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Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің бірінші кезектегі 
міндеті – ақпараттар ағымында бағдарлана алуға 
қабілетті және сындарлы ойлай білетін адамдарды 
дайындау.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. Назарбаевтың «Зияткерлік ұлт – 2020» 

бағдарламасынан

Первостепенная задача современной системы образо-
вания – это подготовка людей, обладающих крити-
ческим мышлением и способных ориентироваться  
в информационных потоках.

Из программы Президента Республики Казахстан  
Н. Назарбаева «Интеллектуальная нация – 2020» 

The hight priority objective of a modern education system 
is to train people with critical thinking and ability to get 
oriented in information stream

From the programme of the President  
of the Republic of Kazakhstan  N. A. Nazarbayev  

«Intellectual nation – 2020»  
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2001 жылы университет ректоры болып Тілектес Исабайұлы Есполов тағайындалды. 
ҚР ҰҒА академигі, экономика ғылымдарының докторы, профессор Т. И. Есполов 
университеттің материалдық-техникалық базасын нығайтуға, ғылым, білім және 
тәжірибені интеграцияландыруға бағытталған үлкен жұмыс атқарып келеді; оқу орнын-
да білім берудің сапа менеджменті жүйесі енгізілді, сапаны қамтамасыз ету жүйесінің 
өзіндік тұжырымдамасы, 2020 жылға дейінгі даму стратегиясы және жоғары оқу орнының 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру моделі әзірленді. Ректордың басшылығымен универси-
тет мамандарды дайындаудың үш деңгейіне (бакалавр – магистр – PhD докторы) көшті, 
кредиттік оқу технологиясы енгізілді, бүгінгі таңда білім берудің әлемдік деңгейіне 
қол жеткізу бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілуде: университет Еуропалық білім беру 
кеңістігіне енді, Болон Декларациясына қосылды, көптеген шетелдік жоғары оқу орында-
рымен ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қойылды.

В 2001 году ректором университета был назначен Тлектес Исабаевич Есполов. 
Академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, доктором эконо-
мических наук, профессором Т. И. Есполовым проводится большая работа, направ-
ленная на укрепление материально-технической базы университета; интеграцию нау-
ки, образования и практики; введена система менеджмента качества образования, 
разработана собственная концепция системы обеспечения качества, стратегия развития 
и модель повышения конкурентоспособности вуза до 2020 года. Под руководством рек-
тора осуществлен переход университета на трехуровневую подготовку специалистов  
(бакалавр – магистр – доктор PhD), внедрена кредитная технология обучения. Проводится 
планомерная работа по достижению мирового уровня образования, благодаря которой 
университет вошел в Европейское образовательное пространство, присоединился к Бо-
лонской Декларации, заключил соглашения о сотрудничестве со многими зарубежными  
вузами.

In 2001 Tlektes Isabayevich Espolov was appointed the University’s rector. Academician of 
NAS of the RK, Doctor of Economic Sciences, Professor T.I.Espolov is conducting a great amount of 
work assigned to strengthen the material-technical base of the University, integration of science, 
education and practice; introduction of education quality management system, formulation of 
quality management system conception, strategy for development and working out the model 
for increasing the University’s competitiveness till 2020. Under his guidance, the University 
has implemented transition to the three level training of specialists (Bachelor’s – Master’s –  
Doctor Ph.), credit technology of teaching has been introduced, methodical measures are taken 
underway on achieving education's world level quality: the University has entered the European 
educational space, joined the Bologna Declaration, concluded agreements on cooperation with 
many European universities, etc.
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Р 
еспубликаның беделді, жетекші жоғары оқу орындарының бірі – Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтуде! 
Университеттің мерейтойы Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығын, 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын, Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 20 жылдығын және Қазақ хандығының құрылғанына 

550 жыл толуын мерекелеумен тұспа-тұс келіп отыр. 
Мерейтойды атап өту – қол жеткізген айтулы жетістіктерді ой елегінен өткізіп, 

қорытындылау ғана емес, сондай-ақ дамудың даңғыл жолындағы жаңа айналымды та-
разылау. Осы жылдар ішінде ғылыми әлеует күшейіп, жақсы материалдық-техникалық 
база құрылды, ел экономикасын дамытудағы үлесі қомақты көптеген жоғары білікті 
мамандар дайындалды. Құрылғаннан бері университетті 140 мыңнан астам жоғары са-
натты маман бітіріп шықты. Олардың қатарында өз университетінің ғана емес, бүкіл 
Қазақстанның мақтанышына айналған 2 Кеңес Одағының батыры, 25 Социалистік Еңбек 
Ері, 70 КСРО және ҚазКСР Жоғары Кеңесінің, ҚР Парламентінің депутаттары, ҚР еңбек 
сіңірген қызметкерлері мен қайраткерлері, министрлер, облыс әкімдері және көрнекті 
мемлекеттік қызметкерлері, 11 мыңнан астам ғылым докторы, мен кандидаты, көптеген 
танымал түлектер бар.

Бүгінгі таңда университеттің қызметі халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті ма-
мандар дайындауды қамтамасыз ететін аграрлық және кәсіби білім берудің үздіксіз да-
митын, икемді және қолжетімді жүйелерін құру бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың алға қойған мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталған. 

Жоғары оқу орнының қызметіндегі негізгі басымдық – Қазақстанның агроөнеркә-
сіптік кешенін сұранысқа ие мамандармен қамтамасыз ету, олардың құзыреттіліктері  
мен біліктіліктерін арттыру, ғылымды және оқу-өндірістік базаны дамыту, қолда бар 
әлеуетті ресурстар негізінде жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу және инновация-
лық орталықтар ашу болып табылады.

Құрметті оқырман!
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Университет Қазақстан Республикасының 2015–2019 жылдарға арналған 
индустриалды-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің бағдарламаларына сай және табиғи ресурстарды тиімді пай-
далану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу; энергетика және машина жасау; өмір туралы 
ғылым; елдің зияткерлік әлеуеті сияқты басым бағыттарды жүзеге асыруға бағытталған 
басқа да салалық бағдарламаларға сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізеді. Жоғары оқу 
орны Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрлігінің «Агробизнес-2020» 
мемлекеттік бағдарламасын орындауға үлкен үлес қосуда. 

Университет ізденістер пен тәжірибелердің сындарлы жолынан өтіп, бүгінгі таңда 
еліміздегі ғылым, білімді және өндірісті шоғырландырған танымал оқу ордасына айнал-
ды. Көрнекті ғалымдар мен белгілі ұстаздардың бірнеше буыны іргесін қалаған тамаша 
дәстүрлерді сақтай отырып, университет инновациялық типтегі заманауи жоғары оқу 
орны ретінде үйлесімді дамып келеді. 

Бүгінде университет әлемдік ғылым-білім қауымдастығында жоғары абыройға ие, 
қазақстандық жоғары білімнің танымал көшбасшысы, іргелі және қолданбалы зерттеулер 
саласында инновациялық қызметті табысты дамытып отырған ірі және беделді ғылыми 
орталық болып табылады. 

Университет елдің қоғамдық-саяси өміріне, білім мен ғылым саласындағы 
халықаралық интеграция жұмысына белсене қатысып, шетелдік жоғары оқу орындары-
мен ынтымақтастықты қарқынды дамытуда.

Оқу орны Қазақстан экономикасының аграрлық секторы үшін көрнекті ғалымдар 
мен керемет мамандардың тұтас шоғырын дайындап шығарды. Университет түлектері 
осы уақытқа дейін біздің еліміздің ғылыми, білімдік, саяси, экономикалық және мәдени 
элитасының негізін құрап келеді.

Сондықтан жоғары оқу орны білім мен ілгерілеудің озық үлгісіне айналып, отандық 
ғылым мен қоғам үшін аса маңызды жаңа идеялар, жаңалықтар мен жобаларды дүниеге 
келтірген іргелі орталыққа айналды деп нық сеніммен айтуға болады.

Университет келешекте де жоғары аграрлық білімнің көшбасшысы болып, өз ісінің 
нағыз білгірлерін дайындай беретін болады.

Біздің мерейтой – күрделі де қызғылықты даму жолындағы тағы бір айналым, ең ба-
тыл идеяларды жүзеге асыру кезеңі!

Мерекелеріңізбен, құрметті достар мен әріптестер! Университеттің мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймын!

Мереке күні баршаңызға мықты денсаулық, бақыт, табыс, құт-береке тілеймін! 
Сіздерге шығармашылық табыс, жаңа мүмкіндіктер мен игі бастамалар тілеймін!

Ректор  
Тілектес Есполов
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дин из самых престижных и ведущих высших учебных заведений  
республики – Казахский национальный аграрный университет отмечает 
свое 85-летие! 
Юбилей университета совпал с годом празднования 20-летия Ассамблеи 
народа Казахстана, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,  

20-летия Конституции Республики Казахстан и 550-летия образования Казахского  
ханства. 

Празднование знаменательной даты университета – это не только своеобразное под-
ведение итогов значимых достижений, но и отсчет нового витка в его развитии. За эти 
годы накоплен богатый научный потенциал, создана хорошая материально-техническая 
база, подготовлена большая плеяда достойных, квалифицированных специалистов, кото-
рая вносила и продолжает вносить значительный вклад в развитие экономики страны. За 
все время существования в стенах университета было подготовлено более 140 тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов. Среди них 2 Героя Советского Союза, 25 Героев 
Социалистического Труда, 70 депутатов Верховного Совета СССР и КазССР, Парламента 
РК, заслуженных работников и деятелей РК, министров, акимов областей и видных го-
сударственных служащих, свыше 11 тысяч докторов и кандидатов наук и многие другие 
воспитанники, прославившие не только себя и свой университет, но и весь Казахстан. 

Сегодня деятельность университета направлена на реализацию задач, поставленных 
Президентом Республики Казахстана Н.А. Назарбаевым по созданию гибкой, открытой, 
непрерывно развивающейся и доступной системы аграрного и профессионального обра-
зования, способной обеспечить подготовку конкурентоспособных кадров на международ-
ном уровне. 

Главными приоритетами в деятельности вуза всегда было и остается обеспечение аг-
ропромышленного комплекса Казахстана востребованными специалистами, повышение 
их компетенции, квалификации, развитие науки и учебно-производственной базы, раз-

Дорогой читатель!
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работка новых образовательных программ и открытие новых инновационных центров на 
основе имеющихся потенциальных ресурсов. 

Университет проводит научные исследования в соответствии с Государственной про-
граммой индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019  
годы, Программами Министерства образования и науки РК, отраслевыми программами, 
направленными на реализацию основных приоритетов: рациональное использование 
природных ресурсов, переработка сырья и продукции; энергетика и машиностроение; 
наука о жизни; интеллектуальный потенциал страны. Вуз вносит посильный вклад в вы-
полнение Государственной программы «Агробизнес-2020» Министерства сельского хо-
зяйства Республики Казахстан. 

Университет прошел славный путь поиска, свершений и стал признанным ядром ин-
теграции науки, образования и производства в стране. Сохраняя лучшие традиции, за-
ложенные несколькими поколениями выдающихся ученых и наставников, университет 
динамично развивается как высшее учебное заведение современного инновационного 
типа. 

Сегодня вуз по праву пользуется заслуженным авторитетом в мировом научно-
образовательном сообществе, является признанным лидером казахстанского высшего об-
разования, крупным и авторитетным научным центром, успешно развивающим иннова-
ционную деятельность в области фундаментальных и прикладных исследований. 

Университет принимает активное участие в общественно-политической жизни стра-
ны, международной интеграционной работе в сфере образования и науки, развивает со-
трудничество с зарубежными вузами.

Университет взрастил для аграрного сектора экономики Казахстана целую плеяду 
выдающихся ученых и блестящих специалистов. Выпускники университета и по сей день 
составляют научную, образовательную, политическую, экономическую и культурную 
элиту нашей страны.

С полным правом можно говорить о том, что вуз стал олицетворением образования, 
прогресса, местом, где зарождались новые идеи, открытия и проекты, имеющие огромное 
значение для отечественной науки и общества.

Университет и дальше будет оставаться флагманом высшего аграрного образования, 
осуществлять подготовку настоящих профессионалов своего дела.

Наш юбилей – это очередная веха на большом и интересном пути, время свершений и 
реализации самых смелых идей!

С праздником, дорогие друзья и коллеги! С юбилеем университета! 
Примите в этот праздничный день пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов и 

благополучия! Искренне желаю Вам дальнейших творческих успехов, новых перспектив 
и возможностей!

Тлектес Есполов,  
ректор
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K 
azakh National University of Agriculture, one of the most prestigious and 
leading higher educational institutions of the Republic is celebrating its  
85th anniversary!
The University jubilee celebration has coincided with the 20th anniversary 
of the Assembly of Peoples of Kazakhstan, the 70th anniversary of the Victory 

in World War II, the 20th anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan and  
550th anniversary of Kazakh Khanate foundation. 

Celebrating the anniversary is not only summing- up significant achievements but also a new 
round in the development. During these years a prolific scientific potential has been built up, a solid 
technical-material base has been created, a pleiad of qualified specialists who contributed and still 
contribute to the development of the country's economy have been prepared. Since its foundation 
more than 140 000 highly qualified specialists have been trained at the University. Among them 
there are 2 Heroes of the Soviet Union, 25 Socialist Labor Heroes, 70 deputies of the Supreme 
Soviet of USSR and Kazakh SSR, Parliament of the Republic of Kazakhstan, honored statesmen, 
ministers, regional governors, outstanding state officers, over 11 000 doctors and candidates of 
science and many other famous alumni who brought glory not only to their University but also to 
the country.

Today, the University’s activity is aimed at implementing objectives set forward by the President 
of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev on creation of a flexible, open, continuously 
developing and accessible system of agrarian and professional education, capable to ensure the 
training of competitive specialists at the international level. 

The main priority in KazNAU’s activity has always been and still remains the providing of 
agro-industrial complex of Kazakhstan with in-demand specialists, improving their competency, 

Dear reader!
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qualifications, development of science and teaching -production base, opening of new educational 
programs and innovation centers within the University on the basis of available potential 
resources.

The university carries out scientific research in accordance with the State Program of 
Industrial-Innovative Development of the RK, programs of the Ministry of Education and Science 
and other industry specific programs aimed at realizing the main priorities: rational use of natural 
resources, processing raw materials; energy industry and machine building; intellectual potential 
of the country. Our University strongly contributes to the realization of the State Program 
“Agrobusiness-2020” of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan.

The University has worked its glorious way of achieving success and has become the recognized 
center of the integration of science, education and industry in the country.

 Keeping alive the best traditions established by several generations of outstanding scientists 
and teachers, the University is developing dynamically as a higher education institution of modern 
innovative type.

Today, the university has authority with the global scientific and educational community, it 
is a recognized leader of Kazakhstani higher education, a large and established research center, 
successfully developing innovative activities in the field of fundamental and applied research.

The University is actively involved in social and political life of the country, international 
integration work in the field of education and science, facilitates cooperation with foreign 
universities.

The University nurtured a whole pleiad of eminent scientists and brilliant specialists for 
the agricultural sector of the Kazakhstani economy. The University graduates still comprise a 
scientific, educational, political, economic and cultural elite of our country.

 One can rightfully say that the institution has become the personification of education, 
progress, a place where new ideas, discoveries and projects that are of great importance for the 
nation’s science and society have been originated.

The University will continue to be the flagship of higher agrarian education, realize training 
of true professionals.

Our anniversary is another milestone on the big and interesting way, time of achievements 
and realization of the most bold ideas!

Congratulations, dear friends and colleagues! Happy University jubilee! 
Take on this gala day wishes of good health, happiness and well-being! I sincerely wish you 

further success, new perspectives and opportunities!

Rector
Tlektes Espolov
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 НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ

•  Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру. 
 Қазақ ұлттық аграрлық университетіне  

2011 жылғы 3 шілдеде жоғары және жоғары 
білімнен кейінгі кәсіби білім беру саласында 
7 бағыт бойынша білім беру қызметін жүзеге 
асыруға құқық беретін №0141690 мемлекеттік ли-
цензия берілген.

• Университет 41 бакалавриат, 39 магистратура, 
және 16 PhD докторантура мамандықтары бойын-
ша білім бағдарламаларын жүзеге асырады.

• Ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді 
дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арт-
тыруды жүзеге асыру.

• Ғылыми зерттеулерді орындау.
• Ақпараттық, кеңес беру қызметтерін көрсету.
• Баспа қызметі.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•  Реализация образовательных программ. 
 КазНАУ имеет государственную лицензию 

№0142690 от 03 июля 2011 г. на право ведения об-
разовательной деятельности в сфере высшего и 
послевузовского профессионального образования 
по 7 направлениям. 

 Университет реализует образовательные про-
граммы по 41 специальности бакалавриата, 39 –  
магистратуры и 16 – докторантуры PhD. 

•  Осуществление подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации научных, научно-
педагогических работников.

•  Выполнение научных исследований.
•  Оказание информационных, консультативных 

услуг.
•  Издательская деятельность.

THE MAIN AVTIVITY

• Educational programs implementation. 
 KazNAU has the state license No. 0142690 dated 

from July 3, 2011 for the right to conduct educational 
activities on undergraduate and postgraduate 
programs in 7 directions. 

 The University realizes educational programs in  
41 Bachelor’s specialties, 39 Master’s programs and  
16 doctoral programs.

• Realization of training, re-training and professional 
development of researchers and faculty. 

• Research implementation
• Information, consultation services 
• Publishing activities
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ОҚЫТу 

Университетте маман дайындауды 734 оқытушы, 
оның ішінде 17 ҚР ҰҒА академигі, 159 ғылым докторы, 
305 ғылым кандидаты, 14 PhD докторы жүргізеді. 
Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми әлеуеті 
60 пайызды құрайды. Соңғы жылдары дамыған 
шетелдерде білім алған 150-ге жуық жас ғалым 
оқытушылар құрамын толықтырды. Университеттің 
97 оқытушысы Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің «ЖОО үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантын иеленді. 

Студенттерге төмендегі факультеттер мен институт-
тарда білім беріледі:

• «Агробиология және фитосанитария» факультеті;
• «Гидротехника, мелиорация және бизнес» 

факультеті;
• Инженерлік факультет;
• «Орман, жер ресурстары және жеміс-көкөніс 

шаруашылығы» факультеті;

• «Ветеринария» факультеті;
• «Технология және биоресурстар» факультеті;
• Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру инсти-

туты;
• Көптілді білім беру институты; 
• О.Сүлейменов атындағы әлеуметтік-

гуманитарлық білім және тәрбие беру инсти-
туты; 

• Ақпараттық технологиялар институты;
• Біліктілікті арттыру институты;
• Білім алушылар контингентін қалыптастыру 

институты.

Университетте жыл сайын 10–15 докторлық диссер-
тация қорғалады. Жоғары оқу орнында 13 мамандық 
бойынша докторлық диссертация қорғау жөнінде  
4 диссертациялық кеңес жұмыс істейді. 

Университеттің ең жоғары органы – құрамы 73 адам-
нан тұратын Ғылыми Кеңес. 

ОбучЕНиЕ

Подготовку кадров в университете ведут 734 препо-
давателя, из них: 17 академиков НАН РК, 159 доктор-
ов наук, 305 кандидатов наук, 14 докторов PhD. В по-
следние годы около 150 молодых ученых, получивших 
образование в развитых зарубежных странах, попол-
нили состав преподавателей вуза. Государственным 
грантом МОН РК «Лучший преподаватель вуза» были 
удостоены 97 преподавателей университета.

Подготовка обучающихся ведется на факультетах и в 
институтах:

• Факультет «Агробиология и фитосанитария»;
• Факультет «Гидротехника, мелиорация и бизнес»;
• Инженерный факультет;
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• Факультет «Лесные, земельные ресурсы и плодо-
овощеводство»;

• Факультет «Ветеринария»;
• Факультет «Технология и биоресурсы»; 
• Институт послевузовского образования;
• Институт полиязычного образования;
• Институт социально-гуманитарного образования 

и воспитания им. О. Сулейменова;
• Институт информационных технологий;
• Институт повышения квалификации;
• Институт формирования контингента обучаю-

щихся.

В университете ежегодно защищается 10–15 доктор-
ских диссертаций. В вузе функционирует 4 диссерта-
ционных совета по защите докторских диссертаций  
по 13 специальностям.

