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Бүгінгі санда:

Кездесу барысында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры жоғары оқу орнының қызметі мен даму перспективасы 
жөнінде мəлімдеді.

– Біз бүгінде он бір халықаралық консорциумға мүшеміз. 2015 жылдан бастап QS ЕЕСА («Дамушы Еуропа жəне Орталық 
Азия») тұжырымы бойынша əлемнің үздік университеттерінің рейтингіне қатысып, бұл бағалау аясында алғашқы жылы 150 
жоғары оқу орнының ішінен 67-орынға ие болдық. Қазіргі уақытта университетте 50-ге жуық ғылыми жоба іске асырылуда, – 
деді Т.Есполов.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысына отандық агроөнеркəсіптік кешенді инновациялық дамытуға мүмкіндік беретін 
университеттің агротехнологиялық хабының қызметі жөнінде айтылды.

– Бұл хаб жаңа технологияларды, идеялар мен стартап жобаларды іздестіруге, оларды тартуға жəне енгізуге, сондай-ақ мемлекет-
жекеменшік серіктестігінің тетіктерін іске асырып, университеттің өзін-өзі қаржыландыруын жəне дербестігін қамтамасыз етуге 
арналған, – деді Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры.

Қазақстан Президенті еліміздің аумағында ауыл шаруашылығы саласындағы ғылыми орталық құру қажет екенін атап өтті.
– Ғылыми зерттеулердің нəтижелерін енгізу мен мамандарды даярлаудың тиімділігін арттырған жөн. Сондай-ақ, агроөнеркəсіптік 

кешеннің бəсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған өнімдерінің көлемін арттыру керек, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
akorda.kz
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Ұлы Дала ғылымының төр басы,
Ұлы Дала білімінің жол басы.
Ен Далаға тыныс болған қашанда
Ұлтымыздың Аграрлық ордасы.

Қайырмасы:
Жыл құстары қонып-ұшып жатады,
Таулары бар, даласы бар жоталы.
Мəртебелі ғылым-білім ошағы
Қазақ Ұлттық Аграрлық оқу-білім Отаны!!!

Кең көсілген дархан дара даламмен,
Шəкірті боп болашаққа барам мен.
Ғұламалар тəлім берген бұл орда
Теңестірді өз бағытын Əлеммен.

Қайырмасы:
Жыл құстары қонып-ұшып жатады,
Таулары бар, даласы бар жоталы.
Мəртебелі ғылым-білім ошағы
Қазақ Ұлттық Аграрлық оқу-білім Отаны!!!

Біз шəкіртпіз шартараптан табылар,
Тəңір сыйы тағдырына бағынар.
Білім берген Ұстаз-ғалым тұлғалар
Бұл шаңырақ жанұямыз сағынар.

Қайырмасы:
Жыл құстары қонып-ұшып жатады,
Таулары бар, даласы бар жоталы.
Мəртебелі ғылым-білім ошағы
Қазақ Ұлттық Аграрлық оқу-білім Отаны!!!

ЕЛБАСЫ ҚАЗҰAУ РЕКТОРЫ 
ТІЛЕКТЕС ЕСПОЛОВТЫ ҚАБЫЛДАДЫ
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Центром стратегического исследования аг-
ро  бизнеса университета проведен анализ 

силь  ных и слабых сторон развития аграрной 
нау  ки и образования. Анализ показывает, что 
в Казахстане функционируют 383 научно-
исследовательских учреждений, в том числе 
23 НИИ, 14 опытных хозяйства и 10 Центров 
распространения знаний экстеншн, которые 
про водят научные исследования по аграрной 
сфере. Тогда как, в США функционируют 10 
НИИ, 91 опытная станция, 2900 центров рас-
пространения знаний, в Аргентине - 4 НИИ, 47 
ОПХ и 320 ЦРЗ. Такие же показатели и в других 
странах.

