін бұл өнертабыс өте танымал бола 
бастады. Бүгінгі күні сенсорлық экран
дар төлем терминалдары, ақпараттық 
дүңгіршектерде, қалта компьютерлерінде 
және ұялы телефондарда қолданылады. 

INTEgRATION
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Нұрбек ӘЛіпБАЕВ 

 «Орман, жер ресурстары және 
фитосанитария» факультетінің 

ЗР – 308 тобының студенті

АЗАТТыҚ 
ҚАЗАҚпЕН 
ЕГіЗ ҰҒыМ

Ауып заман,қазақтың бастан бағы
Азаттықтың ақ жыры,бұзылды әні.
Құныңа бабаларым жанын берген
Тәуелсіздік енерсің дастанға әлі,

Азаттығым,киелі ең,қастерлі ең
Тиек қылсам жанарыма жас келген.
Азат күннің атуы үшін ақ таңы
Қанжығаңа бабаларым бас берген.

Байлап өсіп семсеріме сертімді
Қыл бұраулап идіріп қоғам еркімді.
Азалы елім азапты көріп мың түрлі
Торқалы елдің Тамұғында қалған
                                           тағдырдың
Қайғысынан Отан – Ана сілкінді,

Құлагерімді, Бұла елімді
Қапасқа тартып құздары,
Зарынан көптің жаншылып жаным 
                                              сыздады.
Қандағы кекті, жандағы дертті
Қалайша енді жылытпақ
Тұрғанда бойда Желтоқсанның ызғары.

Қанға бөгіп қақтығысқан жауым қаншама
Ұлтым деп шағылған тауым қаншама.
Еңсердік жүгін Елімнің езген еңсесін
Қасқыр заман қазақты қауып алса да.

Күйім құрсын төмендеген құлдан да әрі
Рухымды сындыра алмай зындандары.
Азат күнде орнадыау аңсап өткен
Кешегі Желтоқсанның құрбандары.

КЕРЕК ҚыЗ
Керегіндей көктем,қыстың керек күз.
Сезім керек сүю үшін дерексіз.
Ешкімге де ұқсамаған тұлғасы
Қарапайым жүрекке қарапайым 
                                         керек қыз.

Ұят қылмас,төмендетпей ерін тік,
Бойында бар аруға тән керімдік.
жүрегімді силар едім сый қылып
Анашыма әперер едім келін ғып.

Ұғынатын ұяң жүректе сыр барын,
Қалаймын мен қарапайым қыз жанын.
ғашық қылар тек өзіне өлердей
Оған ғана арналатын жырларым.

Шын сүюді білетін сағынуды,
Тауыспайтын сағаттап сабырымды.
Иманды қыз іздеймін өзіме
Білетін шын ұғып қадірімді.

Қуанышқа бөлейтін әр күнімді
Салихалы салмақты жарқын үнді.
Жар іздеймін жәннаттың қор қызындай
Ұмытқызар көңілден қайғы мұңды.

Алла деген,сақтаған арын маған,
Тура жолдан шықпаған, жаңылмаған.
Арұятын бәрінен жоғары ұстап
Сақтанып жаһаннамнан жалындаған.

Ғазиза ҚАЛЖАН,

«Агробиология» факультеті, 
Агрономия мамандығының

 1 курс студенті

ӨМІР-АЙ
Ей,өмір! 
Əуреге салдың сен неге? 
Өтуде күнім жай ғана жүріп сенделе. 
Кетесің өмір,өтесің өмір ұстатпай
Өтсе де уақыт көрмедім сені мен неге?

Өмірсің, əттең  кездескім келген өзіңмен, 
Күтемін сені, үмітпен жəне төзіммен.
Сенімім артық,алдыңа əлі барамын, 
Сұраймын бəрін,көремін өз көзіммен.

Өзенге сені теңейді бəрі,неліктен? 
Қарсы ағып əлде біреуге қарсы келіп пе ең?
Мейлі бір өзен бола бер, жайлап аға бер, 
Өзенде жүзсем, ұстайды кейде демікпем. 

Біреуге толқын,біреуге асау жүйріксің, 
Біреуге тіпті біреуден келген бұйрықсың.

Көрсе де əркім өзіңді, бірақ əрқалай 
Өмірсің тек бір, уақыттан да 
                                       өзің жүйріксің.