Высшим органом университета является Ученый Со-
вет в составе 73 человек.

EducATIoN

Future specialists are trained by 734 instructors, among 
them there are 17 academicians of the NAS of the RK, 
159 doctors of science, 305 candidates ps science, 14 PhD 
doctors. Faculty scientific degree level is 60,3%. In recent 
years, about 150 young scientists educated in overseas 
universities joined the university faculty. 97 professors were 
awarded the state grant “The Best University Lecturer” of 
the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan.

KazNAU implements educational programmes in 41 
specialties of bachelor’s program, 39 – master’s program 
and 16 doctoral programs an the following faculties and 
institutes:

• Faculty of agrobiology and phytosanitary;
• Faculty of hydrotechnique, melioration and business;
• Engineering faculty;
• Faculty of forest, land resources and horticulture;
• Faculty of veterinary; 
• Faculty of technology and bioresources;
• Istitute of postgraduate education;
• Institute for multilangual education; 
• Institute of social-humanitarian studies and 

education named after O.Suleimenov;
• Institute of information technologies;
• Institute of professional development;
• Institute of students' enrollment.

The university offers doctoral programs (PhD) in 16 
specialties. Four dissertation boards in 13 specialties 
function at the University. Annually 10-15 doctoral theses 
are defended. 

The supreme body of the unversity is the Scientific Council 
with 73 members.
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ҒЫЛЫМи ҚЫЗМЕТ

Ауылшаруашылығы бағытының 6 кластері бойынша 
ғылыми мектептер құрылды:
• Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік 

кешенді индустриалды-инновациялық дамыту 
және табиғи ресурстарды сақтау, өндіру, тиімді 
пайдаланудың теориялық және әдіснамалық 
негіздерін әзірлеу.

•  Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында 
табиғи ресурстарды (су және топырақ) өндіру және 
қоршаған ортаны қорғау, бәсекеге қабілетті ауыл-
шаруашылығы өнімдерін өндірудің ландшафты-
бейімделген технологияларын әзірлеу.

• Қазақстанның орман және орман шаруашылы-
ғының қазіргі мәселелері:
- республикадағы ұзақ мерзімді орман 

шаруашылығы қызметінің қорытындыларын 
бағалау құралдарын әзірлеу және нәтижелерін 
талдау;

- нарықтық даму жағдайында орман шаруа-
шылығын жүргізудің нормативті-құқықтық 
негіздерін талдау және одан әрі жетілдіру;

- орман ресурстарының тапшылығын және 
басқа өндірістік-техникалық шектеулерді  
ескере отырып орман пайдалануды 
ұйымдастыру, басқарудың қазіргі жағдайы 
мен келешегін бағалау;

- Қазақстан Республикасының орман 
саясатының қазіргі мәселелері.

• Ауылшаруашылығы, тағам және өңдеу өнеркәсібі 
үшін инновациялық ресурсүнемдеуші, ғылыми 
қажетті технологиялар мен техникалық 
құралдарды әзірлеу және трансферт.

• Қазақстанға бейімделген әлемдік селекциядағы 
мал тұқымдарының гендік қорын енгізу және 
малдардың бәсекеге қабілетті жаңа түрлерін, 
желілерін жасау.

• Жануар тектес шикізаттар мен азық-түліктер 
қауіпсіздігінің құралдары мен жаңа технология-
ларын енгізу, жұқпалы және инвазиялық аурулар-
ды анықтау үшін отандық молекулярлы-генети-
калық тест-жүйелер өндіру технологияларын  
жасау.

• Қазақстанның су алаптарында біріктірілген 
экожүйелі су пайдалану және суармалы 
егіншілік үшін инновациялық суүнемдеуші 
технологиялар мен техникалық құралдар  
жасау. 

НАучНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Созданы научные школы по 6 кластерам сельскохозяй-
ственного направления:
• Разработка теоретических и методологических 

основ сохранения, воспроизводства и эффек-
тивного использования природных ресурсов и 
индустриально-инновационного развития агро-
промышленного комплекса Республики Казах-
стан.
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• Разработка ландшафтно-адаптивных технологий 
производства конкурентоспособной сельскохо-
зяйственной продукции, охраны окружающей 
среды и воспроизводство природных ресурсов 
(водных и почвенных) на юге и юго-востоке Казах- 
стана.

• Современные проблемы лесов и лесного хозяйства 
Казахстана: 
- анализ результатов и разработка инструмен-

тария оценки итогов длительной лесохозяй-
ственной деятельности в республике; 

- анализ и дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовых основ ведения лесного 
хозяйства в условиях рыночного развития;

-  оценка состояния и перспектив организа-
ции и управления лесопользованием с уче-
том дефицита лесных ресурсов и других 
производственно-технических ограничений; 

-  современные проблемы лесной политики  
Республики Казахстан.

• Разработка и трансферт инновационных ресур-
сосберегающих, наукоемких технологий и техни-
ческих средств для сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

• Создание конкурентоспособных новых типов ли-
ний животных, а также внедрение генофонда 
адаптированных в Казахстане пород скота миро-
вой селекции. 

• Разработка технологии производства отечествен-
ных молекулярно-генетических тест-систем для 
диагностики инфекционных и инвазионных бо-
лезней, внедрение новых технологий и средств 
безопасности продуктов и сырья животного про-
исхождения. 

• Разработка инновационных водосберегающих 
технологий и технических средств для орошаемо-
го земледелия, интегрированного экосистемного 
водопользования в бассейнах рек Казахстана. 

 ScIENTIFIc AcTIVITY

Research schools on 6 agricultural clusters have been 
established: 
• Working out theoretical and methodological base 

of storing, reproducing and effective usage of 
natural resources in the conditions of the innovative 
development of agri-industrial complex of the Republic 
of Kazakhstan. 

• Working out landscape adaptive technologies 
for producing competitive agricultural products, 
environment protection and reclamation of natural 
resources (water and soil) in southern and south-
eastern regions of Kazakhstan.

• Modern issues of forests and forestry in Kazakhstan: 
- outcome analysis and development of assessment 

tools of long-term forestry activity; 
- analysis and further improvement of normative-

legal fundamentals of forest management in the 
conditions of market development;

- assessment of condition and perspectives of 
the organization and forest management with 
consideration of deficit of forest resources and 
other industrial-technical limitations;

- modern issues of forest policy of the Republic of 
Kazakhstan.

• Development and transfer of innovative resource-
saving, science-based technologies and technical 
means for agriculture, food and processing industry.

•  Creation of the new competitive types of animal lines 
and introduction of genofond of animal breed of world 
selection adapted to Kazakhstan. 

• Development of technologies of producing native 
molecular-genetic test-system for the diagnostics of 
infection and invasive diseases and introduction of 
new technologies and security means on food and 
animal-origin raw materials. 

• Development of innovative and water saving 
technologies and technical means for land irrigation 
and integrated ecosystem water use in river basins of 
Kazakhstan.
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ҚАЗҰАу ҚҰрАМЫНДА:

• 6 ғылыми-зерттеу институты;
• 6 факультет;
• 28 кафедра бар.

уНиВЕрСиТЕТТЕ:

• 14 оқу-зертханалық ғимарат; 
• 17 зерттеу зертханасы;
• Қазақстан-Жапон инновациялық орталығы;
• 4 инновациялық орталық;
• азық-түлік қауіпсіздігі орталығы;
• инновациялық жылыжай;
• «Агроуниверситет» оқу-тәжірибе шаруашылығы;
• «Байсерке-Агро» оқу-ғылыми өндірістік 

орталығы;
• ғылыми кітапхана;
• «Айтұмар» баспаханасы;
• 10 студенттік үй;
• спорт залдары мен стадиондар; 
• медицина бекеті.

В СОСТАВЕ КАЗНАу:

• 6 научно-исследовательских институтов;
• 6 факультетов;
• 28 кафедр.

уНиВЕрСиТЕТ иМЕЕТ:

• 14 учебно-лабораторных корпусов;
• 17 исследовательских лабораторий;
• Казахстанско-Японский инновационный центр;
• 4 инновационных центра;
• центр по продовольственной безопасности;
• инновационную теплицу;
• учебно-опытное хозяйство «Агроуниверситет»;
• УНПЦ «Байсерке-Агро»;
• научную библиотеку;
• типографию «Айтұмар»;
• 10 студенческих домов; 
• спортивные залы и стадионы; 
• медицинский пункт.

KAzNAu coMprISES:

• 6 research institutes;
• 6 faculties;
• 28 departments.

THErE ArE:

• 14 academic-laboratory buildings;
• 6 scientific research institute;s
• 17 research laboratories;
• Kazakh-Japan Innovation Center; 
• 4 innovation centers; 
• Center for Food Security;
• Innovation greenhouse; 
• Experimental farm “AgroUniversity”; 
• Academic Research Production Center “Baiserke-Agro”; 
• Scientific library;
• Publishing house “Aitumar”; 
• 10 domitories;
• Sport facilities and stadiums;
• Medical center.
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ХАЛЫҚАрАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Университетте халықаралық ынтымақтастық шарт-
тар, келісімдер мен меморандумдар, халықаралық 
бағдарламалар мен жобалар негізінде жүзеге асырылып 
келеді. Бүгінгі таңда Ресей, Австрия, Бельгия, Герма-
ния, Италия, Испания, Франция, Финляндия, Канада, 
АҚШ, Қытай, Корея Республикасы, Малайзия, Поль-
ша, Румыния, Нидерланды сияқты әлемнің 40 елінің 
107 жетекші университетімен және ұйымдарымен 
академиялық алмасу, студенттердің білім алу және 
тағылымнама нәтижелерін өзара тану мәселелері 
келісімдер мен меморандумдарға қол қойылды. 

МЕЖДуНАрОДНОЕ СОТруДНичЕСТВО

Международное сотрудничество университета осу-
ществляется на основе договоров и меморандумов, 
выполнения международных программ и проектов. 
На сегодняшний день подписаны договора и мемо-
рандумы о сотрудничестве в области науки и образо-
вания, предусматривающие академические обмены и 
взаимное признание результатов обучения и стажиро-
вок студентов с 107 ведущими университетами и ор-
ганизациями из 40 стран мира, таких как Россия, Ав-
стрия, Бельгия, Германия, Италия, Испания, Франция, 
Финляндия, Канада, США, Китай, Республика Корея, 
Малайзия, Польша, Румыния, Нидерланды.

INTErNATIoNAL coopErATIoN

International cooperation is realized on the basis of 
international treaties, agreements, memoranda of mutual 
understanding concluded with 107 leading universities and 
organizations from 40 countries such as Russia, Austria, 
Belgium, Germany, Italy, Spain, France, Finland, Canada, 

the USA, China, Malaysia, Poland, Romania, Netherlands. 
The key point of the signed documents is cooperation in 
the field of science and education, providing academic 
exchanges and mutual recognition of instruction and 
internship results.
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Біз, қазақстандықтар, бір халықпыз! Біз үшін ортақ тағдыр 
– бұл біздің Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! Мәңгілік 
Ел – жалпықазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық 
идеясы. Бабаларымыздың арманы. Егемен дамудың 22 жылын-
да барша қазақстандықтарды біріктіретін және ел болашағы-
ның іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Олар 
көктен түскен жоқ. Бұл құндылықтар – уақыт сынынан өткен 
қазақстандық жол тәжірибесі.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың  
Қазақстан халқына Жолдауынан. 17 қаңтар 2014 жыл

Мы, казахстанцы, – единый народ! И общая для нас судьба – это 
наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! «Мәңгілік 
Ел» – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, 
мечта наших предков. За 22 года суверенного развития созданы 
главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и  
составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты не 
из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского 
Пути, выдержавший испытание временем.

Из Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана. 17 января 2014 г.

We, Kazakhstani people, are the united nation! In addition, common 
fate for us is Eternal Nation (Mangіlіk El), our respected and great 
Kazakhstan! “Eternal Nation” (Mangіlіk El) is a general idea of our 
national Kazakh home, the dream of our ancestors. The core values 
that unite all Kazakhs and constitute the foundation of the future of 
our country were created during the 22 years of sovereign development. 
They are not taken from the transcendental theories. These values are the 
experience of Kazakhstani Way, which withstood the test of time. 

From the Message of President of the Republic of Kazakhstan  
N. Nazarbayev to the People of Kazakhstan. 17 January, 2014
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Кеше | вчера
yesterday
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Кафедраларды ұйымдастыруға: профессор  
И.В. Сайкович (микробиология), профессор И.Г. Ва-
сильков (ботаника), профессор В.В. Авербург (ги-
стология және эмбриология), профессор Б.А. Домб-
ровский (анатомия), академик И.П. Павловтың 
шәкірті, Киевтен өзінің оқытушылар тобымен 
келген профессор М.П. Калмыков (малдардың фи-
зиологиясы), Омбыдан шақырылған профессор  
Н.Л. Караваев (бейорганикалық және аналитикалық 

Әр дәуір ел алдына өз міндеттері мен 
талаптарын қояды. Өткен ғасырдың  
30-жылдары Қазақстанда социалистік 
жеке меншікке және ұжымдастыруға 
негізделген ауылшаруашылығы дамы-

ды. Алға қойған мақсаттарды іске асыру үшін білікті 
мамандар қажет болды. Осыған байланысты жоғары 
ауылшаруашылық оқу орындарын құру туралы шешім 
қабылданды. 

Алматы зооветеринарлық институты – алғашқы 
ауылшаруашылық институты және 1929 жылы РКФСР 
Халық Комитеті Кеңесінің Қаулысы негізінде 1929 
жылы Ветеринарлық институт ретінде құрылған 
Қазақстандағы екінші жоғары оқу орны. Институттың 
ресми түрде ашылуы 1929 жылдың 1 қазанында  
болды. 

Институт бұрынғы Верный ерлер гимназиясының 
(қазіргі Әйтеке би, 28) ғимаратында орналасты. 
Ветеринарлық факультет институттың негізгі 
бөлімшесі болды, оның құрамына: зоология, ботани-
ка, физика және математика, бейорганикалық және 
аналитикалық химия, ауылшаруашылық малдарының 
физиологиясы кафедралары енді. 

тарих | история 
history

Тарих – өткеннің куәгері, шындықтың шырайы, жанды жады, өмір ұстазы, көненің хабаршысы. Цицерон 
История – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины. Цицерон 

History is a witness of the past, the light of truth, the living memory, the teacher of life,  
the messenger of antiquity. Cicero

Алматы зооветеринарлық инсти-
туты – алғашқы ауылшаруашылық ин-
ституты және 1929 жылы РКФСР Халық 
Комитеті Кеңесінің Қаулысы негізінде 1929 
жылы Ветеринарлық институт ретінде 
құрылған Қазақстандағы екінші жоғары 
оқу орны. Институттың ресми түрде 
ашылуы 1929 жылдың 1 қазанында болды. 
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химия), профессор В.А. Клер (зоология), профес-
сор В.В. Келлерман (физика және математика) және 
басқа да көптеген көрнекті ғалымдар баға жетпес үлес  
қосты. 

Көп ұзамай БКП(б) ҚӨК Бюросы шешімінің 
негізінде Ветеринарлық институт Ветеринарлық-
зоотехникалық институт болып қайта құрылды. 
Ветеринарлық институттың бірінші директоры ғалым-
микробиолог И.В. Сайкович болды, кейінгі жылда-
ры оны Л.М. Атаянц (1930–1932 жж.), С. Арғыншиев  
(1932–1933 жж.), М.Т. Юнусов (1933–1934 жж.),  
Е.В. Байгаскин (1934–1936 жж.), А.Ф. Антипенко 
(1936–1937 жж.), А.Я. Дзержинскиий (1946–1951 гг.), 
Ф.М. Мұхамедқалиев (1951–1958 жж.), Г.К. Қонақбаев 
(1958–1963 жж.), М.А. Ермеков (1963–1972 жж.),  
З.К. Көжебеков (1972–1983 жж.) және К.С. Сәбденов 
(1983–1996 жж.) басқарды.

1933 жылы институттың атауы Алма-
ты зооветеринарлық институты деп өзгертілді. 
Институттың қалыптасуы мен гүлденуіне қазақ 
зиялыларының да қосқан үлесі орасан зор болды. 
Жоғары оқу орнының беделін арттыруға белсене 
атсалысқандар қатарында есімі дүниежүзіне әйгілі 
жазушы, Ленин сыйлығының лауреаты, қазақ және 
орыс тілдерінен дәріс берген, ҚазКСР ҒА академигі 
М.О. Әуезовті, профессорлар А.А. Ермеков және  
Х.Н. Нұрмұхамедовті, доценттер М.Д. Жолдыбаев және 
Т.А. Ахметов, оқытушылар М.Ж. Жиенқұлов, С.Б. Бя-
салиев, Х.А. Әбішев, Р.А. Бөкейханов, Б.А.Беремжанов, 
Т.К. Чумбалов, А.М. Ғаббасов, С.О. Омаров, К.Д. Ді-
лімбетовті атауға болады. 

Институтта КСРО ҒА, Ленин атындағы 
бүкілодақтық ауылшаруашылық ғылымдары акаде-
миясы (ВАСХНИЛ) және ҚазКСР (ҚР) ҒА мүшелері 
дәріс беріп, зерттеулер жүргізді, олар: академик-
тер – С.Н. Вышелесский, В.А. Бальмонт, Д.А. Зыков, 
Ф.М. Мұхамедқалиев, Н.У. Базанова, З.К. Көжебеков, 
корреспондент-мүшелер – М.А. Ермеков, А.К. Росля-
ков, А.М. Мұрзамадиев, И.Н. Нечаев, М.М. Тойшыбе-
ков, Т.С. Сәйдүлдин. 

Мамандарды дайындауға қосқан орасан зор үлесі 
үшін 1979 жылы Алматы зооветеринарлық институты 
Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды. 

Қазақ ауылшаруашылық институты 1930 жылы 
құрылды. Оның құрамында екі факультет болды: 
егіншілік және жеміс-көкөніс. Алғашқы түлектер 1933 
жылы бітіріп шықты, жоғары білімді 78 адам алды 
(оның 20-сы қазақ), оның ішінде 51 агроном және  
27 жеміс-көкөністанушы болды. 

Институттың қалыптасуы мен дамуында 
басшылардың үлесі ерекше болды, олар: директор-
лар – О.К. Жандосов (1930–1932 жж.), Х.Д. Чурин  
(1932–1937 жж.), Н.М. Бекетов (1937–1939 жж.),  
С.С. Сыздықов (1939–1940 жж.), А.И. Сембаев  
(1940–1941 жж.), Д.А. Андриянов (1941–1943 жж.),  
А. Жұматов (1943–1959 жж.), А.И. Дорофеев  
(1960–1961 жж.), Е.Б. Тайбеков (1961–1963 жж.) және 
ректорлар – Х.А. Арыстанбеков (1963–1981 жж.),  
Т.Т. Тазабеков (1981–1985 жж.), Б.П. Шах (1985– 
1992 жж.) және Е.Ж. Жұмабеков (1992–1996 жж.).

ҚазАШИ Кеңестер Одағындағы ірі әрі алдыңғы 
қатарлы ауылшаруашылық жоғары оқу орындарының 
қатарына енді. Бұл барлық профессор-оқытушылар 
құрамының қажырлы еңбегінің нәтижесі деу-
ге болады. Р.А. Елешев, С.Б. Байзақов, профессор  
А.А. Әуезов, А.К. Қойшыбаев, М.Ж. Сабиров, Б.Д. Дүй-

Қазақ ауылшаруашылық институты 
1930 жылы құрылды. Оның құрамында екі 
факультет болды: егіншілік және жеміс-
көкөніс. Алғашқы түлектер 1933 жылы 
тәмамдап шықты, жоғары білімді 78 
адам алды (оның 20-сы қазақ), оның ішінде 
51 агроном және 27 жеміс-көкөністанушы 
болды. 
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сенов, Ж.К. Қорғасбаев сияқты академиктердің және 
әр жылдары институттың негізгі қызметі жөніндегі 
проректоры болған басқа да қызметкерлердің 
тер төгіп атқарған қызметін айрықша атап өткен  
жөн. 

Мамандар дайындау ісіне қосқан зор үлесі үшін 
1971 жылы Қазақ ауылшаруашылық институты Еңбек 
Қызыл Ту орденімен марапатталды. 