В отличие от других стран у нас про сле-
живается перевернутая пирамида по соот-
но шению количества НИИ, опытных хо-
зяйств и центров передачи знаний. По коли-
честву НИИ Казахстан превосходит зару-
беж ные страны, но по количеству центров 
передачи знаний значительно уступает. Это 
свидетельствует о том, что результаты научных 
исследований практически не внедряются 
в производство, а центры распространения 
знаний ограничиваются проведением курсов 
повышения квалификации для работников АПК.

Поэтому, надо предпринять ряд кардинальных 
мер, предусматривающих качественные пре-
об разования в аграрной науке и образовании 
с целью максимального их приближения к 
потребностям производства, которые основаны 
на анализе передового опыта таких стран, как: 
США, Франции, Аргентины, Бразилии, Израиля, 
Китая. В этих странах роль естественного инте-
гра тора образовательных и научных процессов 
с бизнес-средой. выполняют крупные уни вер-
ситеты. Такие университеты, имеют статус 
исследовательских вузов. Именно на их базе 
функционируют НИИ, которые реализуют 
интеграцию образования, науки и бизнеса.

Еще одна проблема. Это низкий объем 
финансирования научно-исследовательских ра-
бот в стране. Например, в Южной Кореи доля 
финансирования науки от ВВП страны сос-
тавляет 4,3%, в Израиле 4,1%, Швеции 3,6, 
России 1,2%, Украине 0,7%, а в Казахстане 0,2%. 
Из 66 млрд. тенге выделенных финансовых 

ресурсов на развитие науки из гобюджета, на 
долю аграрной науки приходится 6,4% или 4,2 
млрд. тенге.

В республике в последнее время транс на-
циональные компании, крупные холдинги вы-
деляют финансовые ресурсы на развитие науки 

для своих отраслей, что нельзя сказать про АПК 
страны. В этой сфере нет таких преуспевающих 
компаний, которые могли бы вложить денежные 
средства на развитие аг рарной науки.

Проблемой остается обеспечение научными 
кадрами НИИ и ОПХ. Сегодня молодые 
специалисты не идут в науку из-за низкой 
заработной платы, отсутствия надлежащего 
социально-бытовых условий и др. За 25 лет 
независимости страны по программе «Болашақ» 
прошли обучение за рубежом всего лишь 
70 человек, из которых 16 - обучение и 54 - 
стажировку.

Во время встречи я также проинформировал 
Главу государства о достигнутых результатах в 
подготовке высококвалифицированных кадров 
для данного сектора экономики, в развитии 
интеграции аграрной науки, образования и 
агробизнес структур. 

Вуз один из первых среди высших учеб-
ных заведений страны начал работу по 
трансформации в национальный иссле до-
ва тельский университет. Данный проект 
реализуется в соответствии с международными 
стандартами стратегического управления и в 
сотрудничестве с 13 экспертами авторитетных 
аграрных университетов мира.

Нами изучен опыт лидеров мировых иссле-
довательских университетов и научных центров 
аграрного профиля: INRA (Франция), INTA 
(Аргентина), EMBRAPA (Бразилия), Центра 
зарубежных аграрных исследований Китая и 
других (около 34 центра из разных континентов).

Новый виток в развитии достиг университет 
в 2016 году. В вузе создан Агротехнологический 
хаб. Это структура, созданная в университете 
в рамках трансформации, занимается поиском 
и трансфертом лучших инновационных тех но-
логий, новых знаний, внедрением результатов 
научных исследований ученых и обучающихся 
- стартап-проектов. 

Деятельность агрохаба позволяет оказать 
содействие инновационному развитию АПК 
развивать механизмы государственно-частного 
партнерства, самофинансирования и автономии.