Əттеңай,əттең, өмірім өтіп барады, 
Көрерім қанша,  ғұмырым 
                           қанша қалады?  
Он сегіз жылда қатырып іс жасамай
Біткендей бəрі көңілім толқып барады. 

Өмірай, өзің қымбатсың, шіркін, бəріне 
Түсінбей жүрмін қадіріңді мен əлі де. 
Əр күнді бірақ бағалау біздің парыз деп
Ұрандап жүрмін, айтып та жүрмін бəріне. 

Ойымды біраз жеткіздім деп те
                                           ойлаймын, 
Өзіңмен бірақ кездеспей əлі қоймаймын. 
Өткізген шағым бақытқа толы 
                                              болса да, 
Шаршамай күліп,өмірге бірақ тоймаймын.

Аќжелкен

Өмірде адамдар қолда бар нәрсені 
бағаламайды. Яғни, бағалай алмайды. 
Өзінде бола тұра, одан да жоғары 
нәрсеге қол жеткізгісі келеді. Әрине, 
бұл да дұрыс, мен оны қате деп 
айта алмаймын. Бірақ біз пендеміз, 
шүкіршілік деген болуы керек. Барға 
қанағат, жоққа сабыр қылу адамға 
ең қажетті құндылықтың бірі болып 
саналады. Мысалға, жастардың көбісі 
қазіргі кезде қымбат телефон, сәнді 
киім, автокөлік мініп жүргісі келеді. Иә, 
бұл әрине заман талабы. Бірақ кей 
кездері атаанамыздың біз үшін тер 
төгіп, жұмыс жасаған ақшасына сәнге 
еліктеп, аса қажетті емес заттарды 
алып беруін өтінеміз. Мәселен, қымбат 
ұялы телефон. Иә, бұл қазіргі заманда 
еңбектеген баладан, еңкейген қарияға 
дейін ұялы телефонның түртүрін 

пайдаланады. Дұрыс, бұл ұялы телефон 
байланыс құралы болып табылады. 
Сол қымбат ұялы телефон үшін ата
анамызға ренжіп, тіпті суицидке дейін 
баратын жастарымыз қоғамда кездесіп 
жатыр. 

Бүгінгі күні баршамызға белгілі бренд
тердің бірі  «Iphone»ға қызық пай тын 
адам жоқ шығар. Жақында соңғы шыққан 
«Iphone 8» моделінің құны шамамен  339 
900 теңгені құрайды. Алайда, сол бір 
телефонды алып бер деп атаанамызды 
қинаудың қажеті бар ма? Меніңше, бұл 
жай ғана қызығушылық, мақтанушылық 

болып табылады. Менде бар, сенде 
жоқ деген нәрсе емес пе? Олай болса, 
бір ұялы телефонмен мақтанғанша, 
өзінің ақылойымен, білімімен, яғни 
қазіргі кезде қоғамға пайдалы, қажетті 
деген нәрсені ойлап тауып сонымен 
мақтанбаса, бұл құр әурешілік деп 
ойлаймын. «Қазіргі кезде адамдар 
санамен емес, сәнмен өмір сүреді» деп 
Геор Лихтенберг айтып өткендей, ата
анамызға ауыр сөз айтып ренжіту, бұл 
үлкен қателік. Олар біз жаман болсын 
демейді. Алып берген затына көңіл 
толмай, менсінбеу бұл дұрыс емес. 
Олар біз үшін қолынан келгендерінше, 
аяңбай еңбек етіп «баламыз ешкімнен 
кем болмасын» деп барынша тырысады. 
Сондықтан, атаанамыздың қадірін кеш 
түсініп, өкінішке қалмайық. 

Барымызды БағаЛаЙық

¡азіргі кезде адамдар санамен 
емес, с¯нмен �мір с−реді. 

Г.Лихтенберг

студенттердің шығармашылығына арналған бет

Студенттердің
шығармашылық
ОРТАЛЫҒЫ

аЩы судың құрБаны БоЛмаЙық!     