1996 жылы Қазақстанның ең байырғы жоғары оқу 
орындары-Алматы зооветеринарлық институты мен 
Қазақ ауылшаруашылық институты негізінде Қазақ 
мемлекеттік аграрлық университеті құрылды. Қазақ 
мемлекеттік аграрлық университетінің ректоры бо-
лып республика ғылымы мен жоғары мектебінің ірі 
қайраткері, академик К.А. Сағадиев тағайындалды. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2001 жылы  
5 шілдедегі Жарлығына сәйкес Қазақ мемлекеттік 
аграрлық университетіне ерекше мәртебе беріліп, 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті атанды. Бұл 
жоғары оқу орны беделінің артуына әсер етіп, білікті 
мамандар дайындаудағы жауапкершілікті күшейте 
түсті. 

Өз мәртебесіне сай Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті оқу үдерісінде инновациялық және 

озық әдістерді пайдалана отырып, ауылшаруашылық 
мамандарын дайындау сапасын ұдайы арттыру 
қағидатын берік ұстанып келеді. 

2001 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
12.07.2001 ж. №58-НС бұйрығымен университет ректо-
ры болып Тілектес Исабайұлы Есполов тағайындалды. 
ҚР ҰҒА академигі, э.ғ.д., профессор Т.И. Есполов – 
ҚазАШИ түлегі. Ректор Т.И. Есполов университеттің 
материалдық-техникалық базасын нығайтуға, ғылым, 
білім және тәжірибені шоғырландыруға бағытталған 
үлкен жұмыс атқарып келеді; оқу орнында білім 
берудің сапа менеджменті жүйесі енгізілді, сапаны 
қамтамасыз ету жүйесінің өзіндік тұжырымдамасы, 
2020 жылға дейінгі даму стратегиясы және жоғары 
оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін арттыру моделі 
әзірленді. Оның басшылығымен университет ма-
мандарды дайындаудың үш деңгейіне (бакалавр 
– магистр – PhD докторы) көшті, кредиттік оқу тех-
нологиясы енгізілді, бүгінгі таңда білім берудің 
әлемдік деңгейіне қол жеткізу бойынша жоспар-
лы жұмыс жүргізілуде: университет Еуропалық 
білім беру кеңістігіне енді, Болон Декларациясы-
на қосылды, көптеген шетелдік жоғары оқу орын-
дарымен ынтымақтастық туралы келісімдерге қол  
қойылды. 

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
2001 жылы 5 шілдедегі Жарлығына 
сәйкес Қазақ мемлекеттік аграрлық 
университетіне ерекше мәртебе беріліп, 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
атанды. Бұл жоғары оқу орны беделінің 
артуына әсер етіп, білікті мамандар 
дайындаудағы жауапкершілікті күшейте 
түсті. 

1996 жылы Қазақстанның ең 
байырғы жоғары оқу орындары – Алматы 
зооветеринарлық институты мен Қазақ 
ауылшаруашылық институты негізінде 
Қазақ мемлекеттік аграрлық университе-
ті құрылды. Қазақ мемлекеттік аграрлық 
университетінің ректоры болып респу-
блика ғылымы мен жоғары мектебінің 
ірі қайраткері, академик К.А. Сағадиев 
тағайындалды. 
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2014 жылы университет 5 жыл мерзімге 
институционалдық аккредиттеуден өтті. 

ҚазҰАУ 7 халықаралық консорциумның мүшесі:
1.  Университеттердің Ұлы хартиясы (Magna Charta 

Universitatum);
2.  GCHERA – аграрлық жоғары оқу орындары мен 

ғылымның Ғаламдық консорциумы;
3.  КАСКАД – Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ 

ауылшаруашылығы университеттерінің консор-
циумы;

4. ТМД құрамындағы мемлекеттердің жетекші 
аграрлық ЖОО ректорларының кеңесі;

5. Австрия Ғылым және ғылыми зерттеулер 
министрлігі: «Eurasia-Pacific Uninet»; 

6.  Вишеград университеттер қауымдастығы;
7. VETistanbulGroup Конгресс.

2013 жылы университет Еуропа ғылыми-өндірістік 
палатасы әлемдік университеттердің академиялық 
рейтингі бойынша Қазақстанның жоғары оқу орын-
дары ішінде 7 орынды, ал университеттердің web-
порталдары арасында 8 орынды иеленді. 

2014–2015 оқу жылы Білім беру сапасын 
қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз Қазақстандық 
агенттіктің (БСҚТҚА) жыл сайын өткізетін Қазақстан 
жоғары оқу орындарының рейтингінде ҚазҰАУ 
еліміздің 13 техникалық жоғары оқу орны ішінде 
4 орынды еншіледі. Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсіз агенттігінің (АРТА) рейтингі бойынша 
университет «Топ-Қазақстан Республикасындағы 
30 көшбасшы жоғары оқу орны» қатарына еніп,  
11 орынды иеленді. Университеттің ауылшаруашы-
лық мамандықтары жүлделі орындарға ие болды. 

2015 жылы университет тұңғыш рет QS World 
University Rankings Дамушы Еуропа және Орталық 
Азия рейтингіне қатысып, 67 орынға ие болды. 

К 
аждая эпоха ставит перед страной свои 
задачи и предъявляет свои требова-
ния. В 30-е годы прошлого столетия в 
Казахстане стали развивать сельское 
хозяйство, основанное на базе социа-

листической собственности и коллективизации. Для 
реализации поставленной задачи нужны были ква-
лифицированные кадры. В связи с этим было принято 
решение о создании высших сельскохозяйственных 
учебных заведений.

Алма-Атинский зооветеринарный институт – пер-
вое сельскохозяйственное и второе высшее учебное 
заведение Казахстана, в 1929 году Постановлением 
Совнаркома РСФСР был создан как Ветеринарный ин-
ститут. Официальное открытие института состоялось 
1 октября 1929 года. 

Он располагался в здании бывшей Верненской 
мужской гимназии (ныне Айтеке би, 28). Ветеринар-
ный факультет стал базовым подразделением инсти-
тута, в состав которого вошли следующие кафедры: 
зоологии, ботаники, физики и математики, неоргани-
ческой и аналитической химии, физиологии сельско-
хозяйственных животных. 

В организацию кафедр неоценимый вклад внес-
ли видные ученые: профессор И.В. Сайкович (микро-
биология), профессор И.Г. Васильков (ботаника), про-
фессор В.В. Авербург (гистология и эмбриология), 

Алма-Атинский зооветеринарный ин-
ститут – первое сельскохозяйственное и 
второе высшее учебное заведение Казахста-
на, в 1929 году Постановлением Совнарко-
ма РСФСР был создан как Ветеринарный 
институт. Официальное открытие ин-
ститута состоялось 1 октября 1929 года.  
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профессор Б.А. Домбровский (анатомия), ученик ака-
демика И.П. Павлова профессор М.П. Калмыков (фи-
зиология животных), приехавший с группой препода-
вателей из Киева, приглашенный из Омска профессор  
Н.Л. Караваев (неорганическая и аналитическая хи-
мия), профессор В.А. Клер (зоология), профессор  
В.В. Келлерман (физика и математика) и многие дру-
гие. 

Вскоре на основании решения Бюро Казкрайкома 
ВКП(б) Ветеринарный институт был реорганизован 
в Ветеринарно-зоотехнический институт. Первым 
директором Ветеринарного института был ученый-
микробиолог И.В. Сайкович, а в последующем его воз-
главляли Л.М. Атаянц (1930–1932 гг.), С. Аргыншиев 
(1932–1933 гг.), М.Т. Юнусов (1933–1934 гг.), Е.В. Бай-
гаскин (1934–1936 гг.), А.Ф. Антипенко (1936–1937 гг.), 
А.Я. Дзержинскиий (1946–1951 гг.), Ф.М. Мухамедга-
лиев (1951–1958 гг.), Г.К. Конакбаев (1958–1963 гг.),  
М.А. Ермеков (1963–1972 гг.), З.К. Кожебеков (1972–
1983 гг.) и К.С. Сабденов (1983–1996 гг.).

В 1933 году институт был переименован в Алма-
Атинский зооветеринарный институт. В его станов-
лении и процветании большую роль сыграла и казах-
ская интеллигенция, принимавшая самое активное 
участие в повышении престижа данного вуза. В ее 
рядах были: академик АН КазССР М.О. Ауэзов, писа-
тель с мировым именем, лауреат Ленинской премии, 
преподававший русский и казахский языки, про-

фессора А.А. Ермеков и Х.Н. Нурмухамедов, доценты  
М.Д. Жолдыбаев и Т.А. Ахметов, преподаватели  
М.Ж. Жиенкулов, С.Б. Бясалиев, Х.А. Абишев, Р.А. Бу-
кейханов, Б.А. Беремжанов, Т.К. Чумбалов, А.М. Габба-
сов, С.О. Омаров, К.Д. Дилимбетов. 

В институте читали лекции и вели исследования 
члены АН СССР, ВАСХНИЛ и АН КазССР (РК): акаде-
мики С.Н. Вышелесский, В.А. Бальмонт, Д.А. Зыков, 
Ф.М. Мухамедкалиев, Н.У. Базанова, З.К. Кожебеков, 
члены-корреспонденты М.А. Ермеков, А.К. Росляков, 
А.М. Мурзамадиев, И.Н. Нечаев, М.М. Тойшибеков,  
Т.С. Сайдулдин. 

В 1979 году за крупный вклад в подготовке спе-
циалистов Алма-Атинский зооветеринарный ин-
ститут был награжден орденом Трудового Красного  
Знамени.

Казахский сельскохозяйственный институт был 
организован в 1930 году. В его составе были два фа-
культета: полеводческий и плодоовощной. Первый 
выпуск состоялся в 1933 году – высшее образование 
получили 78 человек (в том числе, 20 казахов), из них –  
51 агроном и 27 плодоовощеводов. 

Большой вклад в становление и последующее раз-
витие института внесли его руководители: директо-
ры О.К. Жандосов (1930–1932 гг.), Х.Д. Чурин (1932– 

В 1996 году на базе двух старейших 
вузов Казахстана – Алма-Атинского зоо-
ветеринарного института и Казахского 
сельскохозяйственного института был об-
разован Казахский государственный аграр-
ный университет. Ректором Казахского 
государственного аграрного университе-
та был назначен крупный деятель выс-
шей школы и науки республики академик  
К.А. Сагадиев. 

Казахский сельскохозяйственный ин-
ститут был организован в 1930 году. В его 
составе были два факультета: полеводче-
ский и плодоовощной. Первый выпуск состо-
ялся в 1933 году – высшее образование полу-
чили 78 человек (в том числе, 20 казахов), 
из них 51 агрономов и 27 плодоовощеводов. 
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1937 гг.), Н.М. Бекетов (1937–1939 гг.), С.С. Сыздыков 
(1939–1940 гг.), А.И. Сембаев (1940–1941 гг.), Д.А. Анд-
риянов (1941–1943 гг.), А. Жуматов (1943–1959 гг.),  
А.И. Дорофеев (1960–1961 гг.), Е.Б. Тайбеков (1961–
1963 гг.) и ректоры Х.А. Арыстанбеков (1963–1981 гг.), 
Т.Т. Тазабеков (1981–1985 гг.), Б.П. Шах (1985–1992 гг.) 
и Е.Ж. Жумабеков (1992–1996 гг.).

КазСХИ вошел в число крупнейших и ведущих 
сельскохозяйственных вузов СССР. В этом большая 
заслуга всего профессорско-преподавательского со-
става. Особо следует отметить заслуги академиков  
Р.А. Елешева, С.Б. Байзакова, профессоров А.А. Ауэзо-
ва, А.К. Койшыбаева, М.Ж. Сабирова, Б.Д. Дюсенова, 
Ж.К. Коргасбаева и других, работавших в разные годы 
проректорами института по основной деятельности.

В 1971 году за крупный вклад в дело подготовки 
специалистов Казахский сельскохозяйственный ин-
ститут был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1996 году на базе двух старейших вузов Казах-
стана – Алма-Атинского зооветеринарного института 
и Казахского сельскохозяйственного института был 
образован Казахский государственный аграрный 
университет. Ректором Казахского государственно-
го аграрного университета был назначен крупный 
деятель высшей школы и науки республики академик 
К.А. Сагадиев. 

5 июля 2001 года Указом Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева Казах-
скому государственному аграрному университету был 
присвоен особый статус и университет стал Казах-
ским национальным аграрным университетом. Что, 
в свою очередь, повысило его авторитет и усилило 
ответственность за подготовку квалифицированных 
специалистов.

Соответствуя своему статусу, Казахский нацио-
нальный аграрный университет твердо следует тра-
диции: повышать качество подготовки специалистов 
сельского хозяйства, используя инновационные и пе-
редовые методы в учебном процессе.

В 2001 году приказом МОН РК за №58-НС от  
12.07.2001 г. ректором университета был назна-
чен Тлектес Исабаевич Есполов. Академик НАН РК, 
д.э.н., профессор Есполов Т.И. является выпускником 
КазСХИ. За все эти годы Т.И. Есполовым была прове-
дена большая работа, направленная на укрепление 
материально-технической базы университета, ин-
теграцию науки, образования и практики, введена 
система менеджмента качества образования, разра-
ботана собственная концепция системы обеспечения 
качества, стратегия развития и модель повышения 
конкурентоспособности вуза до 2020 года. Под его 
руководством осуществлен переход университета на 
трехуровневую подготовку специалистов: бакалавр 
– магистр – доктор PhD, внедрена кредитная техно-
логия обучения. Проводится планомерная работа по 
достижению мирового уровня образования, благода-
ря которой университет вошел в Европейское образо-
вательное пространство, присоединился к Болонской 
Декларации, заключил соглашения о сотрудничестве 
со многими зарубежными вузами и т.д.

В 2014 году университет прошел институциональ-
ную аккредитацию сроком на 5 лет. 

КазНАУ является членом 7 международных кон-
сорциумов:

5 июля 2001 года Указом Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Абише-
вича Назарбаева Казахскому государствен-
ному аграрному университету был при-
своен особый статус и университет стал 
Казахским национальным аграрным уни-
верситетом. Что, в свою очередь, повысило 
его авторитет и усилил ответственность 
за подготовку квалифицированных специа-
листов.
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1.  Великая хартия университетов (Magna Charta 
Universitatum);

2.  GCHERA – Глобальный консорциум аграрных  
вузов и науки;

3.  КАСКАД – Консорциум сельскохозяйственных 
университетов Центральной Азии и Южного Кав-
каза;

4.  Совет ректоров ведущих аграрных вузов стран-
участниц СНГ;

5.  Министерство Науки и Научных Исследований 
Австрии: «Eurasia-Pacific Uninet»; 

6.  Ассоциация университетов Вишеград (2013 г.);
7.  VETistanbulGroup Конгресс.

В 2013 году университет занял седьмое место по 
академическому рейтингу мировых университетов 
Европейской научно-промышленной палаты среди ву-
зов Казахстана, а среди web-порталов университетов 
– восьмое место. 

В 2014–2015 учебном году в рейтинге вузов Ка-
захстана, ежегодно проводимом Независимым казах-
станским агентством по обеспечению качества обра-
зования (НКАОКО), КазНАУ занял IV место среди 13 
технических вузов страны. По рейтингу Независимо-
го агентства аккредитации и рейтинга (НААР) – уни-
верситет вошел в топ 30 лидеров-вузов РК и занял 11 
место. Сельскохозяйственные специальности универ-
ситета заняли призовые места.

В 2015 году университет впервые вошел в рейтинг 
QS World University Rankings Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия и занял престижное 67 место.

Each epoch sets its objectives and requirements 
before the country. In Kazakhstan agriculture 
based on socialist property and collectivism 
was developed in the 30-s of the last century. 
Realization of these objectives required 

qualified cadres. Due to this it was decided to establish 
higher educational institutions of agriculture.

Almaty Zoo-Veterinary Institute, established in 1929 
as Veterinary Institute in accordance with the resolution 
of Council of Peoples Commissars of RSFSR is the first 
agricultural and the second higher educational institution 
in Kazakhstan. The Institute was officially opened in 
October 1, 1929.

The Institute was housed in the building of the former 
all-boys gymnasium in Verny (nowadays Aiteke bi, 28). 
The Faculty of Veterinary became the basic division of 
the Institute which included the following departments: 
zoology, botany, physics and mathematics, inorganic and 
analytical chemistry, physiology of farm animals. 

Prominant scientists Prof. I.V. Saikovich (microbio-
logy), Prof. I.G. Vasilkov (botanics), Prof. V.V. Averburge 
(histology and embriology), Prof. V.A. Kler(zoology), 
Prof. V.V. Kellerman (physics and mathematics),  
Prof. M.P. Kalmykov (animal physiology), academician 
Pavlos’s student, B.A. Dombrovskii (anatomy), who 
arrived from Kiev together with the group of teachers, 
N.L. Karavayev, invited professor from Omsk, and others 
contributed a lot to the establishment of the departments. 

Later Veterinary Institute was reorganized into 
Veterinary-Zoology Institute in accordance with the 
resolution of the Kazakh Regional Committee Bureau. 
The Institute’s first Director was scientist- microbiologist  
I.V. Saikovich and successive directors L.M. Atayants 
(1930–1932), S. Arginshiev (1932–1933), M.T. Unusov 
(1933–1934), E.V. Baigaskin (1934–1936), A.F. 

Almaty Zoo-Veterinary Institute, established 
in 1929 as Veterinary Institute in accordance with 
the resolution of Council of Peoples Commissars 
of RSFSR is the first agricultural and the second 
higher educational institution in Kazakhstan. 
The Institute was officially opened in October 1, 
1929.
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Antipenko (1936–1937), A.Y. Dzerjinskii (1946–1951), 
F.M. Mukhamedgaliev (1951–1958), G.K. Konakbayev  
(1958–1963), M.A. Ermekov (1963–1972), Z.K. Kojebekov 
(1972–1983) and K.S. Sabdenov(1983–1996) guided the 
Institute through its formative years. 

In 1933 the Institute was renamed into Almaty Zoo- 
Veterinary Institute. Kazakh intelligentsia played a key 
role in enhancing the Institute prestige. They were M.O. 
Auezov, Academician of Science Academy, Kazakh SSR, 
writer of world name, Laureate of Lenin Prize, who taught 
Russian and Kazakh in the Institute, Professors A.A. 
Ermekov and Kh.N. Nurmukhambetov, Associate Professors  
M.D. Zholdybayev and T.A. Akhmetov, Instructors  
M.Zh. Zhienkulov, S.B. Byasilov, Kh.A. Abishev,  
R.A. Bukeikhanov, B.A. Beremzhanov, T.K. Chumbalov, 
A.M. Gabbassov, S.O. Omarov, K.D. Dilimbetov.

Academicians S.N. Vyshelesskii, V.A. Balmont, 
D.A. Zykov, F.M. Mukhamedgaliev, N.U. Bazanova, 
Z.K. Kojebekov, Members of Academy of Science, SSSR, 
All-Union Academy of Agricultural Sciences named 
after V.I. Lenin and Academy of Science, KazSSR and 
Correspondent Members M.A. Ermekov, A.K. Roslyakov, 
A.M. Murzamadyev, I.N. Nechaiev, M.M. Toishibekov,  
T.S. Saidullin lectured and conducted research in the 
Institute. 

In 1979 Almaty Zoo-Veterinary Institute was awarded 
the Order of the Red Banner of the Labor for worthwhile 
contribution in preparing specialists.

Kazakh Institute of Agriculture was organized in 1930. 
There were 2 faculties in the Institute: field irrigation and 
fruit and vegetable science. The first graduation was held 
in 1933 and 51 agronomists and 27 specialists on vegetable 
science, totally 78 people, among them 20 Kazakhs got 
higher education.

Directors O.K. Jandosov (1930–1932), Kh.D. Churin 
(1932–1937), N.M. Beketov (1937–1939), S.S. Syzdykov 
(1939–1940), A.I. Sembayev (1940–1941), D.A. Andryanov 
(1941–1943), A. Jumatov (1943–1959), A.I. Dorofeev 
(1960–1961), E.B. Taibekov(1961–1963) and Chancellors 
Kh.A. Arystanbekov (1963–1981), T.T. Tazabekov (1981–
1985), B.P. Shakh (1985–1992) and E.J. Jumabekov (1992–
1996) contributed a lot to the formation and development 
of the Institute.