Сегодня в рамках агротехнологического хаба 
в университете выполняются международные 
проекты совместно с мировыми зарубежными 
университетами: Корнельским - по адаптации 
подвоев яблони, устойчивых к бактериальному 
ожогу; штата Мичиган - по модернизации 
сельского хозяйства Казахстана и внедрению 
интегрированной системы защиты растений, 
цифровым геоинформационным системам для 
АПК; Колумбийским и NASA - по улучшению 
урожайности зерновых культур; Вагенинген 
(Нидерланды) - по устойчивому развитию 
экосистем и использованию водных ресурсов; 
Путра (Малайзия) - по производству продукции 
халал; Восточной Финляндии - по пищевой 
безопасности и ветеринарии; BOKU (Австрия) 
- по лесным ресурсам; Св. Иштвана (Венгрия) - 

по агроинженерии и электроэнергетике; Северо-
Западным университетом сельского хозяйства 
и лесоводства (Китай) - по кукурузе на зерно, 
картофелю и животноводству, и многим другим.

Специалисты Агрохаба осуществляют про-
екты совместно с голландской группой ком-
паний «STAAY FOOD GROUP» и «Phillips» 
по созданию в Казахстане инновационного 
тепличного комплекса, с корейской компанией 
«Казсемена» - по развитию интенсивного 
рас тениеводства и тепличного хозяйства, с 
министерством сельского хозяйства США 
(USDA) – по системе раннего обнаружения и 
реаги рования на заражение саранчовыми на 
базе ГИС-технологий.

Такие же научные проекты, востребованные 
на практике в аграрной сфере, выполняются и 
в научно-исследовательских институтах МСХ 
РК: «Коллекция культур микроорганизмов 
для приготовления пшеничного и ржаного 
хлеба», «Производство сельскохозяйственной 
продукции в органическом земледелии», «Тех -
нологии создания фитомелиоративных на саж-
дениях на землях осушенного дна Аральского 
моря», «Разработка и внедрение оте  чественных 
рецептур специализированных кормов», «Про-
изводство экологически чистой ягнятины и 
баранины с созданием высокопродуктивных 
массивов ордабасинской породы» и др.

Во всех регионах Казахстана уни вер си-
тетом созданы от 3 до 5 учебно-научно-
производственных центров, где сельс кие 
пред приниматели могут повысить квали фи-
кацию, получить консалтинговые услуги, а 
обучающиеся - пройти все виды практик. Срок 
практики в вузе продлен до 7 месяцев. Это 
позволило повысить уровень трудоустройства 
выпускников.

Для повышения востребованности резуль та-
тов научно-исследовательской работы про из-
водс твом необходимо провести оптимизацию 
организационных структур управления НИИ, 
опытных хозяйств и увеличить количество 
центров распространения знаний для сельских 
предпринимателей во всех регионах Казахстана. 

На базе существующих НИИ МСХ РК 
необходимо создать 10-12 отраслевых научно-
исследовательских институтов. Другие же 
НИИ, имеющие сегодня больше региональный 
характер, - реорганизовать в опытные хозяйства 
и вместе с существующими ОПХ будут 
ориентированы на следующие направления:

- коммерциализация отечественных НИОКР;
- апробация и адаптация зарубежных тех но-

логий;
- производство оригинальных семян;
- сертификация импортируемых техники, тех-

нологий, племенного поголовья скота и сортов 
семян и посадочного материала; 

- участие в проведении диссертационных ис-
следований магистрантов и докторантов;

- организация учебных практик студентов;
- распространение передовых знаний. 
В рамках государственно-частного парт-

нерства необходимо создать не менее 160 
центров распространения знаний в каждом 
районе и на базе передовых хозяйств, где будут 
проводиться:

- передача опыта передовых хозяйств по 
принципу наставничества, «фермер-фермеру»;

- семинары на актуальные темы по развитию 
АПК;

- разъяснительная работа среди сельчан по 
законодательству и Госпрограммам, в том числе 
по сельскохозяйственной кооперации.

Система распространения знаний также 
станет инструментом обратной связи от сельских 
товаропроизводителей к государственным 
ор  ганам, НИИ, вузам и общественным орга-
низациям.