Өмір... Осы төрт әріпте қанша мәнмағына жатыр десеңші! Дүниеге келген әрбір баланың 
өмір сүруге құқы бар. Адам маңдайына жазылған өмірді сүреді. Біреулерге өмір тым қатал 
көрінеді, дейтұрғанмен бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Кімнің жайлы да, жақсы өмір 
сүргісі келмейді дейсің? Менің бір түсінбейтінім, қолынан іс келетін еразаматтар, кейбір 
қаракөздер неге ащы судың жетегінде кетті? Кезінде жапжақсы қызметте істеген кейбір 
жандар отбасын, жұмысын бір бөтелкеге айырбастап кетіп жатады. Кейін өкінгенмен, 
өткенді қайтара алмайсың! Бір бөтелке арақтың кесірінен қаншама отбасы бұзылып, 
балалар әкесіз өсіп жатыр. Бұның бәрінен бір шөлмек арақ артық па? Ойланайық, ой 
салайық! 

Қазір қоғамдағы жағымсыз ісәрекеттерді, қылмыстарды адамдардың көпшілігі мас 
күйінде жасайды. Мас күйінде автокөлік жүргізіп, байқамай біреуді қағып кетеді. Сөйтіп 
біреуді жақынынан айырады. Ал егер, ол өз боласы болып шықса ше? Ол да мүмкін, 
өмірде бәрі мүмкін. Жалпы еразаматтарымыздан бөлек қаракөздерге не жоқ десеңші! Сол 
бір ішімдіктің кесірінен балаларын қараусыз қалдырып, атааналық құқынан айырылып 
қалады. Ішімдіктің кесірі балалардың психикасына да елеулі түрде әсер етеді. Мысалы, 
мектепте оқушылар «сенің анаң ішкіш» десе, «сен алқаштың баласысың» деп мазақ етсе, 
бала қандай жағдайда болмақ? Сондықтан ойланайық, ой салайық, қу арақтың жетегінде 
кетпейік, ағайын! 

Айнұр ҚыдыРӘЛі,

 «Орман, жер ресурстары және 
фитосанитария» факультетінің 

ЗР – 308 тобының студенті

ШАБЫТ
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Айбол СЕРіК,

«Орман, жер ресурстары және 
фитосанитария» факультетінің  

ЛР – 101 тобының студенті

ҰСТАЗдАРҒА
Жыр арнап,ұлы күнге құрметпенен,
Бұл өмірге кім келіп,кім кетпеген.
Бес күн жалған ғұмырда еңбегі бар
Ұстаздарды сыйлайық ізетпенен.

Шартарапқа шырқатып қуанышты,
Ұстаз сөзі тудырмас таңданысты.
Шексіз алғыс айтамыз ұстаздарға
Ұстаз деген ұлы сөз қандай күшті!

Бар ықылас таусылмас жақсыларға,
Бас иеміз біз бүгін жақсыларға.
Оқу төрін тең ұстап тербететін,
Шығарады ұстаздар асуға да.

Ұстаздардың көп атасақ еңбектерін,
Шексіз екен түбіне мен жетпедім.
Ұстаздарды мерекемен құттықтаймыз,
Ұстаз үшін бұл менің жыр төккенім.

Сан мың жылдық тарихы таусылмайтын,
Қазақ ұлттық агрардың аты айқын.
ғасыр өмір сүріп келген оқу орны
Аты шыққан әрдайым жарқырайтын.

Міне, осылай айтылды ізгі арманым,
Бәріңізге алғыспен жыр арнадым.
Мәңгілікке жадымызда қаласыздар
Айналайын жаны жомарт, ұстаздарым.

Нартай ҚАйБУЛЛАЕВ

«Гидротехника, мелиорация 
және бизнес» факультеті, Жерді 

мелиорациялау, баптау және қорғау   
304 тобының 3 курс студенті

 

ШЕШЕ, 
СЕН БАҚыТТыСыҢ 
Тоттанған санам және есім ұлы 
Қоямын қашан күдіктеніп, өшігуді.
Санамнан бәрін жойып, асығыпақ 
Үйрену керек, мүмкін өшіруді.

Сәулесін шашар, сірә санамда күн 
Ана сені, білесің бе алаңдадым.
Сен есімнен бір сәтке шыққаныңда 
Алға баспай қалады қадамдарым.

Жә, айырылып қалдым есімнен де,
Көтересің құлыншағың есіргенде.
Мен қанша ішіп, шегіп жатсамдағы 
Болмасы анық анашым өшің менде.