Kazakh Institute of Agriculture became one of the 
major and leading agricultural institutions in USSR. This 
was due to the hard work of academic staff of that time. 
Contributions of academicians R.A. Eleshov and S.B. 
Baizakov and professors A.A. Auezov, A.K. Koishibayev, 
M.J. Sabirov, B.D. Duisenov, J.K. Korgasbayev who were in 
office as Vice-Chancellors for academic activity at different 
periods should be specially noted.

In 1971 Kazakh Institute of Agriculture was awarded 
the Order of the Red Banner of Labor for considerable 
contribution in preparing specialists.

In 1996 a new institution- Kazakh State University 
of Agriculture was founded on the basis of two oldest 
higher education institutions of Kazakhstan – Almaty Zoo-
Veterinary Institute and Kazakh Institute of Agriculture. 
The University’s first rector was assigned Academician 
K.A. Sagadiev, a prominent figure of higher education and 
science of the republic.

On the 5-th of July, 2001 Kazakh State University of 
Agriculture was given a special status in accordance with 
the Decree of Nursultan Abishevich Nazarbayev, President 
of the Republic of Kazakhstan and the University became 
Kazakh National Agrarian University. Special status, in 
its turn increased its prestige and imposed responsibility 
for training qualified specialists. To correspond its status, 

Kazakh Institute of Agriculture was 
organized in 1930. There were 2 faculties in 
the Institute: field irrigation and fruit and 
vegetable science. The first graduation was held 
in 1933 and 51 agronomists and 27 specialists 
on vegetable science, totally 78 people, among 
them 20 Kazakhs, got higher education. 
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Kazakh National Agrarian University pursues the tradition 
to enhance specialist training quality by using innovative 
and advanced methods in teaching process. 

In 2001 Tlektes Isabayevich Espolov was appointed 
the Universty’s rector according to the Order No. 58 
HC dated July 12, 2001 by Ministry of Education and 
Science. Professor Espolov T.I, Academician of NAS of 
the RK, Doctor of Economic Sciences is an alumus of 
Kazakh Institute of Agriculture. All these years in office 
T.I.Espolov is conducting a great number of work directed 
to strengthen material-technical base of the University, 
integration of science, education and practice. His successful 
leadership resulted in the introduction of education quality 
management system, development of quality ensure system 
conception, strategy for development and working out the 
model for increasing the University’s competitiveness till 
2020. Under the Chancellorship of Academician Tlektes 
Espolov, the University joined Bologna Process thereby 
entered the European educational space, realized training 
of specialists on Bachelor’s, Master’s and Doctoral levels, 
introduced credit technology of teaching, established 
cooperation with many overseas universities. At present, 
the University community under his guide is aiming at 
achieving education quality of world level. 

In 2014 The University was accredited by the National 
Board of Accreditation for 5 years.

KazNAU is a Member of 8 International Consortiums:
1.  Magna Charta Universitatum;
2.  Global Consortium of Higher Education and Research 

for Agriculture. 
3.  Consortium of Agriculture Universities in Middle Asia 

and South Caucasus. 
4.  Council of Leading Agrarian Universities’ Chancellors 

in CIS.
5.  Ministry of Science and Research “Eurasia-Pacific 

Uninet”, Austria.
6.  Vishegrad Universitiies Association (2013)
7.  VETistanbulGroup Congress.

In 2013 the University ranked at 7th in overall 
Kazakhstan according to World Universities Academic 
Ranking by European Research-Industrial Chamber and 
among Universities’ web-portal is at 8th place. 

In 2014–2015 KazNAU is ranked 4th among technical 
universities of the country by the results of Independent 
Kazakhstan Agency on Education Quality. The University is 
in the top 30 leading universities of the country and occupies 
11th place based on agriculture specialties according to 
the results by Independent Agency on Accreditation and 
Ranking. 

Global ranking: 67th in the Central Asia – QS World 
University Rankings, September 2015.

On the 5-th of July, 2001 Kazakh State 
University of Agriculture was given a special 
status in accordance with the Decree of 
Nursultan Abishevich Nazarbayev, President of 
the Republic of Kazakhstan and the University 
became Kazakh National Agrarian University. 
Special status, in its turn increased its prestige 
and imposed responsibility for training qualified 
specialists. 

In 1996 a new institution – Kazakh State 
University of Agriculture was founded on the 
basis of two oldest higher education institutions 
of Kazakhstan – Almaty Zoo-Veterinary 
Institute and Kazakh Institute of Agriculture. 
The University’s first rector was assigned 
Academician K.A. Sagadiev, a prominent figure 
of higher education and science of the republic. 
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Жетекші университеттерді академиялық және басқарушылық 
автономияға біртіндеп көшіруге жоспарлы түрде кірісу қажет. 
Үлгерімі жақсы студенттер мен оқушыларды қолдаудың тиімді 
жүйесін жасау қажет деп санаймын.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың  
Қазақстан халқына Жолдауынан. 17 қаңтар 2014 жыл

Необходимо планомерно приступать к постепенному переходу ве-
дущих университетов к академической и управленческой автоно-
мии. Считаю необходимым создать эффективную систему под-
держки студентов и учащихся с высокой успеваемостью. 

Из Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 
народу Казахстана. 17 января 2014 г.

It is necessary to start gradual and systematic transition of leading 
universities to the academic and administrative autonomy. I consider it 
is necessary to create an effective system of support for university and 
high school students.

From the Message of President of the Republic of Kazakhstan  
N. Nazarbayev to the People of Kazakhstan. 17 January, 2014
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Бүгін | сегодня 
today
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У 
ниверситеттің білім беру сала-
сында мынадай басым бағыттары 
анықталды: экономиканың аграрлық 
секторы үшін мамандарды сапалы 
түрде дайындау, жоғары оқу орнының 

республикалық, сондай-ақ халықаралық деңгейде 
бәсекеге қабілеттілігін және рейтингін арттыру, 
әлемдік білім беру және ғылыми кеңістікке сәтті 
кірігу. Осы мақсаттарды іске асыру үшін университет 
басқарудың заманауи жүйесін, инновациялық оқу 
технологияларын енгізіп, материалдық-техникалық 
базаны нығайтты, өндіріспен, жұмыс берушілермен, 
ғылыми институттармен және орталықтармен өзара 
әрекеттесудің тиімді жүйесін орнатты, мықты ғылыми 
база қалыптастырды, бүгінде оқу орнының көптеген 
мамандықтары халықаралық аккредиттеуден табы-
сты өтті. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті – мамандар-
ды үш деңгейлік дайындауға (бакалавр – магистр – 
PhD докторы) сәтті көшкен республикадағы алғашқы 
жоғары оқу орындарының бірі. 

Қазір университетте 6000 адам оқуда, оның 
ішінде магистратурада – 1044, докторантурада – 134, 
мемлекеттік грант бойынша білім алушылардың үлесі 
77 пайызды құрайды.

БіліМ | оБразование 
edUCatioN

Білім – ақыл-парасаттың келбеті. Кей-Кавус | Образование – лицо разума. Кей-Кавус
Education is the face of the mind. Kay Kavus

Әлемдік ең үздік жоғары оқу орындарының 
үлгісі негізінде өндірісті кластерлеуді ескере от-
ырып, экономиканың екі секторы үшін маман-
дар дайындаудың заманауи модульді білім беру 
бағдарламалары әзірленді. 6М073500 – «Тамақ қауіп-
сіздігі» мамандығы бойынша «Қолданбалы азық-
түлік қауіпсіздігі» модульді білім беру бағдарламасы, 
6М080800 – «Топырақтану және агрохимия» маман-
дығы бойынша «Топырақтың құнарлылығын және 
өсімдіктердің қоректенуін басқару» бағдарламасы 
әзірленді. 2015–2016 оқу жылы 6М073500 – «Тағам 
қауіпсіздігі» мамандығы бойынша – 140, 6М080800 – 
«Топырақтану және агрохимия» мамандығы бойынша 
– 50 магистрант қабылданды.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
– мамандарды үш деңгейлік дайындауға 
(бакалавр – магистр – PhD докторы) сәтті 
көшкен республикадағы алғашқы жоғары 
оқу орындарының бірі. 
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Ғылыми және ғылыми-педагог ғалымдарды дай-
ындау магистратура және PhD докторантура арқылы 
іске асырылады. ЖОО-дан кейінгі білім беру қызметі-
нің тұжырымдамалық негізі – университеттің ка-
федралары мен ғылыми мектептерінің ғылыми-
педагогтік қызметін мамандармен қамтамасыз ету 
үшін анағұрлым қабілетті жастардың зияткерлік 
әлеуетін шоғырландыру, ғылыми элитасын қа-
лыптастыру болып табылады.

Оқытудың кредиттік технологиясын енгізу оқу-
әдістемелік құжаттама, жаңа үлгідегі оқу жоспарлары, 
оқыту курстарын әзірлеу идеологиясын қайта құру, 
оқу үдерісінде тестілеуді айтарлықтай кеңінен пайда-
лану үшін студенттерге арналған жаңа академиялық 
қызметтерді, кеңес берушілерді енгізу мүмкіндіктері-
не жол ашты. ҚазҰАУ-дағы кредиттік технология  
«Өмір бойы білім алу» деген негізгі қағидатты жүзеге 
асыру арқылы тек жинақтаушы ғана емес, сонымен 
бірге трансферттік болып табылады. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 
жылғы 31 шілдедегі №367 бұйрығына сәйкес аграрлық 
мамандықтар бойынша негізгі оқу-әдістемелік 
орталық болып белгіленді, тиісінше университет 
аграрлық бағытта мамандар дайындайтын білім беру 
ұйымдарының қызметін өзара байланыстыру мен 
үйлестіруді жүзеге асырады. 

Кредиттік оқыту технологиясының тиімділігін 
арттыру үшін ақпараттық база кеңейтіліп, 
жетілдірілген. Электронды кітапхана, Офис реги-
стратор бағдарламасы, электронды құжат айналымы 
бағдарламасы, «Интранет» жүйесі және т.б. енгізілді. 

Студенттер оқу бағдарламаларын кеңінен таңдау 
арқылы өздерінің білім алу траекториясын өз бетінше 
қалыптастыруға қабілетті оқу үдерісінің белсенді 
қатысушыларына айналды. «Оқыту» (teaching) фор-
маты «оқу» (learning) форматына өзгерді. ҚазҰАУ 
профессор-оқытушылар ұжымының қызметі Ел-
басының Қазақстан халқына Жолдауында атап көр-
сетілген: «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің 
тығырыққа тірелері анық. Біздің болашақтың жоғары 
технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері 
үшін мамандар қорын жасақтауымыз қажет» деген 
негізгі міндетті жүзеге асыруға бағытталып отыр. Оқу 
үдерісіне инновацияларды енгізу университетімізде- 
гі білім беру қызметінің маңызды бөлігіне айналды. 

Оқыту жұмыстарының барлық түрі (дәрістер, 
зертханалық-тәжірибелік, семинар сабақтары) 
қамтылған, интерактивті құрылғылардың көмегімен 
басқарылатын мультимедиалық білім беру жүйелері 
қолданылатын оқытудың инновациялық технология-
лары маңызды міндеттерді түбегейлі жаңа ақпараттық 
деңгейде орындауға мүмкіндік беріп отыр. 

Аграрлық мамандарды дайындау инновациялық 
сала басымдықтарының бірі болып табылатындықтан, 

Ғылыми кітапхана кітапхана-биб-
лиографиялық үдерістерді автоматтан-
дыру үшін заманауи техниканы пайдалана 
отырып, соңғы үлгідегі инновациялық тех-
нологияларды белсенді түрде енгізу үстінде. 
Автоматтандырылған «КАБИС» кітапха-
на-ақпараттық жүйесі халықаралық 
стандарттарға сәйкес келеді.

2014–2015 оқу жылы Білім беру сапа-
сын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз 
Қазақстандық агенттіктің (БСҚТҚА) 
жыл сайын өткізетін Қазақстан жоғары 
оқу орындарының рейтингінде ҚазҰАУ 
еліміздің 13 техникалық жоғары оқу орны 
ішінде 4 орынды еншіледі. 
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ҚазҰАУ өз қызметін өндіріс, ғылым және білімді бай-
ланыстыратын аралық буын болып табылатын білім 
және ғылымның әртүрлі бейінді инновациялық 
инфрақұрылымын, ғылыми-инновациялық орта-
лықтарды, агропарктер және технополистерді 
қалыптастыруға бағыттады. Білім беру қызметтерінің 
саласы кеңеюде, жаңа мамандықтар ашылып, 
инновациялық орталықтар құрылуда. 

Ғылыми кітапхананың кітап қоры 1073737 дана 
кітапты/142066 атауды құрайды, оның ішінде оқу, 
оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиет – 1017701 дана, 
мемлекеттік тілде – 741490 дана. Ғылыми кітапхана 
кітапхана-библиографиялық үдерістерді автомат-
тандыру үшін заманауи техниканы пайдалана оты-
рып, соңғы үлгідегі инновациялық технологияларды 
белсенді түрде енгізу үстінде. Автоматтандырылған 
«КАБИС» кітапхана-ақпараттық жүйесі халықаралық 
стандарттарға сәйкес келеді. 

Пайдаланушылар «Юрист», «FAO», «EBCSCO» 
толық мәтіндік дерекқорларын қолдана алады, оларға 

ғаламтор қызметі, шет тілдерін меңгеруге арналған 
арнайы жабдықталған лингафон залдары ұсынылған. 

Университетте қашықтықтан оқыту техноло-
гиясы енгізілген, бұл барлық оқу нысандарының 
студенттеріне тікелей тұрғылықты жерінде негізгі 
білім беру бағдарламаларын жоғары сапалы 
деңгейде меңгеруге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда 
қашықтықтан оқыту технологиясы 27 мамандық 
бойынша жүзеге асырылады. Қазір университетте 
оқытудың осы технологиясын дамыту және жетілдіру 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

ҚазҰАУ-да өнім сапасының тұрақтылығына 
қол жеткізу үшін Халықаралық ИСО 9001:2008 
стандартының талаптары негізінде сапа менеджменті 
жүйесі әзірленіп, құжатталып, енгізіліп, жұмыс бары-
сында пайдаланылып келеді. 

2012–2014 жылдары университетте D Кластерінің 
жеті білім беру бағдарламасы бойынша ASQUIN (Гер-
мания) агенттігінде халықаралық мамандандырыл-
ған аккредиттеу рәсімдерінен өтуге белсенді түрде 
дайындық жүргізілді. 

2015 жылдың 31 наурызында «Ветеринарлық ме-
дицина» (Br/Ms), «Ветеринарлық санитария» (Br/Ms), 
«Биотехнология» (Br/Ms), «Тамақ қауіпсіздігі» (Ms) 
білім беру бағдарламалары «Сапа» сертификаттарына 
ие болды.

2014–2015 оқу жылы Білім беру сапасын 
қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық 
агенттіктің (БСҚТҚА) жыл сайын өткізетін Қазақстан 
жоғары оқу орындарының рейтингінде ҚазҰАУ 
еліміздің 13 техникалық жоғары оқу орны ішінде  
4 орынды еншіледі.

Болон үдерісі және академиялық ұтқырлық 
Орталығының рейтингі бойынша университет 
«Топ-Қазақстан Республикасындағы 30 көшбасшы 
жоғары оқу орны» қатарына еніп, 11 орынды иеленді. 
Университеттің ауылшаруашылық мамандықтары 
жүлделі орындарға ие болды. 

Аккредиттеу және рейтингтер тәуелсіз 
агенттігінің (АРТА) рейтингі бойынша ең жоғарғы 

2015 жылы университет тұңғыш рет 
QS World University Rankings Дамушы Еуропа 
және Орталық Азия рейтингіне қатысып, 
67 орынға ие болды. 

2014–2015 оқу жылы Білім беру сапа-
сын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз 
қазақстандық агенттіктің (БСҚТҚА) 
жыл сайын өткізетін Қазақстан жоғары 
оқу орындарының рейтингінде ҚазҰАУ 
еліміздің 13 техникалық жоғары оқу орны 
ішінде 4 орынды еншіледі.
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Хирша көрсеткішіне ие Қазақстан ғалымдарының 
ТОР-50-і анықталды. Осы үздік профессорлар-оқы-
тушылар құрамы ТОП – 50-ге ҚазҰАУ-дың 4 ғалымы  
кірді.

Университеттің QS World University Rankings 
рейтингіне кіру жөніндегі жұмыстары 2012 жылғы 
қыркүйектен басталды. 2013 жылы универси-
тет Еуропа ғылыми-өндірістік палатасы әлемдік 
университеттердің академиялық рейтингі бойын-
ша Қазақстанның жоғары оқу орындары арасында  
7- орынды, ал университеттердің web-порталдары ара-
сында 8 -орынды иеленді. 

Мамандарды дайындау сапасының маңызды 
көрсеткіштерінің бірі – түлектердің сұранысқа ие бо-
луы. Студенттер мен түлектерді еңбекпен қамтуға, 
олардың еңбек нарығындағы жағдайларға кәсіби және 
әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан бейімделуіне 
көмектесу үшін университетте Кәсіби тәжірибе 
және мансап орталығы жұмыс істейді. Орталық 
мамандық бойынша жұмысқа орналасуға ниет біл-
дірген студенттердің дерекқорын қалыптастырады, 
студенттердің жұмыспен қамту орталықтары 
қызметкерлерімен кездесуін ұйымдастырады, ық-
тимал жұмыс берушілермен тікелей байланыс орна-
тып, еңбек нарығындағы бос орындарға мониторинг 
жүргізеді. 

Кәсіби тәжірибе және мансап орталығы 
Қазақстанның аграрлық индустриясындағы 
300-ден аса көшбасшы компаниялармен қарым-
қатынас орнатқан. Орталық ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, ҚР Ауылшаруашылық министрлігінің 
басқармаларымен, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан»  
жастар қанатымен және «Дипломмен ауылға!» 
бағдарламасын жүзеге асыратын басқа да мекемелер-
мен бірлесе жұмыс істейді. 

2011 жылы университетте Аграрлық ғылыми-
өндірістік консорциум құрылды, ол кафедра 
қызметкерлерінің нақты бизнес-жобаларға қатысуына 
мүмкіндік береді. Оның құрамына әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациялар, ұлттық компаниялар, ҚР 

Ауылшаруашылық министрлігі ғылыми-зерттеу ин-
ституттары және ҚР Білім және ғылым министрлігі 
ғылыми-зерттеу институттары енді. 

«Қазақстан Республикасында білім беруді да-
мытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекет-
тік бағдарламасына» сәйкес республикадағы  
20 жоғары оқу орындарының қатарында университет 
2012 жылдың қыркүйегінен бастап «Үш тұғырлы тіл» 
мәдени жобасы аясында көптілді білім беруді жүзе- 
ге асырып келеді. Осыған байланысты 2012 жылы  
көптілді білім беру орталығы ашылып, төрт аграрлық 
мамандық (ветеринарлық медицина, өсімдіктерді 
қорғау және карантин, орман ресурстары және ор-
ман шаруашылығы, аграрлық техника және техно-

2011 жылы университетте Аграрлық 
ғылыми-өндірістік консорциум құрылды, ол 
кафедра қызметкерлерінің нақты бизнес-
жобаларға қатысуына мүмкіндік береді. 
Оның құрамына әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорациялар, ұлттық компаниялар, ҚР 
Ауылшаруашылық министрлігі ғылыми-
зерттеу институттары және ҚР Білім 
және ғылым министрлігі ғылыми-зерттеу 
институттары енді. 

2013 жылы университет Еуропа 
ғылыми-өндірістік палатасы әлемдік 
университеттердің академиялық рейтин-
гі бойынша Қазақстанның жоғары оқу 
орындары арасында 7 орынды, ал универси-
теттердің web-порталдары арасында 8 
орынды иеленді.
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логия) бойынша мамандарды үш деңгейде – бакалав-
риат, магистратура және докторантурада дайындауға 
бағытталған көптілді топтар құрылды. 

Көптілді білім беру институтының «Time to 
Study» лингвистикалық орталығында профессор-
оқытушылар құрамының және көптілді 
мамандықтарда білім алушылардың тілдерді меңгеру 
деңгейін арттыру жүргізіледі. Көптілді білім берудің 
www.shettili.kz сайты іске қосылған.