Для повышения квалификации сельских 
товаропроизводителей будут использоваться 
возможности трех программ. Программа «Про-
дуктивная занятость» – для начинающих 
фермеров и личных подсобных хозяйств, 
сельской кооперации для обучения основам 
сельского бизнеса («Бастау»). Госпрограмма 
развития АПК – для действующих фермеров 
и направлена на повышение продуктивности 
(«Демеу»). Программа «Дорожная карта 
бизнеса» – для опытных фермеров с целью 
по вышения их маркетинговой грамотности, 
расширения их присутствия на внутреннем и 
внешних рынках («Шебер»). 

К организации семинаров и других занятий 
будут привлекаться зарубежные эксперты, 
ведущие ученые НИИ и вузов, представители 
районных филиалов НПП РК «Атамекен».

Приоритет научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ будет отдан НИИ 
и вузам. Полученные результаты исследований 
для апробации и адаптации к местным условиям 
будут переданы в опытные хозяйства. 

Казахстан пока слабо интегрирован в мировое 
технологическое пространство, практически 
не включен в глобальные технологические 
цепочки по объему финансирования НИОКР, 
наличию научного потенциала в НИИ и ОПХ. 
Необходимо провести цифровизацию всех НИИ, 
создавать Агроинновационные парки, усилить 
подготовку молодых ученых новой формации.

Аграрная наука и образования Казахстана 
должна быть ориентирована на ускоренное 
внедрение результатов научных исследований 
в производство, передачу передового опыта и 
знаний в агробизнес, развитие непрерывного 
образования у сельских предпринимателей. 

По итогам встречи Глава государства дал ряд 
конкретных поручений касательно интеграции 
образования и науки в агропромышленном 
комплексе. В реализации поставленных 
задач должны принимать участие все научно-
исследовательские институты, аграрные вузы, 
опытных хозяйства и центры распространения 
знаний.

В сентябре текущего года на базе университета 
пройдет республиканская научно-практическая 
конференция с участием заместителя Премьер-
Министра – министра сельского хозяйства 
Мырзахметова А.И. Конференция будет 
посвящена актуальным проблемам аграрной 
науки и образования и путям их решения в свете 
реализации Госпрограммы развития АПК.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ 
АПК КАЗАХСТАНА

• Инновация

Реализация аграрной политики в Рес пуб лике Казахстан требует модернизации 
сель с кого хозяйства, интеграции аграрной нау ки и образования с целью увеличения 
объе ма производства конкурентоспособной, экспо рт  о  ориентированной продукции 
АПК и обес пе чения продовольственной безопасности страны.

15 августа 2017 года я был на приеме у Главы государства Нурсултана 
Абишевича На зарбаева. В ходе встречи были обсуждены вопросы о современном 
состоянии аграрной нау ки и образования в Казахстане, в том чис ле и в Казахском 
национальном аграрном университете.



3 Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университеті
Kazakh National Agrarian University

• Жанам деген жүрекке от беремін!

Бүгінгі күні білімге ұмтылған жастарға 
мүмкіндік көп. Оның ішінде Елбасының 
«Болашақ» бағдарламасы, Білім жəне ғы-

лым министрлігінің академиялық ұтқыр лық 
бағдарламасы, халықаралық ұйымдар мен 
университет гранттары бойынша оқу ға түскен 
дарынды ұл-қыздарымыз бар. Бұл – өте үлкен 
əлеует, алып күш.

Олар жеті жұрттың тілін біледі. Атақ пен 
абы ройдың төресі Нобель сыйлығын иеленген 
данышпандар шыққан университеттерде білім 
алады. АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Жапония 
жəне тағы да басқа елдердің əң əйгілі жоғары 
оқу орындарында білім алып жүрген қаракөз 
балаларды көргенде көкіректі мақтаныш сезімі 
кернеп,  төбең көкке жеткендей болады. Əрине, 
мұның бəрі – тəуелсіздігіміздің тікелей жемісі 
мен жеңісі. 