Бола берсін, мендегі кеші мұңды,
Жаратқаным кешіреді кесірімді.
Анашым сізге үлкен алғысым бар 
Үйреткен мұз жүрекке кешірімді.

Танисың ба өлеңдері өлмес ұлды? 
Бағындырсам қуандың өзге шыңды.
Қайғы және қуаныш қатар келсе 
Сен білесің, төзерімді, төзбесімді.

Кетсең кетші, қу дүние жақұттарым 
Шеше осы, қызықпас бақытқа кім? 
Мәнсәп, алтын қажет те емес маған, 
Қаза болып кетпесе екен уақыттарым.

Үн қатпағам қалайша, үн қатпағам 
Секундтар да, сағат та қымбат маған.
Әр өлеңге сағаттап дайындалып 
Шеше, солай өзімді шыңдап барам.

Қажет емес, шеше, шекпен маған 
Қайғысы көп, жүрегім өткенге алаң.
Жұлдыздардай аспаннан ақпасам да 
Еріп тасып, сыңғырлап көктемде ағам.

***
Өмірдің тәтті кезеңі емес, тұз алған 
Күн көзіндей қызарған. 
О поэзия, болмайды мүлдем фәниде 
Сырнайлы күндер ұзарған.

Жылдар ей, үрейлі жылдар сұмдықтар 
Дәулетке де құлдық бар. 
Өмірдің өзі адамдар ұқпас бозарған 
Сенімге таяз бұ жалған. 

Көгеріп көктеп, өте де берер сағым күн 
Белшеден басып арыңның. 
О, поэзия, жылдардан жылға жететін 
Күмісті бақты сағындым.

Алты құрлықта топырақтан табыт көп 
Төрт мұхиттай алып жоқ.
Күмісті бақты көп сағынып жүргенде 
Кетпесек жәрәр ғаріп боп.

Керағар өмір, қайтеміз хақты күлкі ғып,
Күлкілі істер – түлкілік.
Айту да қиын түлкі істерді деп былай 
Бұл істерді – түркілік… 

Еее жалған… 
Өмірдегі бейуақтықтар арлы ұғым.
Сезінсем де еркіндіктің тарлығын 
Беймаза күйде, мұңайсам да жарықтық 
Күлкімен күтем барлығын.
Өмір осындай, қайтейін…

БАҚыТТы 
ЖАНдАР 

Көрмейтіндерге, 
Жүрмейтіндерге 
Поэзия апа не етеміз?
Бөлмейтіндерге 
Жөндейтіндерге 
Бір күні біз де жетеміз.

Поэзия апау бөлектеу мұңды 
Айтармын деп те оқталдым.
Еске түсіріп деректерімді 
Жаралы ақын боп қалдым.

Аяқтары жоқ адамды көрдім 
Поэзия апау, бүгін мен 
Бояулары жоқ мендегі түрдің 
Ерекше, өзге түңілген.

Жүрегімді ұсақтап кетті 
Айта да алмайды ана деп.
Бауырға санап құшақтап кетті 
Қолымен ымдап жаңа кеп 
Жылап та алдым қиналып.

Көздерінде оттары жоқ 
Жағалап келді таяқпен.
Әр бұрыштарды тоқтауы көп 
Сен осы өмір аяп пе ең?

Мешел болса да, 
Ауыртқан жанды кесел болса да.
Жүректерінде досы бар 
Өшер болса да 
Денеде дертті нөсер толса да 
Поэзия апау,
Бақытты жандар осылар! 

Жақында Нартай 
Астанада өткен Елбасының 
«Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы 
аясында және Қазақстан 
Республикасы рәміздерінің 
 25 жылдығына арналған 

Жас ақындар мүшәйрасында 
жүлделі орынды иеленді. 

Жүлдесімен 
құттықтаймыз!