Бүгінгі таңда университет қызметі Ұлттық 
біліктілік аясында Дублин дескрипторларымен 
келісілген кәсіби стандарттарға сәйкес, сондай-
ақ ел экономикасын дамыту үрдістерін, білім беру 
қызметінің және еңбек нарығының кадрларды дайын-
дау сапасына қоятын қазіргі талаптарды ескере оты-
рып дайындалған кәсіби білім беру бағдарламаларын 
жүзеге асыруға бағытталған. 

У 
ниверситетом определены приоритет-
ные направления в области образова-
ния: качественная подготовка специали-
стов для аграрного сектора экономики, 
повышение конкурентоспособности и 

рейтинга вуза, как на республиканском, так и на меж-
дународном уровнях, успешная интеграция в мировое 
образовательное и научное пространство. Для их вы-
полнения университет внедрил современную систему 
управления, инновационные технологии обучения, 
укрепил материально-техническую базу, установил 
эффективную систему взаимодействия с производ-
ством, работодателями, научными институтами и 
центрами, сформировал сильную научную базу, и се-
годня многие специальности вуза успешно прошли 
международную аккредитацию. 

КазНАУ стал одним из первых вузов в республике, 
который успешно реализовал переход на трехуровне-
вую подготовку специалистов: бакалавр – магистр – 
доктор PhD. 

Сегодня в университете обучаются более 6000 че-
ловек, в том числе в магистратуре – 1044, докторанту-
ре – 134, их них доля обучающихся по государственно-
му образовательному гранту составляет 77%.

На примерах лучших мировых вузов разработаны 
современные модульные образовательные програм-
мы по подготовке специалистов для двух секторов 
экономики с учетом кластеризации производства. По 
специальности 6М073500 – «Пищевая безопасность» 
разработана модульная образовательная программа 
«Прикладная продовольственная безопасность», а по 
специальности 6М080800 – «Почвоведение и агрохи-
мия» разработана программа «Управление плодоро-
дием почвы и питанием растений». В 2015–2016 учеб-
ном году по специальности 6М073500 – «Пищевая 
безопасность» были приняты 140, а по специальности 
6М080800 – «Почвоведение и агрохимия» – 50 маги-
странтов.

КазНАУ стал одним из первых вузов в ре-
спублике, который успешно реализовал пере-
ход на трехуровневую подготовку специали-
стов: бакалавр – магистр – доктор PhD. 

Научная библиотека активно внед-
ряет новейшие инновационные техно-
логии с применением современной техни- 
ки, для автоматизации библиотечно-
библиографических процессов. Автомати-
зированная библиотечно-информационная 
система «КАБИС» соответствует между-
народным стандартам.
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Подготовка научных и научно-педагогических  
кадров реализуется через магистратуру и докторан-
туру PhD. Концептуальной основой деятельности по-
слевузовского образования стала генерация интел-
лектуального потенциала наиболее способной части 
молодежи, ее научной элиты для кадрового обеспе-
чения научно-педагогической деятельности кафедр и 
научных школ университета.

Внедрение кредитной технологии обучения до-
стигнуто на основе комплекса учебно-методической 
документации, учебных планов нового типа, пере-
стройки идеологии разработки учебных курсов, вве-
дения новых академических служб, консультантов для 
студентов, более широкого использования в учебном 
процессе тестирования. Кредитная технология Каз-
НАУ стала не столько накопительной, сколько транс-
фертной через реализацию основного принципа – «Об-
разование через всю жизнь».

Приказом Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 31 июля 2009 года за №367 
Казахский национальный аграрный университет 

определен базовым учебно-методическим центром по 
аграрным специальностям, соответственно универ-
ситет осуществляет взаимосвязь и координацию дея-
тельности организаций образования, ведущих подго-
товку специалистов аграрного профиля. 

Для повышения эффективности кредитной тех-
нологии обучения была расширена и совершенство-
вана информационная база. Созданы электронная  
библиотека, программы Офис-регистратора, програм-
мы электронного документооборота, системы «Интра-
нет» и т.д. 

Студенты стали активными участниками учебно-
го процесса, способными самостоятельно сформиро-
вать свою образовательную траекторию путем широ-
кого выбора учебных программ. Осуществлен переход 
от формата «учить» (teaching) к формату «учиться» 
(learning). Деятельность профессорско – преподава-
тельского состава КазНАУ направлена на реализацию 
одного из основных положений, записанных в Посла-
нии Главы государства народу Казахстана: «Страна, 
не умеющая развивать знания, в ХХI веке обречена 
на провал. Мы должны сформировать кадровый задел 
для высокотехнологичных и наукоемких производств 
будущего». Внедрение инноваций в учебный процесс 
стало существенным компонентом образовательной 
деятельности нашего университета. 

Инновационные технологии обучения с охва-
том всех видов учебных работ (лекции, лабораторно-
практические, семинарские занятия), с исполь-
зованием мультимедийной обучающей системы, 
демонстрируемой и управляемой с помощью интерак-
тивных устройств, позволили решать задачи на прин-
ципиально новом информационном уровне. 

Так как подготовка специалистов аграриев отно-
сится к одному из приоритетов инновационной сферы, 
КазНАУ направил свою деятельность на создание раз-
нопрофильной инновационной инфраструктуры обра-
зования и науки, научно-инновационных центров, аг-
ропарков и технополисов, которые стали связующим 
звеном между производством, наукой и образованием. 

В 2015 году университет впервые вошел 
в рейтинг QS World University Rankings Раз-
вивающаяся Европа и Центральная Азия и 
занял престижное 67 место.

Білім | Образование | Education

В 2014–2015 учебном году в рейтинге 
вузов Казахстана, ежегодно проводимом 
Независимым казахстанским агентством 
по обеспечению качества образования 
(НКАОКО), КазНАУ занял IV место среди 13 
технических вузов страны.
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Расширяется сфера образовательных услуг, открыва-
ются новые специальности и создаются инновацион-
ные центры.

Книжный фонд библиотеки составляет 1073737 
экз. книг / 142066 наименований, в том числе: фонд 
учебной, учебно-методической и научной литерату-
ры – 1017701 экз., из них на государственном языке 
–741490 экземпляров. Научная библиотека активно 
внедряет новейшие инновационные технологии с при-
менением современной техники, для автоматизации 
библиотечно-библиографических процессов. Автома-
тизированная библиотечно-информационная система 
«КАБИС» соответствует международным стандартам. 

Пользователи имеют доступ к полнотекстовой 
базе данных «Юрист», «FAO», «EBCSCO», к их услугам 
предоставлен интернет, специально оборудованные 
лингафонные залы для освоения иностранных язы-
ков.

В университете внедрена и действует дистанци-
онная технология обучения, которая позволяет сту-
дентам всех форм обучения непосредственно по ме-
сту жительства осваивать основные образовательные 
программы на высоком качественном уровне. На се-
годняшний день дистанционная технология обучения 
организована по 27 специальностям. Сегодня в уни-
верситете ведется работа по дальнейшему развитию и 
совершенствованию данной технологии обучения.

Для достижения стабильности качества продук-
ции в КазНАУ разработана, документирована, внед-
рена и поддерживается в рабочем состоянии, а также 
постоянно улучшается система менеджмента качества 
на базе требований Международного стандарта ИСО 
9001:2008.

В период с 2012 по 2014 гг. в университете активно 
велась подготовка к прохождению процедуры между-
народной специализированной аккредитации в агент-
стве ASQUIN (Германия) семи образовательных про-
грамм Кластера D. 

31 марта 2015 года получены Сертификаты ка-
чества по образовательным программам «Ветеринар-

ная медицина» (Br/Ms), «Ветеринарная санитария» 
(Br/Ms), «Биотехнология» (Br/Ms), «Пищевая безопас-
ность» (Ms). 

В 2014–2015 учебном году в рейтинге вузов Ка-
захстана, ежегодно проводимом Независимым казах-
станским агентством по обеспечению качества обра-
зования (НКАОКО), КазНАУ занял IV место среди 13 
технических вузов страны. 

По рейтингу Центра Болонского процесса и акаде-
мической мобильности – вошел в топ 30 лидеров-вузов 
и занял 11 место. Сельскохозяйственные специально-
сти университета заняли передовые места. 

По результатам национального рейтинга НААР 
были определены ТОР-50 ученых Казахстана, имею-
щих высокий показатель Хирша. В ТОП – 50 лучших 
ППС РК вошли 4 ученых КазНАУ.

В 2013 году университет занял седь-
мое место по академическому рейтин-
гу мировых университетов Европейской 
научно-промышленной палаты среди вузов 
Казахстана, а среди web-порталов универ-
ситетов – восьмое место.

В 2011 году в университете создан 
Аграрный научно-производственный Кон-
сорциум, деятельность которого позволи-
ла вовлечь сотрудников кафедры в реаль-
ные бизнес-проекты. В его состав вошли 
социально-предпринимательские корпора-
ции, национальные компании, НИИ МСХ РК 
и НИИ МОН РК.
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Деятельность по вхождению КазНАУ в рейтинг 
мировых университетов QS World University Rankings 
началась с ноября 2012 года. В 2013 году универси-
тет занял седьмое место по академическому рей-
тингу мировых университетов Европейской научно-
промышленной палаты среди вузов Казахстана, а 
среди web-порталов университетов – восьмое место.

Одним из важных показателей качества подготов-
ки является востребованность выпускников. 

Для содействия в трудоустройстве студентов и 
выпускников университета, их профессиональной и 
социально-психологической адаптации к условиям 
рынка труда в университете функционирует Центр 
профессиональной практики и карьеры. Центр фор-
мирует базу данных студентов, желающих получить 
работу по специальности, организует встречи студен-
тов с работниками служб занятости, устанавливает 
прямые контакты с потенциальными работодателями 
и проводит мониторинг имеющихся вакансий на рын-
ке труда. 

Центр профессиональной практики и карьеры 
сотрудничает более чем с 300 лидирующими компа-
ниями аграрной индустрии Казахстана. Кроме того, 
Центр осуществляет тесную работу с управлениями 
Министерства образования и науки, Министерством 
сельского хозяйства, молодежным крылом «Жас Отан» 
НДП «Нур Отан» и другими ведомствами по реализа-
ции программы «С дипломом в село!». 

В 2011 году в университете создан Аграрный 
научно-производственный Консорциум, деятельность 
которого позволила вовлечь сотрудников кафедр в ре-
альные бизнес-проекты. В его состав вошли социально-
предпринимательские корпорации, национальные 
компании, НИИ МСХ РК и НИИ МОН РК. 

В соответствии с «Государственной программой 
развития образования РК на 2011–2020 годы «КазНАУ 
с сентября 2012 года в числе 20 вузов РК реализует по-
лиязычное образование в рамках культурного проекта 
«Триединство языков». В связи с этим в 2012 году от-
крыт Институт полиязычного образования, созданы 

полиязычные группы по трем уровням подготовки: 
бакалавриат, магистратура и докторантура четырех 
аграрных специальностей («Ветеринарная медицина», 
«Защита и карантин растений», «Лесные ресурсы и ле-
соводство», «Аграрная техника и технология»).

В Институте полиязычного образования про-
водится повышение уровня владения языками 
профессорско-преподавательского состава и студен-
тов полиязычных специальностей посредством обуче-
ния на курсах английского языка в Лингвистическом 
центре «Time to Study»/ЛОЦ. Действует сайт полиязыч-
ного образования www.shettili.kz.

Сегодня деятельность университета направлена 
на реализацию образовательно-профессиональных 
программ различного уровня образования, которые 
формируются в соответствии с Национальной рамкой 
квалификаций, профессиональными стандартами, со-
гласованными с Дублинскими дескрипторами, а так-
же с учетом тенденции развития экономики страны, 
современных требований потребителей образователь-
ного сервиса и рынка труда к качеству подготовки ка-
дров.

The university defined the priorities in the 
field of education: to train highly qualified 
specialists for agrarian sector of economy, 
to increase competitiveness and rating 
of the University both at republican and 

international level, to realize successful integration into 

Білім | Образование | Education

KazNAU was one of the first Universities 
in the Republic that successfully realized three 
leveled education model: Bachelor’s, Master’s and 
Doctoral Degrees. 
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world educational and scientific space. To implement 
the abovementioned prioritized activities the University 
introduced contemporary management system, innovative 
teaching technologies, enhanced material-technical base, 
established effective cooperation with industry, research 
centers and employers, built strong research base and 
many University specialties accredited by international  
bodies. 

KazNAU was one of the first Universities in the  
Republic that successfully realized three leveled education 
model: Bachelor’s, Master’s and Doctoral Degrees.

At present 6063 undergraduates, 1021 masters, 133 
doctoral students are training in the University. 77% of 
them have state grants.

Educational Programs were worked out at the models 
of world’s leading universities to prepare specialists 
in two sectors of economy taking into consideration 
industrial cluster. “Applied Food Security” Course Module 
on Food Safety specialty 6M073500, and “Fruitful 
Soil and Plant Nutrition Management” Programme 
on Land Management and Agro chemistry specialty 
6М080800 were designed. In 2015-2016 140 masters 
on Food Safety specialty and 50 master students on 

Land Management and Agro chemistry specialty were  
enrolled.

Training researchers and academic fellows is 
realized through Master’s and Doctoral studies. The 
conceptual basis of postgraduate education is generation of 
intellectual potential of youth, scientific elites to provide 
departments and research schools of the University with  
cadres. 

Introduction of credit technology of training is 
achieved on the basis of educational and methodical 
complex, curriculum of new type, redesign of training 
course content, introduction of new academic services, 
advisers for students, wide use of testing in educational 
process. The credit technology in KAZNAU became more 
transfer than accumulative by realizing the main principle 
– “Lifelong Education”. 

Kazakh National University of Agriculture was defined 
as a basic educational methodical center on agrarian 
specialties in accordance with the Order No.367 dated July 
31,2009 by Ministry of Education and Science, RK and 
respectively the University implements cooperation and 
coordinates activities of all educational institutions where 
agrarian specialists are trained. 

Information base has been extended and improved to 
enhance credit technology efficiency in training. E-Library, 
Office-register Programs, e-document programs, Intranet 
system and other have been created. 

Students became the active participants of educational 
process, capable to create their own educational trajectory 
independently by choosing between various training 
programs. Transition from teaching to learning took 
place. Teaching activity aims at implementing one of 
the main provision underlined in President’s Message 
to Kazakhstan people. It runs as “Country which can 
not develop education is doomed to fail in the 21st 
century. We have to create personnel reserve for hi-tech 
and science-based industry of the future”. Introduction 
of innovations into educational process became an 
essential component of educational activity of our  
university.
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The scientific library actively introduces 
the latest innovative technologies by means of 
modern equipment to automate library and 
bibliographic processes.The automated library – 
information system KABIS meets international 
standards.

Global ranking: 67th in the Central Asia – QS 
World University Rankings, September 2015
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Innovative technologies of teaching covering all 
types of study work (lectures, laboratory practical 
lessons, seminars) by using multimedia, demonstrated 
and managed by means of interactive devices allowed 
to solve tasks at a new information level. As training 
specialists of agrarian sector refers to one of priority 
in innovative sphere, KazNAU directed its activity to 
create different profile innovative infrastructure of 
education and science, innovation research centers, agro 
parks which became link between industry, science and 
education. Educational programme services are expanded, 
new specialties are established, innovation centers are  
created. 

Presently, the library resources amount to 1073737 
copies of books / 142066 titles, including educational, 
methodological and scientific literature – 1017701 
copies, 741490 of them are in Kazakh Language. The 
scientific library actively introduces the latest innovative 
technologies by means of modern equipment to automate 
library and bibliographic processes.The automated 
library – information system KABIS meets international  
standards.

The library users have access to the databases of 
“Lawyer”, “FAO”, “EBCSCO”. Internet halls, specially 
equipped language laboratories are provided for developing 
foreign languages.

The University introduced blended learning  
technology which allows students in all forms of study  
to master the main educational programs at a high 
qualitative level staying at residence. At present, blended 
learning courses are organized on 27 specialties. Today 
the University is working on further development and 
improvement of this technology.

Education Quality Management system was worked 
out and introduced in KazNAU to achieve stable product 
quality. Education Quality Management System is being 
constantly improved in accordance with the International 
Standard Requirements ISO 9001:2008. 

Between 2012 and 2014 the University conducted 
active preparation in 7 D Cluster Educational Programs to 

pass international specialized accreditation procedures in 
ASQUIN agency (Germany). 

On the 31 of March, 2015 the University got  
Certificates on Education Programs Quality for Veterinary 
medicine (Br/Ms), Veterinary sanitation (Br/Ms), 
Biotechnology (Br/Ms), Food safety (Ms) specialties.

In the 2014-2015 academic year KazNAU took the 
IV place among 13 technical universities in the ranking 
of universities of Kazakhstan, held annually by the 
Independent Kazakhstan Agency for Quality Assurance in 
Education.

4 scientists of KazNAU are in the top 50 academics 
with high rate of Hirsh according to the results of national 
ranking.

The KazNAU entrance activity into the QS World 
University Rankings has started since 2012. In 2013 the 
University ranked the 7th and the 8th in web-portals among 
universities of Kazakhstan according to academic rating 
of world universities of European Research-Industrial 
Chamber.
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Graduates employment is one of important indices of 
training quality.

Center for Professional Practice and Career functions 
in the University to assist students and graduates with job-
placement and to provide them with professional, socio-
psychological adaptation in terms of labour market. The 
Center deals with gathering students’ details, who want to 
get a job in the field of their specialty, arranges job fairs 
where students have opportunities to contact directly to 
employers, and conduct monitoring on vacancies available 
in job market. 

Centerfor Professional Practice and Career 
collaborates with more than 300 leading companies in 
agrarian industry of Kazakhstan. Beside, the Center works 
in hand with departments of Ministry of Education and 
Science, Ministry of Agriculture, Democratic Party “ Nur 
Otan” and other agencies realizing Village Development  
Program. 

In 2011 Agrarian Scientific-Industrial Consortium 
was established in the University, the activity of which 
enabled to involve department staff in real business 
projects. The Consortium included social enterprising 
corporations, governmental companies, Scientific 
Research Institutes of the Ministry of Agriculture and 
Scientific Research Institutes of Ministry of Education and  
Science, RK. 

The Agrarian Scientific-Industrial Consortium 
coordinates the activities of science and business in four 
directions included in the “Strategic Development Plan 
of the country till 2020”: modernization, innovation, 
integration of science with industry and as a result – 
wellbeing of the people.

Since September 2012 KazNAU, as the other 20 
higher educational institutions, realizes multilingual 
education within the cultural project “Trinity of 
Languages” according to the “State Program on the 
development of education of the RK for 2011–2020”. In 
2012 the Center of Multilingual Education was founded, 
multilingual groups were organized at Bachelor’s, 
Master’s and Doctoral programs in four specialties: 

Veterinary Medicine, Plant Protection and Quarantine, 
Forest Resources and Forestry, Agrarian Equipment and  
Technology. 

Information of Multiligual Education is at www.
shettili.kz.

The Institute of Multiligual Eduction works at 
improving the level of mastering foreign language level 
by academic staff and learners in polylingual groups by 
means of additional courses in Linguistic Center “Time  
to Study”.

Today, the University sets the aims of performing 
educational-professional programs of different levels of 
education which are designed in accordance with the 
National Qualification framework, professional standards 
are agreed with Dublin Descriptors and also take into 
consideration tendencies in the development of the 
country’s economy, modern requirements of consumers 
to educational service and job market requirements to 
professional quality.
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«агроБиология және фитосанитария» фаКультеті

фаКультет «агроБиология и фитосанитария»

FaCUlty oF “agrobiology aNd PhytosaNitary”

Қ 
азақ ауылшаруашылығы институтын-
да 1930 жылы дәнді және техникалық 
дақылдар факультеті ашылды, 2014 
жылы «Агробиология және фитоса-
нитария» факультеті болып қайта 

  құрылды. Факультеттің құрамында  
4 кафедра бар:
• Агрономия;
• Топырақтану және агрохимия;
• Өсімдіктерді қорғау және карантин;
• Экология. 

Факультетте жұмыс істейтін 120 оқытушының  
24 – ғылым докторы, профессорлар, 26 – ғылым кан-
дидаты, доценттер. Факультетте 900-ден аса студент,  
177 магистрант білім алуда. 

Қолданбалы және іргелі ғылыми зерттеулер  
9 бағыт бойынша Қазақстанның түрлі өңірлерінде 
жүргізіледі.