Біздің жастарымыз білімді ұлт қана бəсекеге 
қабілетті екенін жақсы түсінеді.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
Болон үрдісінің  қағидаларын  іске асыру-
да. 2009 жылы 18  қыркүйекте Қазақ ұлттық 

аграрлық университеті  Болон үрдісінің  негізгі 
қағидаларын қолдауда университеттердің 
Ұлы Хар тиясына қосылды.  Бүгінгі таңда 

ғылым жəне  білім беру саласында ҚазҰАУ 
халықаралық білім беру ұйымдарымен жəне 

130 университетпен, сондай-ақ  АҚШ, Кана-
да, Франция, Финляндия, Швейцария, Бельгия, 
Жа пония,  Чехия, Венгрия, Германия, Қытай, 

Корея, Султаната Оман, Испания, Италия, 
Польша, Малайзия, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Турция, Кипр, Ресей, Грузия, Қырғызстан, 
Эстония, Украина, Молдавия, Латвия, Литвия, 
Тəжікстан, Румыния, Өзбекстанның ғылыми-
зерттеу институттары мен орталықтарымен  ты-
ғыз ынтымақтастықта жұмыс істеуде. 

Университеттегі академиялық ұтқырлық 
орталығының негізгі міндеті – шетелдік жоо-
мен  əріптестік қарым-қатынасты дамыту жəне  
университеттің қатысуымен ғылыми-білім бе-
ру жобаларын іске асыруды  ұйымдастыруды  
қамтамасыз ету,   университет студенттерінің, 
ма гистранттарының, докторанттарының, оқы ту-
шы лар мен қызметкерлердің ұтқырлығын артты-
ру мəселелері бойынша  барлық факультеттердің 
жұмыстарын үйлестіру. 

Мен Алдиярова Айнура Есіркепқызы 2006 
жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
«Су ресурстары жəне суды пайдалану» 
мамандығы бойынша оқуға түстім. Жақсы 
оқыдым, белсенді студенттердің қатарынан 
көріндім. Алғаш рет академиялық ұтқырлық 
туралы естіп, мұндай мүмкіндікті жібермеу 
керектігін біліп, шешім қабылдадым. 
Халықаралық білім алмасу өте қажет нəрсе. 

Оқуды бітірген соң магистратура жəне 
докторантурада білім алып, PhD доктор атандым. 
2015 жылдан бүгінге дейін Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің «Су ресурстары 
жəне мелиорация» кафедрасында ассистент 
лауазымында қызмет атқарып келемін. 

Көптілді топтарда ағылшын тілінде дəрістер 
оқып, тəлімгер ретінде республикалық олим-
пиа даларға студенттер дайындаймын. Олар 

үмітімізді ақтап, жүлделі орындарға ие болуда.
Зерттеу салам бойынша отандық, шетелдік 

басылымдарда жəне ғылыми конференцияларда 
25-ке жуық мақалалар жарияладым. Арнайы 
отандық, шетелдік сертификаттар жəне ал ғыс 
хаттармен марапатталдым. Сонымен қатар, 
гранттық қаржыландырылған ғылыми жо ба-
ларға қатысып келемін.

Болгария республикасы, Пловдив аграрлық 
университетінде, Испания мемлекетінің 
EDIBON оқу-тəжірибелік зауыты базасында, 
АҚШ-тың Солтүстік Дакота мемлекеттік уни-
вер ситетінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан 
өттім. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша Литва республикасы, Александрас 
Стульгинскис университетінде білім алдым. 
ERASMUS+ (ECAP) бағдарламасы бойынша 
Австрия мемлекеті BOKU университетінде 
біліктілігімді арттырдым. 

Менің ойымша, шетелде білім алу бəсекеге 
қабілетті кəсіби маман болып қалыптасуға 
зор ықпалын тигізеді. Сіз əр түрлі елдерден 
көптеген адамдармен танысу мүмкіндігіне ие 
боласыз, сондай-ақ өз еліңізді, университетіңізді 

шетелдік университетте таныстырасыз. Əлем-
дік деңгейде мойындалған оқытушы про фес-
сорлармен тəжірибе алмасып, ұтымды тұстарын 
оқу үрдісінде пайдаланудамын.