СТУДЕНТТЕР ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАУ

Наше посвящение было в 
чудесный солнечный день. Как 
будто сама природа способствовала  
тому, чтобы наши первокурсники 
провели незабываемый день! В этот 
день все первокурсницы нашего 
университета цвели словно цветы 
сакуры. С раннего утра готовились 
к этому знаменательному дню и 
пытались выглядеть на 100%. По 
пути в Коктобе можно было увидеть 
самые радостные лица. Это были 
первокурсники КазНАУ. Мы долгое 
время веселились и катались на 
аттракционах, а так же полученная 
доза милости в зоопарке просто 

бесценна. После был концерт, 
который еще больше поднял 
нам настроение. Стоит отметить 
работу ансамбля «Гулбану», они 
всем подарили позитив и мы 
получили возможность увидеть 
как танцуют наш ректор, декан и 
другие преподаватели. Я думаю, что 
иностранные гости, точнее партнеры 
нашего университета тоже остались 
в восторге. Я могу с гордостью 
сказать, что все прошло на высшем 
уровне. Мы получили энергию, чтобы 
учиться усерднее и вести активную 
университетскую жизнь!

Нейла КУАНыШБЕК,
студентка 1 курса «Инженерного» 

факультета, специальность 
«Аграрная техника и технология»

ПРЕКРАСНЫй ДЕНь

ШАБЫТ
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Сандуғаш ЖУРАБЕКҚыЗы
«Технология және биоресурстар» 

факультетінің СМС – 113 тобының студенті

Сандуғаш мектеп қабырғасында оқып жүрген кезден-ақ сурет салуды 
үйреншікті әдетке айналдырған. Уақыт өте келе суретшілік өнер жан-
дүниесінің бір бөлшегі екендігін түсінді. «Бір туындыны жазу үшін ұзақ ойла-
нып жүремін. Бір кездерде көңіл-күйім ерекше құбылған кезде, мәселен қатты 
қуануым, ренжуім мүмкін. Сондай сәттерде ойымда жүрген құбылыс тез арада 
ақ қағаз бетіне түседі», – дейді Сандуғаш. Біздің студентіміз «Стандарттау 
және сертификациялау» мамандығын таңдаса да, суретшілікпен айналысу 
оның жан қалауы болып қала бермек. 

♦ Қылқалам

ҚазҰАУ аруы Дайана Джамбул  Алматы 
қаласы әкімдігінің қол да уымен жыл сайын 
өтетін «Алматы аруы – 2017» байқауына 
қатысып, 400 арудың арасында «Алаш аруы» 
сыйлығына ие бол ды.

Дайана «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 
технологиясы» кафедрасында «Мал шаруа
шы лығы өнімдерін өндіру тех нологиясы» 
мамандығының 4 курс студенті. Көптілді топ
та білім алған Дай а на 2016 жылы Словакия 

Рес пуб ликасында академиялық ұтқырлық  
бағдарламасы бойынша білімін шыңдап 
қайтты. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
еркін сойлейді, сонымен бірге испан тілдерін 
үйренуде. Ол сабағын жақсы оқумен қатар 
скрипкада, фор тепьяно мен ұлттық аспап – 
домбырада ойнайтын өнерпаз. Бос уақытында 
баскетбол ойнағанды жақсы көреді. 

2014 жылы EAT models агенттігі 
ұйымдастырған модельдер курсын бітіріп, осы 
агенттікте жұмыс істей бастады. Осындай із
де ніс пен қажырылы еңбек етудің натижесінде, 
2015 жылы агенттіктің ұйымдастыруымен 
ди зайнер Айгүл Қасымованың «Аленький 
цветочек» киімдер кол лекциясын жарыққа 
шығаруға атсалысты. Осы жылы Парижде 
Ая Бапанидің қазақтың ұлттық киімдерін 
жарнамалауға қатысқан. Агенттіктің моделі 
ретінде жыл сайын өтетін «MercedesBenz 
Fashion Week Almaty» Халықаралық Мода ап
та лығына үнемі  қатысып тұ рады.

Ризабек ҚАдыКЕН,
 406-топтың тәлімгері.

«ALMATY OPEN - BARS CUP - 2017» 
турнирінің жеңімПАзы

2017 жылдың 2630 қазан аралығында Алматы 
қаласы, Республикалық спорт колледжінде 
таэквондодан «Almaty open  Bars cup  2017» 
халықаралық турнир өтті. Аталған турнирде 
ҚазҰАУдың «Гидротехника, мелиорация және 
бизнес» факультеті, «Құқықтану» мамандығының 
2 курс студенті Қаршал Абзал жүлделі ІІ орынды 
иеленді. Біз өз студенттерімізбен мақтанамыз!

Дайана – «Алаш аруы»
♦ Жетістік

СЕРПІН