Аграрлық ғылымның өзекті мәселелерін ше-
шуге, биотехнологияның заманауи әдістерін пай-

далана отырып, ауылшаруашылық дақылдарының 
генотипті өзгергіштігін кеңітуге, суғармалы 
жерлерді тиімді пайдаланудың жаңа технология-
ларын және Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы 
таулы жағдайларда рапс агроэкожүйесінің ресур-
сты үнемдеудің ұтымды технологиясын жасау және 
енгізуге бағытталған семинарлар, дөңгелек үстелдер 
өткізіліп тұрады. 

Академик Р.Е. Елешевтің басшылығымен 
топырақтану және агрохимия саласы бойынша 
қазақстандық және шетелдік магистранттарға 
арналған ISAS жазғы магистрлік мектебін 
ұйымдастырды. Дәрістерді Малайзия, Германия, 
Сербия және Болгарияның жетекші ғалымдары  
жүргізеді

Факультеттің даму стратегиясы инновациялық 
әдістер кешенін ұйымдастырып, жүргізуге қабілетті 
және алған білімдерін еліміздің аграрлық саласын 
дамытуға жұмсай алатын жоғары білімді мамандар 
дайындауға негізделген.
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В 1930 году в Казахском сельскохозяйствен-
ном институте был организован факультет 
зерновых и технических культур. В 2014 
году он был преобразован в факультет «Аг-
робиология и фитосанитария» и в его со-

став вошли 4 кафедры:
•  Агрономия;
•  Почвоведение и агрохимия;
•  Защита и карантин растений;
•  Экология.

Из более 120 преподавателей факультета 24 яв-
ляются докторами наук, профессорами, 26 – канди-
датами наук, доцентами. На факультете обучается 
более 900 студентов бакалавриата, 185 магистрантов,  
61 докторант.

Прикладные и фундаментальные научные иссле-
дования проводятся по 9 направлениям в различных 
регионах Казахстана. 

Регулярно проводятся семинары, круглые столы, 
направленные на решение актуальных проблем аграр-
ной науки, расширение генотипической изменчиво-
сти сельскохозяйственных культур с использованием 
современных методов биотехнологии с целью созда-
ния сортов, разработки и внедрения новых техноло-
гий эффективного использования орошаемых земель 
и рациональной ресурсосберегающей технологии аг-
роэкосистемы рапса в условиях предгорной зоны юго-
востока Казахстана и др.

Под руководством академика Елешева Р.Е. дей-
ствует международная летняя магистерская школа 
ISAS по почвоведению и агрохимии для казахстанских 
и иностранных магистрантов. Занятия проводят веду-
щие ученые Казахстана, Малайзии, Германии, Сербии 
и Болгарии.

Стратегия развития факультета направлена на под-
готовку высококвалифицированных специалистов, спо-
собных применять свои знания для развития аграрной 
отрасли республики, а также умеющих организовывать 
и осуществлять комплекс инновационных методов для 
улучшения сельскохозяйственного сектора в целом.

In 1930 Faculty of Grain and Industrial Crops was 
organized at Kazakh Agricultural Institute. In 2014 
it was transformed to the faculty «Agrobiology 
and Phytosanitary» and comprised four  
departments:

• Agronomy;
• Soil Science and Agrochemistry;
• Plant Protection and Quarantine;
• Ecology.

There are 24 doctors of science, professors, 26 – 
candidates of science, associate professors from among 
120 faculty members. More than 900 undergraduates, 185 
master's program students, 61 doctoral students are being 
trained at the faculty.

 Seminars and round tables are regularly held, 
addressing the urgent issues of agrarian science, 
expansion of genotypic variability of agricultural crops 
using modern biotechnology methods for varieties 
invention, development and introduction of new 
technologies for efficient use of irrigated land and rational 
resource-saving technology of rape agro-ecosystems 
in a foothill zone of the south-east of Kazakhstan and  
others.

International Master's Summer School / ISAS for 
soil science and agrochemistry functions under the 
guidance of academician Eleshev R.E. for Kazakhstani 
and foreign students. Classes are conducted by the leading 
scientists of Kazakhstan, Malaysia, Germany, Serbia and  
Bulgaria.

The faculty development strategy is aimed at training 
highly skilled professionals able to apply their knowledge 
for the development of the agrarian industry of the republic 
and who know how to organize and implement a set of 
innovative methods for amelioration of the agricultural 
sector in general.
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«технология және Биоресурстар» фаКультеті

фаКультет «технология и Биоресурсы»

“teChNologies aNd bio-resoUrCes” FaCUlty

У 

ниверситеттің байырғы құрылымдық 
бөлімшесінің бірі – «Технология және 
биоресурстар» факультеті Алма-
ты зооветеринарлық институтының 
бұрынғы зоотехникалық (1929 ж.), кейін 

зооинженерлік (1975 ж.) факультеті болды, ол 1996 
жылы қайта құрылған Қазақ мемлекеттік аграрлық 
университетінің құрамына ветеринария және биотех-
нология оқу-ғылыми өндірістік кешені ретінде енді.

2006 жылы институт таратылып, «Мал 
шаруашылығы технологиясы» факультеті құрылды, 
2014 жылы мал шаруашылығын жүргізу және азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ерекшеліктері 
ескеріліп, «Технология және биоресурстар» факультеті 
болып аталды.

Факультет құрамына 4 кафедра кіреді:
• Мал шаруашылығы және балық шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы;
• Биотехнология және дене тәрбиесі;
• Н.О. Базанова атындағы физиология, морфология 

және биохимия;

• Тағам инженериясы;
• «Инновациялық технология және биоресурстар» 

ғылыми зерттеу институты.
Факультетте 106 оқытушы жұмыс істейді, оның 

ішінде 40 ғылым докторы, профессор және 48 ғылым 
кандидаты, доцент бар.

Факультетте 577 студент, 339 магистрант, 23 док-
торант білім алады.

Факультет шетелдік жетекші жоғары оқу орын-
дары және ғылыми орталықтармен тығыз байланыс 
орнатқан:
• GIZ «Орта Азиядағы кәсіби білім» бағдарламасы 

бойынша халықаралық жоба;
• 2013–2014 жылы жазғы мектеп ұйымдастырылды;
• Шығыс Финляндия Университетімен (Куо-

пио, Финляндия) «Жасыл биотехнология және 
тағам қауіпсіздігі» қосдипломдық бағдарламасы 
жүргізіледі;

• мал шаруашылығы проблемалары, азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша Қазақстан, 
Орта Азия, АҚШ, Германия, Ресей, Түркия, 
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Қытай және басқа елдердің жетекші мамандары 
мен ғалымдарының қатысуымен халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференциялар;

• «Cingol» (Франция) ғылыми орталығы өкілдерінің 
қатысуымен түйе сүтін консервілеу технология-
сын жасау бойынша ынтымақтастық орнатылған.
Факультеттің даму стратегиясы ғылыми-педа-

гогикалық ұжымның зияткерлік әлеуетін ғылыми-
зерттеу және білім беру қызметін қамтамасыз етуге 
тиімді пайдалануды және жұмылдыруды көздейді. 

Факультет «Технология и биоресур-
сы» – старейшее подразделение уни-
верситета – это бывший зоотехниче-
ский (1929 г.), затем зооинженерный 
(1975 г.) факультеты Алма-Атинского 

зооветеринарного института, вошедший в состав 
вновь образованного Казахского государственного 
аграрного университета (1996 г.) как Учебно-научно-
производственный комплекс (УНПК) «Ветеринария и 
биотехнология». 

В 2006 году институт был упразднен и образован 
факультет «Технология животноводства», а в 2014 году, 
учитывая особенности ведения животноводства и  
обеспечения продовольственной безопасности, был 
переименован в факультет «Технология и биоресур-
сы».

В состав факультета вошли 4 кафедры: 
• Технология производства продукции животновод-

ства и рыбоводства; 
• Биотехнология и физическое воспитание;
• Физиология, морфология и биохимия им. Н.О. Ба-

зановой;
• Пищевая инженерия; 
• НИИ Инновационных технологий и биоресурсов. 

На факультете работают 106 преподавателей, из 
них: 40 докторов наук, профессоров и 48 кандидатов 
наук, доцентов.

На факультете обучаются 577 студентов, 339 ма-
гистрантов, 23 PhD докторанта.

Факультет активно сотрудничает с передовыми 
вузами и научными центрами зарубежных стран:
• международный проект по программе «Профес-

сиональное образование в Центральной Азии»  
GIZ;

• организована летняя школа 2013–2014 гг.;
• с Университетом Восточной Финляндии реализу-

ется программа двойного диплома «Зеленая био-
технологии и пищевая безопасность»;

• проводятся международные научно-практические 
конференции по проблемам животноводства, обе-
спечению продовольственной безопасности с уча-
стием ведущих ученых и специалистов Казахста-
на, Центральной Азии, США, Германии, России, 
Турции, Китая и др.;

• ведется сотрудничество с научным центром 
«Сingol» (Франция) по разработке технологии кон-
сервирования верблюжьего молока.
Стратегия развития факультета предусматривает 

консолидацию и эффективное использование интел-
лектуального потенциала научно-педагогического 
коллектива факультета в обеспечении научно-
исследовательской и образовательной деятель- 
ности. 

Faculty “Technology and biological resources” is 
the oldest university faculty, it was called Zoo-
technical (1929) and then Zoo-engineering 
(1975). It was a faculty of Almaty Veterinary 
Institute, then it became part of the newly 

formed Kazakh State Agrarian University (1996) as 
an educational-scientific industrial complex (ESPC) of 
veterinary medicine and biotechnology.

In 2006, the Institute was re-structured and formed 
the faculty “Technology of livestock”, then given the 
characteristics of animal husbandry and food security the 
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faculty was renamed to “The technology and biological 
resources.” in 2014.

The faculty consists of 4 departments:
• Technology of livestock production and fish farming;
• Biotechnology and physical education;
• Physiology, morphology and biochemistry named after 

N.O. Bazanova;
• Food Engineering;
• Research Institute of Innovative Technologies and Bio-

resources.
The faculty has more than 106 teachers, including  

40 doctors of sciences – professors, 48 candidates of 
sciences – docents.

The faculty trains more than 577 students, 446 
undergraduates in 7 specialties, 23 PhDs in 2 specialties.

Faculty actively cooperates with leading universities 
and research centers in foreign countries:
• International project of the GIZ program “Vocational 

Education in Central Asia”; 

• A summer school was organized in 2013-2014;
• Master's program “Green biotechnology and food 

safety” is a double degree program, run by the 
University of Eastern Finland (Kuopio, Finland) and 
the Kazakh National Agrarian University;

• An international scientific-practical conference on 
problems of animal husbandry, food security was held 
with participation of leading scientists and experts of 
Kazakhstan, Central Asia, the US, Germany, Russia, 
Turkey, China and other countries;

• Seminars, round tables: on beekeeping with farmers 
from Italy, Russia, China and other countries; with the 
representatives of Science Centre “Singol” (France) on 
camel milk preservation technology.
The development strategy of the faculty includes the 

consolidation and effective use of the intellectual potential 
of the scientific and pedagogical staff of the faculty to 
provide research and educational activities. The faculty 
research is carried out in different regions of Kazakhstan.
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фаКультет «ветеринария»

veteriNary FaCUlty

Ветеринария факультеті 1929 жылы Ветери-
нария институтының базасында құрылды, 
1933 жылы бұл институт Алматы зоовете-
ринария институты болып аталды.
Қазіргі таңда ветеринария факультетінің 

құрамында 4 кафедра бар:
• Биологиялық қауіпсіздік;
• Акушерлік хирургия және малдардың өсіп-өну 

технологиясы;
• Клиникалық ветеринарлық медицина;
• Ветеринарлық-санитарлық сараптама және ги-

гиена.
Ветеринария факультетінің құрылымында 

«Ветеринарлық қауіпсіздік» ғылыми-зерттеу институ-
ты, ветеринарлық клиника бар.

Факультетте 113 оқытушы бар, оның ішінде 24 
ғылым докторы, 3 академик, профессор, 54 ғылым 
кандидаты, доцент, 7 PhD докторы, 25 ветеринария 
ғылымдарының магистрі жұмыс істейді.

Профессор-оқытушылар құрамы білім беру 
үдерісін жүргізе отырып, ветеринарияның өзекті 

мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен 
белсенді айналысып келеді.

Факультет оқытушы-ғалымдарының күшімен 
соңғы жылдары 140 оқулық және оқу құралы,  
60 монография, 6 мыңнан астам ғылыми мақала 
жарық көрді, 180 патент алынып, 50-ден астам 
докторлық және 100-ден аса кандидаттық диссерта-
ция қорғалды, 250-ден астам ғылым магистрі дайын-
далды. Ветеринарлық мамандықтар «Ветеринарлық 
медицина» және «Ветеринарлық санитария» екі білім 
беру бағдарламасы бойынша дайындалады, аталған 
мамандықтар 2015 жылдың 31 наурызында ACQUIN 
(Германия) аккредиттеу агенттігінде халықаралық 
аккретиттеуден өтті.

Ветеринария факультетінде 1686 студент, 125 ма-
гистрант, 21 PhD докторант оқиды.

Сыртқы академиялық ұтқырлық аясында 
факультеттің білім алушыларына дәріс оқу үшін жыл 
сайын АҚШ, Швейцария, Финляндия, Түркия, Лат-
вия, Ресей, Украинаның жетекші университеттерінен  
профессорлар шақырылады. 
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Ветеринария факультетінің түлектері еңбек 
нарығында сұранысқа ие, олар Қазақстанның 
агроөнеркәсіп кешені субъектілерінде, кәсіпкерлік са-
ласында, мемлекеттік мекемелерінде, ғылыми-зерттеу 
институттары мен білім ұйымдарында, алыс және 
жақын шет елдерде жұмыс істеуде.

Ветеринарный факультет был создан в 1929 
году на базе Ветеринарного института, 
а в 1933 году был переименован в Алма-
Атинский зооветеринарный институт.
В настоящее время в состав ветеринарного 

факультета входят 4 кафедры:
• Биобезопасность;
• Акушерство, хирургия и биотехнологии воспроиз-

водства животных;
• Клиническая ветеринарная медицина;
• Ветеринарно-санитарная экспертиза и гигиена.

В структуру ветеринарного факультета входит 
НИИ «Ветеринарная безопасность» и ветеринарная 
клиника.

На ветеринарном факультете работают 113 препо-
давателей, из них: 3 академика, 24 доктора наук, про-
фессора, 54 кандидата наук, доцента, 7 докторов PhD, 
25 магистров ветеринарных наук.

Весь профессорско-преподавательский состав за-
нимается не только образовательной деятельностью, 
но и активно ведет научно-исследовательскую дея-
тельность по актуальным проблемам ветеринарии.

Профессорско-преподавательским составом ве-
теринарного факультета выпущено 140 учебников 
и учебных пособий, 60 монографий, более 6 тысяч 
научных статей, получено 180 патентов, защищено 
более 50 докторских и 100 кандидатских диссерта-
ций, выпущено более 250 магистров ветеринарных  
наук.

Подготовка ветеринарных специалистов ведется по 
двум образовательным программам «Ветеринарная ме-

дицина» и «Ветеринарная санитария», которые 31 мар-
та 2015 года прошли международную аккредитацию в 
аккредитационном агентстве ACQUIN (Германия).

На ветеринарном факультете обучаются 1686 сту-
дентов, 125 магистрантов, 21 докторант.

В рамках внешней академической мобильности 
для проведения учебных занятий со студентами, ма-
гистрантами и докторантами ежегодно приглашают-
ся профессора ведущих университетов США, Швей-
царии, Финляндии, Турции, Польши, Латвии, России, 
Украины.

Выпускники ветеринарного факультета вос-
требованы на рынке труда и успешно работают в 
агропромышленном комплексе, сфере предпри-
нимательства, государственных учреждениях, 
научно-исследовательских и образовательных струк-
турах Казахстана, стран ближнего и дальнего  
зарубежья. 

V 
eterinary Faculty was established in 
1929 on the basis of the Veterinary 
Institute. In 1933 Veterinary Institute 
was renamed into Alma-Ata Veterinary  
Institute.

Currently, the veterinary faculty consists of 4 
departments:
• Bio-safety;
• Obstetrics, surgery and biotechnology of animal 

reproduction;
• Clinical Veterinary Medicine;
• Veterinary and sanitary examination and hygiene.

The veterinary faculty has a research institute 
“Veterinary security” and a veterinary clinic in its 
structure.

There're 113 teachers in the veterinary faculty. Of 
these, there are 3 academicians, 24 doctors and professors, 
54 candidate of science, associate professors, 7 doctors 
PhD, 25 Masters of Veterinary Sciences.
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The entire teaching staff is engaged not only in 
educational activities, but also actively engaged in research 
activities on topical issues of veterinary medicine.

The faculty of veterinary faculty issued 140 textbooks 
and manuals, 60 monographs, more than 6,000 scientific 
articles, received 180 patents, protected by more than 50 
doctoral and 100 master's theses, more than 250 Masters 
of Veterinary Science.

Training veterinary experts is conducted in two 
educational programs of “Veterinary Medicine” and 
“Veterinary Sanitation”, which have been internationally 
accredited by the Accreditation Agency AQUIN (Germany) 
in March 31, 2015.

1686 students, 124 undergraduates, 21 PhD students 
are trained in the veterinary faculty.

In the framework of external academic mobility 
visiting professors from the leading universities of the USA, 

Switzerland, Finland, Turkey, Poland, Latvia, Russia and 
Ukraine are annually invited to conduct academic classes 
for Bachelor's, Master's and PhD students.

Graduates of the veterinary faculty are demanded in 
a modern labor market and work in different economic 
entities of agriculture, in business, in government offices, 
research and educational institutions of Kazakhstan, CIS 
and non-CIS countries.
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инженерліК фаКультет

инженерный фаКультет 

FaCUlty oF eNgiNeeriNg

Қ 
азақ ауылшаруашылық институ-
тында 1934 жылы республикадағы 
алғаш әрі бірегей инженерлік-
техникалық факультет ашыл-
ды, ол ауылшаруашылығына 

 қажетті инженер-механик мамандар-
дайындауды бастады. Кейін Орта Азия мен 
Қазақстандағы тұңғыш «Ауылшаруашылығын 
электрлендіру» факультеті құрылды.

Инженерлік факультет «Инжнерлік-техникалық» 
және «Энергетикалық ақпаратты жүйелер» 
факультеттері құрылымдарының өзгеруі жолымен 
құрылды. 

Қазіргі таңда факультет құрамында 6 кафедра 
бар:
• Энергияны үнемдеу және автоматика;
• Механика және ауылшаруашылық техникасын 

құрылымдау;
• Жаратылыстану пәндері және ақпараттық техно-

логиялар;

• Аграрлық техника және технологиялар;
• Машина пайдалану;
• Кәсіптік оқыту.

Факультеттің профессор-оқытушылар құрамы 
130 қызметкерді қамтиды, оның ішінде 3 ҚР ҰҒА 
академигі, 16 ғылым докторы, 60 ғылым кандидаты, 
PhD докторлары және магистрлер бар.

Факультетте «Ауылшаруашылығы, тамақ және 
қайта өңдеу өнеркәсіптері үшін инновациялық  
ресурс үнемдеуші, ғылыми технологиялар мен 
техникалық жабдықтар жасау» тақырыбымен 
ғылым дамуындағы басым бағыттар бойынша зерт-
теулер жүргізілуде. Профессор Ж.С. Садықовтың 
басшылығымен халықаралық жоба жасалуда.

Факультет профессор-оқытушылар құрамы сту-
денттермен жүргізілетін тәрбие жұмысына үлкен 
көңіл бөліп келеді. 
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История факультета тесно связана с 
развитием деятельности университе-
та. В 1934 году в Казахском сельско-
хозяйственном институте открылся 
Инженерно-технический факультет, 

который был первым и единственным в Республике, 
где начиналась подготовка инженеров-механиков для 
сельского хозяйства. Позже был открыт первый в Сред-
ней Азии и в Казахстане факультет «Электрификация 
сельского хозяйства». 

Инженерный факультет КазНАУ был сформи-
рован путем реструктуризации двух факультетов – 
инженерно-технического и энергетических, информа-
ционных систем.

В настоящее время в составе факультета функцио-
нируют 6 кафедр: 
• Энергосбережение и автоматика;
• Механика и конструирование сельскохозяйствен-

ной техники;
• Естественно-научные дисциплины и информа-

ционные системы;
• Аграрная техника и технологии;
• Машиноиспользование;
• Профессиональное обучение.