Студенттік өмірде өз мүмкіндіктерімді жіберіп 
алмай, Академиялық ұтқырлықты пайдаланып, 
мамандығыңыздың патшалық құрған жеріне 
барып, соның үрдісімен тыныс алып қайтыңдар 
деп жас достарға кеңес беремін.

• Керек кеңес 

АКАДЕМИЯЛЫҚ 
ҰТҚЫРЛЫҚ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Академиялық ұтқырлық  – бұл білім алу-
шыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді 
(оқу жəне өндірістік практиканы қосып) 
белгілі бір академиялық кезеңге ауыстыру. 
Ережеге сəйкес семестрге немесе оқу жылы-
на білім алуға немесе зерттеу жүргізуге өзге 
жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шет 
елге) жіберу. Өз жоғары оқу орнындағыдай 
білім беру бағдарламаларын міндетті түрде 
меңгеру қажет.

Сыртқы (халықаралық) жəне ішкі (ұлт-
тық) академиялық ұтқырлық бар.

Қазіргі таңда білім 
алушылардың академиялық 
ұтқырлығы Tempus, Erasmus 

Mundus, Erasmus Mundus 
Partnership жəне т.б. айырба-
стау бағдарламалары арқылы 

қамтамасыз етіледі.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

Газетіміздің алдағы сандарында уни-
вер ситетіміздің академиялық ұтқырлық 
ба ғытындағы жұмыстары жайлы жан-
жақты мағлұматтар беретін боламыз!

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ 

• Біздің түлектеріміз •

БІЛІМІМДІ УНИВЕРСИТЕТІМЕ 
АРНАЙМЫН

БІЛІМ БƏСЕКЕЛЕСТІГІ – 
БАЯНДЫ БОЛАШАҚ

Мен Алмас Садықов 2008 жылы Қазақ 
ұлттық аграрлық уни вер ситетінің «Экономи-
ка» факультетіне Қаржы мамандығы бойынша 
оқуға түстім. 

Студенттік кезеңде университет өміріне 
белсенді қатысып, Əскери кафедраның үздік 
оқушыларының бірі болып, бағаларым жоғары 
болғаннан кейін мүғалімдердің кеңесімен 
магис тратураға тапсырдым. 

Академиялық үзіктілікпен Словакия мем-
лекетінің Нитра қаласындағы Словак Аграрлық 
Университетінде тəжірибен өттім.

Университетімізде жастарға деген көп мүм-
кіншіліктер бар екеніне көзім жетіп, 2014 
жылы PhD докторантураға түстім.

Erasmus Mundus CASIA бағдарламасының 
жүлдегері атанып, Словак Аграрлық Уни-
вер ситетіндегі ғалым Артан Кинетидің 
шақыруымен 1,5 жыл оқыдым.

Еуропаның білім деңгейімен, ауыл шаруа шы-
лығының деңгейімен танысып диссертацияма 
бірталай материалдар жинадым, қазіргі таңда 

сол материалдарды пайдаланып ғылыми дис-
сертациямды жазып, қорғауға дайындалуда-
мын.

Қазір Қазақ аграрлық-өнеркəсіптік кешенінің 
экономикасы жəне ауылдық аумақтарды дамы-
ту ғылыми зерттеу институтында кіші ғылыми 
қызметкер болып қызмет атқарамын. 

Мағжан ағамыз айтқандай «арыстандай ай-
батты, жолбарыстай қайратты мен жастарға 
сенемін!». Университетіміздің түлектеріне 
бел сенді болуға, болашақта еліміздің ғылымын 
көтерер маман болуына шын жүректен ті-
лектеспін! 

Академиялық ұтқырлық жеке даму мен 
еңбекке  орналасу  мүмкіндігі үшін  маңызды 
жəне ол жан-жақтылыққа, сыйластыққа тəр-
биелейді, өзге мəдениеттерді игеруге мүмкіндік 
береді. Ол лингвистикалық плюрализм мен 
жо ғары оқу орнының бəсекелестік қабілетін 
көтеруге ынталандырады.

 Білікті маман иесі болғың келе ме? 

 Шетелдік ғалымдардың дəрісін 
тыңдағың келе ме?

 Екі диплом иегері болғың келе ме?

 Шетелде білім алғың келе ме?

ОНДА СЕНІҢ ТАҢДАУЫҢ – ҚАЗАҚ 
ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Бетті дайындаған: Мейрамгүл ҚҰРМАНАЛИЕВА



РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫНЫҢ ЖЕТЕКШІСІ 
Алмат ИС	ДІЛ
БАС РЕДАКТОР
Мейрамгүл ҚҰРМАНАЛИЕВА
E-MAIL: meiram_basharovna@mail.ru
БЕТТЕУШІ

ФОТОГРАФ

4 Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университеті
Kazakh National Agrarian University

29 кабинет
ҚазҰАУ қоғаммен байланыс және 
редакциямен қызмет басқармасы

«Ґнерлініѕ ґрісі кеѕ»

Елімізде 1969 жылы құрылған студенттердің құрылыс жасағы 
ҚазҰАУ-да өз жұмысын жемісті атқарып келеді. Расында, кезекті 
оқу жылы аяқталғаннан кейінгі  жөндеу-құрылыс жұмыстары, 

жоспарлардың негізгі бөлігі осы студенттердің күшімен жүзеге 
асырылатыны ақиқат. «Жасыл ел» құрылыс жасағының негізгі 
мақсаты жазғы демалыс уақытында ҚазҰАУ- ды келесі оқу 
жылына дайын ету болып табылады. Олар қызметкерлермен 
қатар университет корпустары мен жатақханалардағы жөндеу 
жұмыстарында тынымсыз еңбек етіп, университет аумағын тазар-
ту, көшет отырғызу, ағаштарды суару сияқты жұмыстарға  жұмыла 
кіріскен. Оқу орны да бұл студенттер үшін барлық əлеуметтік 
жағдайларды жасаған: асханада тегін тамақтану, жатақханада 
тегін тұру ұйымдастырылған. 

«Жасыл елдіктер» үшін жұмыстан тыс уақытта түрлі қоғамдық 
шаралар, би кештері мен спорт сайыстары да  ұйымдастырылып 
отырылады. Бұл өз кезегінде студенттердің жазғы демалысын тек 
жұмыс істеп ғана қоймай, қызықты, əрі ұмытылмас сəттерге толы 
етіп өткізуге зор мүмкіндік береді. 

Мысалы «Жасыл ел» жасағының бір топ студенттері көршілес 
Қырғыз еліндегі Ыстықкөлде 5 күн демалып қайтты.

«Студент болғанның жөні осы екен деп, шектен шығып, түнгі 

клубтың төрін бермей, жастықтың оты жалындап тұрған шақта, 
талаптың атын қай додаға саларын білмей адасып жатқандар да 
бар. Əй дейтін əже, қой дейтін  қожаның жоқтығын пайдала-
нып, қай тобырдың арасынан шыға келгенін білмей жүргендер 
қаншама. 

Осындай жастарға ермей, керісінше өз болашақтарын  
бағамдап, күш-қайратын білімге, өнерге жұмсамақ болып кел-
ген, талабы таудай қыз-жігіттердің біздің оқу орнымызда көп 
болғанына қуанамын.  

«Мемлекеттің сапалы, саналы, бағалы бө лігі осындай жастар-
дан шықса керек. Өткен күндері осындай белсенді, жалынды жа-
стармен Қырғызстандағы Ыстықкөлге барып демалып қайттық.

Əрине, бұл ретте  осындай игі бастамаға қолдау білдірген, 
студенттердің жанашыры - Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры Есполов Тілектес Исабайұлына үлкен раx метімізді айта-
мыз», – дейді Студенттік кəсіподақ комитетінің төрағасы Əшірəлі 
Сманов.