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета насчитывает более 130 сотрудников, из них –  
3 академика НАН РК, 16 докторов наук, профессоров, 
60 кандидатов наук, доцентов, 12 докторов PhD.

Исследования проводятся по одному из приори-
тетных направлений развития науки: «Разработка 
и трансферт инновационных ресурсосберегающих, 
наукоемких технологий и технических средств для 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности». Данный международный 
проект выполняется под руководством профессора  
Садыкова Ж.С. 

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета уделяет большое внимание творческому и воспи-
тательному процессу обучающихся.

History of the Faculty is closely connected 
with the development activities of 
the university. In 1934, the Kazakh 
Agricultural Institute opened the 
Faculty of Engineering, which was the 

first and only in the Republic, where it began training 
mechanical engineers for agriculture, and later opened 
the first in Central Asia and Kazakhstan Department of  
“Electrification of Agriculture.”

“Engineering” faculty is formed by the restructuring 
of two faculties of “Engineering” and “Energy information 
systems.”

Currently, the faculty has 6 departments: 
• Energy and Automation;
• Mechanics and designing of agricultural machinery; 
• Pure Sciences and Information Systems;
•  Agricultural Equipment, Technologies;
• Machine use;
• Vocational training”.

Teaching faculty includes more than 130 employees, 
including 3 academicians of NAS RK, 16 doctors,  
60 candidates of science, associate professors and  
12 Ph.D doctors.

The activities of the faculty is based on scientific 
research as the basis for high quality education and a 
source of knowledge and technology to effectively address 
social and economic problems. At present, the university 
has international agreements and projects. The largest 
project is 200 million tenge one developed at SRI AIPNT 
(agro-industrial problems and new technologies), the head 
of which is Prof. J.S. Sadykov

Teaching staff of the faculty pays great attention to 
creative and educational process.
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гидротехниКа, Мелиорация және Бизнес фаКультеті

фаКультет «гидротехниКа, Мелиорация и Бизнес» 

FaCUlty oF hydraUliC eNgiNeeriNg,  
laNd amelioratioN aNd bUsiNess

Факультет тарихы 1942 жылы гидроме-
лиорация факультетінің, 1963 жылы 
экономика факультетінің ашылуы-
нан басталады. 2014 жылы осы екі 
факультеттің бірігуі нәтижесінде «Ги-

дротехника, мелиорация және бизнес» факультеті 
құрылды. 

Факультет құрамында: 
• Су ресурстары және мелиорация;
• Экономика және қаржы;
• Құқық кафедралары бар.
Факультеттің профессор-оқытушылар құрамы 89 

адамнан тұрады, оның ішінде 3 ҚР ҰҒА академигі, 23 
ғылым докторы, 29 ғылым кандидаты жұмыс істейді. 
Факультеттің 13 оқытушысы ҚР БҒМ «Жоғары оқу 
орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантына ие 
болды. 

Факультеттің профессор-оқытушылар құрамы 
ғылыми-педагогикалық, зерттеу жұмыстарын 
жүргізу аясында АҚШ, Словакия, Италия, Герма-
ния, Австрияның айтулы жоғары оқу орындарымен 
ынтымақтастық орнатқан.

Бүгінгі таңда факультет құрамында 2 ғылыми-
зерттеу институты: «Агробизнестің ғылыми-
зерттеу және консалтингтік институты», «Су 
проблемалары және жерді мелиорациялау» ғылыми-
зерттеу институты және 7 ғылыми зертхана  
бар:
• Жерді мелиорациялау, рекультивациялау және 

қорғау зертханасы;
• Су сапасын талдау зертханасы;
• Гидравликалық үдерістерді модельдеу зертха-

насы;
• Гидрокүштік құрылғылар зертханасы;
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• А. Ауланбергенов атындағы ауылшаруашылық 
жерлерін және жайылымды сумен жабдықтау, 
энергияның жаңғыртылмалы көздерін пайдалану 
зертханасы;

• Су ресурстарын кешенді қолдану зертханасы;
• Ғылыми зерттеулердің геотехникалық зертха-

насы.
Соңғы жылдары факультеттің профессор-

оқытушылар құрамы 40-тан астам оқулық пен мо-
нография, 100 оқу құралы, 10 өндіріске ұсыным 
жарыққа шығарды, 15 патент алынды және 
импакт-факторлы журналдарда 30 ғылыми мақала  
жарияланды.

Факультеттің профессор-оқытушылар құрамы 
ғылыми-зерттеу университетіне трансформацияла-
ну және білім, ғылым және өндірісті шоғырландыру 
мақсатында өз алдына мына мақсаттарды қойып 
отыр:
• Нитрдағы Аграрлық Университетпен (Словакия) 

экономикалық мамандықтар бойынша, Флорен-
ция Аграрлық Университетімен (Италия) су ре-
сурстары мамандықтары бойынша қос диплом-
дық білім беруді жетілдіру;

• PhD докторанттар мен магистранттардың  
ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 
өндіріске енгізу;

• Барлық білім бағдарламаларын аккредитациядан 
өткізу.

История факультета начинается с созда-
ния в 1942 году гидромелиоративного 
факультета. В 2014 году в результате 
слияния двух факультетов – гидро-
мелиоративного и экономического 

(основан в 1963 году) – был создан факультет «Гидро-
техника, мелиорация и бизнес». В составе факультета 
работают 3 кафедры: 

• Водные ресурсы и мелиорация;
• Экономика и финансы;
• Право.

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета насчитывает более 89 сотрудников, среди них –  
3 академика НАН РК, 2 члена-корреспондента НАН 
РК, 23 доктора наук, профессора и 29 кандидатов наук, 
доцентов. 13 профессоров и преподавателей факульте-
та являются обладателями государственного гранта 
«Лучший преподаватель РК». 

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета в рамках научно-педагогических и исследова-
тельских работ тесно взаимодействует с ведущими 
учебными заведениями Австрии, Германиии, Слова-
кии, США, Флоренции. 

На сегодня в составе факультета работает  
2 научно-исследовательких института: «Научно-
исследовательский и консалтинговый институт агро-
бизнеса (НИКИА), «Научно-исследовательский ин-
ститут «Водных проблем и мелиорации земель» и  
7 научных лабораторий:
• лаборатория мелиорации, рекультивации и охра-

ны земель;
• лаборатория анализа качества воды;
• лаборатория моделирования гидравлических про-

цессов;
• лаборатория гидросиловых установок;
• лаборатория сельскохозяйственного и пастбищ-

ного водоснабжения, использования возобновляе-
мых источников энергии им. А.Ауланбергенова;

• лаборатория комплексного использования водных 
ресурсов;

• лаборатория геотехнических научных исследова-
нии.
За последние годы профессорско-препода-

вательским составом факультета выпущено более  
40 учебников и монографий, 100 учебных пособий,  
10 рекомендаций в производство, получено 15 па-
тентов и издано более 30 научных статей с импакт-
фактором.
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Профессорско-преподавательский состав фа-
культета в целях интеграции образования, науки 
и производства и трансформации в исследователь-
ский университет ставит перед собой следующие за- 
дачи:
• развивать двудипломное образование с Аграрным 

Университетом Нитры (Словакия) по экономиче-
ским специальностям, с Аграрным Университетом 
Флоренции (Италия) по водным специальностям;

• продвигать результаты научно-исследовательских 
работ магистрантов и PhD докторантов в произ-
водство;

• аккредитовать все образовательные программы.

History of the faculty begins with the  
creation of the Faculty of Hydromeliora-
tion faculty in 1942, and then creation of 
the Faculty of Economics in 1963. In 2014, 
through faculty merging, the faculty of 

“Hydraulic engineering, land amelioration, and business” 
was formed. The faculty has 3 departments:
• Water and Land;
• Economics and finance;
• Law.

The teaching faculty has more than 89 employees, 
among them 3 academicians of NAS RK, 2 corresponding 
member of NAS RK, 23 doctors and 29 candidates of 
sciences, professors, 13 teachers are owners of the state 
grant “The best teacher of Kazakhstan”: Ү.K. Kerimov, 
Zh.Zh. Suleymenov, K.B. Shalgymbaeva, A.E. Kayyrbaeva,  
A.T. Tileukulov, H.E. Ertazin, K.M. Tireuov,  
G.K. Nurmanbekova, S.K. Mizanbekova, O.A. Abraliev,  
M.B. Omarkulova, Zh.Zh. Tazhigulova, I.S. Seytasanov.

The teaching staff of the faculty closely cooperates 
with leading educational institutions in Slovakia, Florence, 
USA, Germany, Austria, as part of research and teaching, 
research.

Today, there are 2 scientific research Institutes 
“Research and Consulting Institute of Agricultural business 
(RCIAB), “Research Institute of Water Problems and Land 
amelioration” and 7 scientific laboratories are functioning 
as part of the faculty:
• Laboratory of water amelioration, restoration and 

protection of lands;
• Laboratory of analysis of water quality;
• Laboratory of simulation of hydraulic processes;
• Laboratory of hydraulic power plants;
• Laboratory of agricultural and pastoral water 

supply, use of renewable energy sources after  
A. Aulanbergenova;

• Laboratory of Integrated Water Resources 
Management;

• Geotechnical Laboratory of scientific research.
In recent years, professors and teaching staff produced 

more than 40 books and monographs, 100 textbooks, 10 
recommendations for production, received 15 patents and 
published more than 30 scientific articles with impact 
factor.

The teaching staff of the faculty has the following 
objectives in order to integrate education, science, 
production and transformation into a research  
university:
• to improve the double-diploma education on economic 

specialties with Agrarian University of Slovakia;
• to improve the double-diploma degrees in the field 

of water resources with the Agrarian University of 
Florence (Italy);

• to promote of the results of scientific research of master 
and PhD students;

• to increase the number of accredited educational 
programs.
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«орМан, жер ресурстары және жеМіс-КөКөніс 
шаруашылығы» фаКультеті

фаКультет «лесные, зеМельные ресурсы  
и плодоовощеводство» 

FaCUlty “Forest, laNd resoUrCes  
aNd hortiCUltUre”

Университеттің «Орман, жер ресурста-
ры және жеміс-көкөніс шаруашылығы» 
факультеті 1948 жылы құрылды. 
Факультет 3 кафедрадан және ғылыми-
зерттеу институтынан тұрады:

• Орман ресурстары және аңшылықтану;
• Жер ресурстары және кадастр;
• Жеміс-көкөніс шаруашылығы;
•  Орман ғылыми-инновациялық институты.

Факультетте 61 оқытушы, оның ішінде 1 ҚР ҰҒА 
академигі, 12 ғылым докторы, профессор, 9 ғылым 
кандидаты, қауымдастырылған профессор жұмыс 
істейді.

Факультетте 457 студент, 5 мамандық бойынша 93 
магистрант, 4 мамандық бойынша 16 PhD докторант 
оқиды.

Факультет Нижегород мемлекеттік ауылша-
руашылығы академиясы, Иркутск ауылшаруашылы-
ғы академиясы, Бүкілресейлік аңшылықтану және 
аң шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Вят-
ка ауылшаруашылығы академиясы, Чехия жараты-

лыстану ғылымдары университеті, Варшава жара-
тылыстану ғылымдары университеті, Италияның 
Флоренция университеті, К.А. Тимирязев атындағы 
Мәскеу ауылшаруашылық академиясы, Люблян 
университеті (Словения), Канаданың Саскачеван 
университетімен және т.б. тығыз қарым-қатынас  
жасайды.

«Орман ресурстары және орман шаруашылығы» 
мамандығы бойынша докторантурада Чехия жараты-
лыстану ғылымдары университетімен (Прага) Erаsmus 
Mundus бағдарламасының «CASIA» жобасының аясын-
да қос дипломдық білім беріледі.

Өндірістік кәсіпорындарда факультет кафед-
раларының 4 филиалы бар.

Факультеттің оқытушылар құрамы Қытай, Ре-
сей, Германия, Литва, Чехия, АҚШ, Болгария және т.б. 
жетекші университеттерінде халықаралық ғылыми 
тағылымнамадан өтіп отырады.

2012 жылдан бері орман ресурстарын меңгеру 
бойынша халықаралық жазғы магистрлік мектеп 
өткізіліп келеді. 
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Соңғы үш жыл ішінде 22 оқулық, 11 ғылыми мо-
нография, жоғары импакт-факторлы басылымдарда  
21 мақала жарияланды.

Шоғырландыру аясында орман шаруашылығы, 
жеміс-көкөніс және жерге орналастыру саласында 
біріккен зерттеулер жүргізілуде.

Факультет «Лесные, земельные ресур-
сы и плодоовощеводство» был ор-
ганизован в 1948 году. Сегодня он 
состоит из 3-х кафедр и одного научно-
исследовательского института:

• Лесные ресурсы и охотоведение;
• Земельные ресурсы и кадастр;
• Плодоовощеводство;

• Лесной научно-инновационный институт.
На факультете работает 61 преподаватель, из 

них – 1 академик НАН РК, 12 докторов наук, профес-
соров, 9 кандидатов наук, ассоциированных профес- 
соров.

На факультете обучаются 457 студентов, 95 маги-
странтов, 16 докторантов PhD.

Факультет успешно сотрудничает с Нижегород-
ской государственной сельскохозяйственной акаде-
мией, Иркутской сельскохозяйственной академией, 
Всероссийским научно-исследовательским институ-
том охотничьего хозяйства и звероводства, Вятской 
сельскохозяйственной академией, Чешским универ-
ситетом естественных наук, Варшавским универси-
тетом естественных наук, Флорентийским универси-
тетом, Московской сельскохозяйственной академией  
им. К.А. Тимирязева, Люблянским университе-
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том (Словения), Саскачеванским университетом  
(Канада) и др. 

В докторантуре по специальности «Лесные ре-
сурсы и лесоводство» осуществляется двудипломное 
образование с Университетом естественных наук (Че-
хия) в рамках проекта «CASIA» программы Erasmus  
Mundus.

На производственных предприятиях имеются  
4 филиала кафедр факультета.

Преподавательский состав факультета проходит 
международные научные стажировки в передовых 
университетах России, Китая, Германии, Литвы, Че-
хии, США, Болгарии и др.

С 2012 года проводится международная летняя 
магистерская школа по управлению лесными ресур-
сами. 

За последние три года было издано 22 учебника и 
11 научных монографий, опубликована 21 статья с вы-
соким импакт-фактором.

В рамках интеграции проводятся совместные ис-
следования в области лесного хозяйства, плодоовоще-
водства и землеустройства.

Faculty “Forest, land resources and Horticulture” 
of Kazakh National Agrarian University was 
established in 1948. 
The faculty consists of 3 departments and 
research institutes:

• Department of “Forest resources and hunting”;
• Department of “Land resources and inventory”;
• Department of “Horticulture”;
• Forest Research and Innovation Institute.

The faculty has 61 instructors, including 1 academic 
of NAS of the RK, 12 doctors of sciences – professors,  
9 candidates of sciences – associate professors. 457 students, 
93 undergraduates in 5 specialties, 16 PhD students in  
4 specialties are trained at the faculty.
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Faculty actively cooperates with Nizhny Novgorod 
State Agricultural Academy, Irkutsk Agricultural 
Academy, Russian Scientific Research Institute of 
Hunting and Farming, Vyatka Agricultural Academy, 
Czech University of Life Sciences, Warsaw University 
of Life Sciences, University of Florence, Moscow 
Agricultural Academy named after Timiryazev, Slovenia 
University, University of Saskatchewan in Canada, and  
others.

Doctoral students enrolled at the faculty study in 
double-diploma educational program Erasmus Mundus, 
the project “CASIA” of Czech University of Life Sciences 
(Prague) and the Kazakh National Agrarian University.

There are 4 branches of departments of the faculty in 
the production plants.

The teaching staff of the faculty undergoes 
international scientific training in the leading universities 
of China, Russia, Germany, Lithuania, the Czech Republic, 
the USA, Bulgaria and others.

Every year since 2012 the summer school for master 
students is organized in “Forest management”, international 
exhibition of hunting dog breeds and training courses for 
employees of the forestry, hunting, and horticulture are 
also held.

Over the past three years, the faculty published  
22 textbooks, 11 monographs, 21 articles with high impact 
factor.

Faculty signed an agreement on joint cooperation 
in the field of education and science with more than  
70 production plants.

Joint research in the field of forestry, horticulture 
and land management is carried out as a part of the 
integration.
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әсКери Кафедра

военная Кафедра 

military dePartmeNt

Қ 
азақ ауылшаруашылық институтының 
әскери кафедрасы 1946 жылы құрыл- 
ған. 1961 жылға дейін кафедра 
мотоатқыштар взводтарының коман-
дирлерін дайындап келді. Кафедра 

 құрылғалы бері 50 мыңнан астам 
запастағы офицер дайындалып шықты.

2006 жылдан әскери кафедрада студенттер төрт 
әскери-есеп мамандықтары бойынша запастағы офи-
церлер бағдарламасы дайындығынан өтеді:
• «БМ-дағы мотоатқыштар бөлімшелерін, бөлімдері 

мен бірлестіктерін ұрыста қолдану» (ВУС-021001);
• «Жалпы қолданыстағы автомобиль бөлімшелерін, 

бөлімдері мен бірлестіктерін ұрыста қолдану» 
(ВУС-261001);

• «Азық-түлікпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру» 
(ВУС-250300);

• «Ветеринарлық-санитарлық сараптама» (ВУС-
991700). 

Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігі өткізген кешенді тексерулер негізінде 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әскери ка-
федрасы Қазақстандағы жоғары оқу орындары әскери 
кафедраларының арасында алдыңғы қатардағылар-
дың бірі ретінде танылды. Әскери кафедраның 
көптеген түлектері ҚР Қарулы Күштерінің қатарында, 
құқық қорғау және кеден органдарында, ҚР Ұлттық 
Қауіпсіздік комитетінің органдарында борыштарын 
өтеуде. 

Университет студенттері 2015 жылы маусым 
айында Қарағанды облысының Спасск қаласында 
өткен жастардың «Айбын» әскери-патриоттық жиы-
нына қатысып, әскери-қолданбалы спорт түрлерінен 
өткен жарыста 4-орынды иеленіп, ҚР Қорғаныс 
министрінің «Жеңіске деген жігері үшін» дипломына  
ие болды. 
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Военная кафедра Казахского сельскохозяй-
ственного института была создана в 1946 
году. До 1961 года она готовила команди-
ров мотострелковых взводов. Со дня соз-
дания военной кафедры было выпущено 

более 50 тысяч офицеров запаса. 
С 2006 года на военной кафедре проходят подго-

товку студенты по программе офицеров запаса по че-
тырем военно-учетным специальностям:
• «Боевое применение мотострелковых подразделе-

ний, частей и соединений на БМ» (ВУС-021001);
• «Применение автомобильных подразделений,  

частей и соединений общевойскового назначе-
ния» (ВУС-261001);

• «Организация продовольственного обеспечения» 
(ВУС-250300);

• «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (ВУС-
991700). 

На основании комплексных проверок, проводи-
мых Министерством обороны Республики Казахстан, 
военная кафедра Казахского национального аграрно-
го университета признана одной из лучших военных 
кафедр высших учебных заведений Казахстана. 

Многие выпускники военной кафедры проходят 
службу в рядах Вооруженных сил РК, правоохрани-
тельных и таможенных органах, Республиканской 
гвардии РК, органах Комитета национальной безопас-
ности РК.

С особой гордостью можно отметить, что сту-
денты университета приняли активное участие в 
республиканских в военно-патриотических сборах, 
которые прошли в июне 2015 года в городе Спасск 
Карагандинской области, где заняли 4 место по 
военно-прикладным видам спорта и были награжде-
ны дипломом Министерства Обороны РК «За волю к  
победе».

Білім | Образование | Education
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M 
ilitary Department of Kazakh 
Institute of Agriculture was 
established in 1946. Until 1961 the 
Department prepared commanders 
of motorized rifle platoons. From its 

foundation, the Department has graduated over 50 000 
reserve officers.

Since 2006 students are trained at Military Department 
in the framework of the Officer’s Reserve Corps Program in 
4 military specialties: 
• “Tactical employment of motorized rifle divisions, 

combat units and forces on military vehicles” (ВУС-
021001); 

• «Employment of automobile divisions, combined-arms 
units and forces» (ВУС-261001); 

• “Food supply organization” (ВУС-250300);
• “Veterinary-sanitation expertise (ВУС-991700)”. 