«ЖАСЫЛ ЕЛДІҢ» ЖАЛЫНДЫ 
ЖАСТАРЫ ЫСТЫҚКӨЛДЕ ДЕМАЛДЫ

«ДƏСТҮРЛІ ƏН» 
ҮЙІРМЕСІ

Үйірменің мақсаты – ұлтымыздың атадан 
балаға мирас, төл өнеріміз – халық музыка 
өнерін ғылыми негіздерге ала отырып, дəстүр 
жалғастығын тауып, насихаттау. 

Көркемдік жетекшісі: Халықаралық жəне 
республикалық байқаулардың лауреаты, 
дəстүрлі əнші, сазгер Қанат Əмірханов. 

АХМЕТ ЖҰБАНОВ 
АТЫНДАҒЫ ҰЛТ 

АСПАПТАР ОРКЕСТРІ
Оркестр бүгінгі күні Құрманғазының «Са-

ры арқа», «Адай», «Балбырауын», Нұр ғи са Ті-
лендиевтің «Ата толғау», Əбдімомын Жел ді-
баевтың «Ерке сылқым», тағы басқа күйлерді 
орындайды.

Көркемдік жетекшісі: Рес пуб ли калық кон-
курстардың лауреаты, ҚР  Мəдениет қай-
раткері Асылбек Ахатов. 

«АЛТЫН ДƏН» 
АНСАМБЛІ

Студенттер ансамбльдің құрамында өз қа-
білеттерін шыңдап, түрлі музыкалық аспаптар-
ды еркін меңгеруге мүмкіндік алады.

Көркемдік жетекшісі: ҚР Мə дениет 
қайраткері Ершат Қайырханов. 

«ГҮЛ – БАНУ» БИ  
АНСАМБЛІ

«Гүл-Бану» би ансамблінің құрамына уни-
верситетіміздің 6 факультетінен жи нал ған 
би өнеріне бейім, кəсіби деңгейлері жоғары, 
музыкаға қабілеті бар, орындаушылық 
қабілеттері шыңдалған, би үйірмелерінен кел-
ген, өнерге деген сүйіспеншілігі жоғары сту-
денттер іріктеліп қабылданады. 

Көркемдік жетекшісі: Ха лық ара лық жəне 
республикалық байқауларының лауреаты, ҚР 
Мəдениет қайраткері Бану Тұрғымбаева. 

«ЭСТРАДАМЕН ƏН 
АЙТУ» ҮЙІРМЕСІ

«Эстрадамен əн айту» үйірмесі əнге жаны 
жақын  талантты студенттердің шығармашылық 
қабілеттерін дамыту, сахнада əн орындау  
мəдениетін, техникасын, тəртібін үйрету жəне 
эстрада жанры арқылы  рухани-эстетикалық 
тəрбие беру  мақсатында ашылды.

Көркемдік жетекшісі: Өнер қай раткері Ла-
ура Мадамилова

«ЖАС ТАЛАНТ» 
СТУДЕНТТІК ТЕАТРЫ
«Жас талант» студенттік театры – жас ұрпақты  

тəрбиелеуге, оның бойындағы  туа біткен табиғи 
мүмкіндіктерін дамытуға, бағалау, сенім, үлгі  
көрсетуге, талап ету арқылы жауапкершілігін 
жетілдіруге, жеке тұлғаны  қалыптастыруға жол 
ашады.  

Көркемдік жетекшісі: Өнер қай раткері Асия 
Малимова.

• Бəрі сендер үшін, жас достар!

Студенттердің
шығармашылық
ОРТАЛЫҒЫ

«Өнерлі өрге жүзеді», – дейді қазақ. Өнер – адамның бойына табиғат берген асыл қасиет. Сол өнерді дамыту үлкен еңбекті қажет етеді. 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Дидар» студенттік шығармашылық орталығы жұмыс істейді. Орталықтағы 6 бағыттағы үйірме студент-

терге тегін қызмет көрсетеді.  Бəрі сендер үшін, жас достар!

Мекен-жайы: ҚазҰАУ, 1 «а» ғимарат, «Дидар» студенттік шығармашылық орталығы