As a result of complex inspection conducted by  
Ministry of Defense of the RK, Military Department 
of KazNAU was recognized as one of the best military 
departments in higher educational institutions of 
Kazakhstan. 

Many graduates of the Department serve in armed 
forces, law-enforcement and custom authorities,  
Republican Guard, National Security Committee of the 
Republic.

 We proudly proclaim that the University students 
participated in the republican military-patriotic training 
in June 2015 in Spassk, Karaganda oblast and ranked  
№4 in military combative sports and were awarded 
certificates of the Ministry of Defense “Will to  
Victory”.

Білім | Образование | Education
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ғылыМ | науКа 
sCieNCe

Ғылым дегеніміз – ұйымдастырылған білім. Г. Спенсер | Наука – это организованное знание. Г. Спенсер
Science – is the organized knowledge. G. Spencer 

Ғылыми зерттеулер жеке құндылық бо-
луымен қатар, білім беру қызметінің, 
университетті дамытудың жүйе құраушы 
негізі, элиталық деңгейдегі біліктілігі 
жоғары мамандар дайындау үдерісінің 

міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. 
Университеттегі профессор-оқытушылар құрамы 

мен қызметкерлерінің ғылыми қызметін дамытудағы 
негізгі бағыт – агроөнеркәсіптік кешен салаларының 
индустриалды-инновациялық дамуының негізін 
құрайтын егіншілік және өсімдік шаруашылығы, 
өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық 
шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, 
механикаландыру, ауылшаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу және сақтау, жаңғыртылатын энергетика, 
агроөнеркәсіптік кешен экономикасы салаларындағы 
басым, ерекше қажетті, бәсекеге қабілетті ғылыми-
техникалық өнімдер дайындау. 

Университеттегі бюджеттік бағдарламалар, тап-
сырыс берушінің ғылыми қызметтерін орындау және 

бастамалық зерттеулер тақырыптарын біріктірген 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
дайындамалар «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға 
әсер ететін және ресурстық әлеуеттің бәсекеге 
қабілеттілігін, ұтымды пайдаланылуын және азық-
түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жаңа техно-
логиялар, шаруашылық жүргізу әдістері мен түрлерін 
әзірлеу» Ғылыми-техникалық бағдарламасы аясында 
жүргізіледі. 

Университеттің ғылыми қызметі іргелі және 
қолданбалы зерттеулері аясында ғылым дамуының 
мына басымдықтары бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын (ҒЗЖ) орындауға бағытталған:
•  табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат 

пен өнімді қайта өңдеу;
• энергетика және машина жасау;
• ақпараттық және телекоммуникациялық техно-

логиялар; 
• өмір туралы ғылым; 
• елдің зияткерлік әлеуеті.
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Университетте академик Т.И. Есполов, Р.Е. Еле- 
шев, С.Б. Байзақов, Н.П. Иванов, А.Г. Рау, Т.С. Садықұ-
лов, Т.С. Сайдулдин, С.А. Кешуов, Г.С. Шабдарбае-
ва, Ж.Ж. Сүлейменов және тағы басқа ғалымдардың 
басшылығымен аграрлық сала экономистерінің, 
агрономдардың, ветеринарлардың, мал маманда-
рының, орман мамандарының, инженерлердің  
ғылыми мектептері құрылған. Аталған ғылыми  
мектептер базасында студенттер, магистранттар мен 
докторанттар білім алады.

Университеттің ғылыми-техникалық бағдарла-
малары «Қазақстан стратегиясы – 2050»; 2013–2020 
жылдарға арналған Қазақстан Республикасында 
агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасы 
(«Агробизнес-2020»); 2015–2019 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасының индустриалды-
инновациялық мемлекеттік даму бағдарламасы 
міндеттерін орындауға, сонымен бірге EXPO-2017 
көрмесіне дайындалуға бағдарланған. 

2011–2014 жж. жүргізілген зерттеу нәтижелері 
бойынша 55 инновациялық патент алынды, жаңа агро 
және биотехнологиялар, мал шаруашылығы және 
ветеринария, биологиялық және тағам қауіпсіздігі, 
энергияның баламалы көздері, биоресурстар-
ды тиімді пайдалану, агроинженерия салаларына 
енгізу үшін 80-нен аса инновациялық дайындамалар  
ұсынылды.

Ветеринарлық ғылымдар саласында 
«Ауылшаруашылық малдарының төлдерін сақтауды 
және биологиялық сапалар бойынша толыққанды 
мал өнімдерін алуды қамтамасыз ету үшін жаңа 
пробиотикалық препараттар әзірлеу» жобасы бойын-
ша жүргізілген ғылыми-зерттеу нәтижелері негізінде 
ауылшаруашылық малдары төлдерінің асқазан-ішек 
ауруларының алдын алуға арналған «Антакон» пре-
параты жасалды. Препаратты пайдалану бұзау, қозы 
және торайлардың асқазан-ішек жолдарының ауру-
ын айтарлықтай басады, ағзаның жалпы жағдайын 
жақсартып, түлік басының сақталуын қамтамасыз 
етеді. «Ауылшаруашылығы малдарының қауіпті ауру-
лары және сыртқы ортадағы олардың қоздырғышта-
рын залалсыздандыру құралдары бойынша мони-
торинг жасаудың тиімді әдіс-тәсілдерін әзірлеу» 
ғылыми-зерттеу нәтижелері бойынша көлемі 
шағын, жылжымалы бүріккіш – көбік түзгіш және бу  
генераторы – 24 әзірленіп, өндіріске енгізілді. Бұл 
жабдық шошқа өсіретін қора-жайларды көбікпен 
профилактикалық залалсыздандыру үшін пайдаланы-
лады. 

ҚР индустриалды-инновациялық дамытудың 
2015–2017 жылдарға арналған мемлекеттік даму 
бағдарламасы бойынша мамандар дайындау үшін 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 2015 жылы 
орындалатын жұмыс жоспарында 3 жаңа зертхана 
салу қарастырылған: 
•  тамақ өнімдерінің микробиологиялық қауіпсіздік 

зертханасы;
•  тамақ өнімдерінің технологиясы, сапасы және 

қауіпсіздігі зертханасы;

Университеттегі профессор-оқыту-
шылар құрамы мен қызметкерлерінің 
ғылыми қызметін дамытудағы негізгі 
бағыт – агроөнеркәсіптік кешен са-
лаларының индустриалды-инновациялық 
дамуының негізін құрайтын егіншілік 
және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді 
қорғау және карантин, су, орман, балық 
шаруашылықтары, мал шаруашылығы, 
ветеринария, механикаландыру, ауылша-
руашылығы өнімдерін қайта өңдеу және 
сақтау, жаңғыртылатын энергетика, АӨК 
экономикасы салаларындағы басым, ерек-
ше қажетті, бәсекеге қабілетті ғылыми-
техникалық өнімдер дайындау. 

Ғылым | Наука | Science
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•  топырақ және өсімдік талдауларының физика-
химиялық әдістері зертханасы. 
Университеттің профессор-оқытушылар құрамы 

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау 
комитетінің тізіміне енетін беделді ғылыми журнал-
дар мен басылымдарға, ғылыми еңбек жинақтарына, 
отандық және шетелдік журналдарға мақалаларын 
жариялап отырады. Мұндай жарияланымдардың 
саны мен сапасы жыл сайын өсуде. 2014 жылы 
әртүрлі журналдарға 384 ғылыми мақала жа-
рияланды, оның ішінде 27-сі Томсон Рейтер және 
Scopus (Elsevier) компанияларының дерек-қорына  
енді. 

1999 жылдан бастап университетте «Ізденістер, 
нәтижелер. Исследования, результаты» ғылыми жур-
налы тоқсан сайын жарық көреді. Соңғы төрт жылда 
журналда 1572 мақала жарияланды, оның ішінде 895-і 
мемлекеттік тілде, 18-і ағылшын тілінде. 

Университет республикадағы агроөнеркәсіптік 
кешенді дамытудың өзекті және басым мәселелері 
бойынша еліміздің жетекші ғылыми және білім 
беру орталықтарының, сондай-ақ алыс және жақын 
шетелдік ғалымдардың қатысуымен халықаралық 
және республикалық ғылыми-практикалық конфе-
ренцияларды жиі өткізіп тұрады. 

Соңғы төрт жылда Қазақстан Республика-
сы Парламент Мәжілісі депутаттарының, ҚР БҒМ, 
ҚР АШМ министрлері мен вице-министрлерінің, 
Өңірлік даму министрлігінің, облыс әкімдерінің, 
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы, Қазақстан фермер-
лер одағы, «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» мемлекеттік 
мекемесі өкілдерінің, Алматы қаласы мәслихат 
депутаттарының, сондай-ақ Германия, Франция, Ни-
дерланды, АҚШ, Финляндия, Ресей, Қытай, Украи-
на, Белоруссия және т.б. ғалымдарының қатысуымен 
50 конференция, дөңгелек үстел, ғылыми семинар  
өткізілді. 

Университеттегі студенттердің ғылыми-
зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ғылыми 
және ғылыми-техникалық шығармашылық 

үйірмелер арқылы жүзеге асырылады, олардың 
жұмысына студенттер қатысады. Университетте 
барлығы 70 ғылыми студенттік үйірме бар, мұнда 
шығармашылық белсенді жастардың 1500-ге жуығы  
біріккен.

Соңғы 3 жылда жаратылыстану, техника, 
әлеуметтік-гуманитарлық және экономика ғылым-
дары бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының республикалық байқауында ҚазҰАУ 
студенттерінің дайындаған ғылыми жұмыстары ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің I, II және III деңгейлі 
дипломдарымен марапатталды (барлығы – 126 ди-
плом), анағұрлым озық әлеуметтік-маңызды ғылыми-
техникалық дайындамалар республикалық ғылыми-
техникалық көрмелерге ұсынылды.

Университет құрамында 6 ғылыми-зерттеу ин-
ституты (агроинновация және экология ҒЗИ, анима-
логия проблемалары ҒЗИ, агроинженерия проблема-
лары және жаңа технологиялар ҒЗИ, агробизнестің 
консалтингтік ҒЗИ, орман ғылыми инновациялық ин-
ституты, су проблемалары және жерді мелиорациялау 
ҒЗИ).

Научные исследования помимо само-
стоятельной ценности являются и 
системообразующей основой обра-
зовательной деятельности, развития 
университета, обязательной составля-

ющей процесса подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов элитного уровня.

Основными направлениями развития научной 
деятельности ППС и сотрудников университета яв-
ляются: разработка приоритетной, прорывной, кон-
курентоспособной научно-технической продукции 
в области земледелия и растениеводства, защиты и 
карантина растений, водного, лесного, рыбного хо-
зяйств, животноводства, ветеринарии, механизации, 
переработки и хранения сельхозпродукции, возобнов-
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ляемая энергетика, экономика АПК, составляющие 
основу индустриально-инновационного развития от-
раслей агропромышленного комплекса. 

Научно-исследовательские и опытно-конст-
рукторские разработки университета прово-
дятся в рамках Научно-технической програм-
мы «Разработать новые технологии, методы и 
формы хозяйствования, способствующие развитию 
агропромышленного комплекса и обеспечивающие 
конкурентоспособность, рациональное использова-
ние ресурсного потенциала и продовольственную  
безопасность», объединившие тематики по бюджет-
ным программам, выполнение научных услуг заказ-
чика и инициативные исследования.

Научная деятельность университета направле-
на на выполнение научно-исследовательских работ 
(НИР) в рамках фундаментальных и прикладных ис-
следований по следующим приоритетам развития  
науки:
• рациональное использование природных ресур-

сов, переработка сырья и продукции;
• энергетика и машиностроение;
• информационные и телекоммуникационные тех-

нологии; 
• наука о жизни; 
• интеллектуальный потенциал страны.

Созданы научные школы экономистов-аграриев, 
агрономов, ветеринаров, животноводов, лесоводов, 
инженеров под руководством академиков Т.И. Еспо-
лова, Р.Е. Елешева, С.Б. Байзакова, Н.П. Иванова,  
А.Г. Рау, Т.С. Садыкулова, Т.С. Сайдулдина, С.А. Кешуо-
ва, Г.С. Шабдарбаевой, Ж.Ж. Сулейменова и других. На 
базе названных научных школ проходят обучение сту-
денты, магистранты и докторанты.

Научно-технические программы университе-
та ориентированы на выполнение задач: «Стратегия 
Казахстан-2050»; Программа развития агропромыш-
ленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–
2020 годы («Агробизнес-2020»); Государственная про-
грамма индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015–2019 годы, а также на 
подготовку к EXPO-2017.

По результатам проведенных исследований в 
2011–2014 гг., получено 55 инновационных патентов, 
предложено для внедрения более 80 завершенных 
инновационных разработок в области новых агро- и 
биотехнологий, животноводства и ветеринарии, био-
логической и пищевой безопасности, альтернативных 
источников энергии, рационального использования 
биоресурсов, агроинженерии.

В области ветеринарных наук по результатам 
НИР по проекту «Разработка новых пробиотических 
препаратов для обеспечения сохранности молодняка  
сельскохозяйственных животных и получения пол-
ноценного по биологическим качествам продуктов 
животноводства» для профилактики желудочно-
кишечных болезней молодняка сельскохозяйственных 
животных создан препарат «Антакон». Использование 
препарата значительно снижает заболеваемость по 

Основным направлением развития 
научной деятельности профессорско-
преподавательского состава и сотрудни-
ков университета является разработка 
приоритетной, прорывной, конкуренто-
способной научно-технической продукции 
в области земледелия и растениеводства, 
защиты и карантина растений, водного, 
лесного, рыбного хозяйств, животновод-
ства, ветеринарии, механизации, перера-
ботки и хранения сельхозпродукции, воз-
обновляемая энергетика, экономики АПК, 
составляющие основу индустриально-
инновационного развития отраслей агро-
промышленного комплекса. 
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желудочно-кишечным болезням телят, ягнят и поро-
сят, улучшает общее состояние организма, повышает 
сохранность молодняка. По результатам НИР «Разра-
ботка эффективных приемов и методов мониторинга 
по опасным болезням сельскохозяйственных живот-
ных и средств обеззараживания их возбудителей во 
внешней среде» разработан и внедрен в производство 
передвижной малогабаритный распылитель – пеноо-
бразователь и пеногенератор 24. Это оборудование ис-
пользуется для профилактической пенной дезинфек-
ции свиноводческих помещений.

Для подготовки кадров по ГПИИР-2 на 2015–2017 
годы в плане выполняемых работ Казахского нацио-
нального аграрного университета на 2015 год преду-
смотрено создание 3 новых лабораторий:
• лаборатория микробиологической безопасности 

пищевых продуктов;
• лаборатория технологии, качества и безопасности 

пищевых продуктов;
• лаборатория физико-химических методов анализа 

почв и растений. 
Профессора и преподаватели университета пу-

бликуют научные статьи в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, входящих в перечень 
Комитета по контролю в сфере образования и науки 
МОН РК, в сборниках научных трудов, отечественных 
и зарубежных журналах. При этом количество и каче-
ство таких публикаций ежегодно растет. В 2014 году в 
различных изданиях были опубликованы 384 научные 
статьи, из которых 27 вошли в базу данных компании 
Томсон-Рейтер и Scopus (Elsevier). 

С 1999 года в университете издается ежеквар-
тальный научный журнал «Ізденістер, нәтижелер. Ис-
следования, результаты». За последние четыре года в 
журнале опубликовано 1572 статьи, из них 895 – на го-
сударственном и 18 – на английском языках. 

Университетом регулярно проводятся междуна-
родные и республиканские научно-практические кон-
ференции по актуальным и приоритетным вопросам 
развития АПК республики с участием ученых из ве-

дущих научных и образовательных центров страны, а 
также ближнего и дальнего зарубежья. 

За последние четыре года было проведено 50 
конференций, круглых столов, научных семинаров с  
участием депутатов Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан, Министров и вице-министров МОН РК, 
МСХ РК, Министерства регионального развития, аки-
мов областей, представителей Национальной палаты 
предпринимателей, Союза фермеров Казахстана, ГУ 
«Комитет науки МОН РК», депутатов маслихата г. Ал-
маты, а также ученых из Германии, Франции, Голлан-
дии, США, Финляндии, России, Китая, Украины, Бело-
руссии и т.д. 

Организация НИРС в университете осуществля-
ется через научные студенческие кружки и кружки 
научно-технического творчества молодежи, в кото-
рые вовлечены студенты, начиная с первых курсов 
обучения. Всего в университете функционируют 70 
научных студенческих кружков, которые объединя-
ют около 1500 человек из числа творчески активной  
молодежи.

За последние 3 года на Республиканском конкур-
се НИРС по естественным, техническим, социально-
гуманитарным и экономическим наукам работы сту-
дентов КазНАУ были удостоены 126 дипломами I, II и 
III степени МОН РК, демонстрировались на республи-
канских научно-технических выставках, как наиболее 
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передовые социально-значимые научно-технические 
разработки.

В структуре университета функционируют  
6 научно-исследовательских институтов: НИИ «Агро-
инновации и экологии», НИИ «Проблем анималогии», 
НИИ «Агроинженерных проблем и новых технологий», 
НИ «Консалтинговый институт агробизнеса», Лесной 
научно-инновационный институт и НИИ «Водных 
проблем и мелиорации земель»).

Scientific studies, in addition to the intrinsic 
value and the basis for a system-educational 
activities of the university, are a compulsory 
part of training highly qualified specialists of 
high level.

The main direction of scientific activity of teachers and 
staff of the University is to develop a prior, forward-
thinking, competitive scientific and technical products 
in the field of agriculture and crop production, plant 
protection and quarantine, water, forest, fish enterprises, 
animal husbandry, veterinary medicine, mechanization, 
processing and storage of agricultural products, renewable 
energy, agricultural business economy, forming the basis 
of industrial-innovative development of industries of agro-
industrial complex.

Scientific – research and development activities 
at the university, are carried out in the framework of 
Scientific and Technical Program “Development of 
new technologies, methods and forms of management, 
contributing to the development of agriculture and ensuring 
competitiveness, sustainable use of the resource potential 
and food security”, uniting the topics of budget programs, 
performance of scientific services and proactive customer  
research.

The scientific activity of the University is aimed at 
carrying out scientific research (R&D) in the framework 
of basic and applied research in the following priority 
development of science:

• Rational use of natural resources, processing of raw 
materials and products;

• Energy and engineering;
• Information and communication technologies;
• Life Sciences;
• Intellectual potential of the country.

The scientific schools of economists, farmers, agro-
nomists, veterinarians, breeders, foresters, engineers are 
formed under the leadership of T.I. Espolov, R.E. Eleshev, 
S.B. Baizakov, N.P. Ivanov, A.G. Rau, T.S. Sadykulov, 
T.S. Sayduldin, S.A. Keshuov, G.S. Shabdarbayev,  
J.J. Suleimenov and others. On the basis of these scientific 
schools students and postgraduates are trained.

Scientific and technical programs of the university are 
focused on the tasks of “Strategy Kazakhstan-2050”; The 
program of development of agriculture in the Republic of 
Kazakhstan for 2013–2020 (“Agribusiness-2020”); State 
program for accelerated industrial-innovative development 
of Kazakhstan for 2010–2014, as well as focus on the 
preparation of the exhibition in the EXPO-2017.

55 patents of innovation, proposed for implementation 
were received, more than 80 innovations were completed in 
the field of new agro-biotechnology, animal husbandry and 

The main direction of scientific activity 
of teachers and staff of the University is to 
develop a prior, forward-thinking, competitive 
scientific and technical products in the field 
of agriculture and crop production, plant 
protection and quarantine, water, forest, fish 
enterprises, animal husbandry, veterinary 
medicine, mechanization, processing and 
storage of agricultural products, renewable 
energy, agricultural business economy, forming 
the basis of industrial-innovative development 
of industries of agro-industrial complex.
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veterinary science, biological and food security, alternative 
energy sources, the rational use of biological resources, 
agricultural engineer as results of the study in 2011–2014.

The drug “Antakon” was created as a result of 
the research project “Development of new probiotic 
preparations to ensure the safety of young farm animals and 
get the full biological quality of livestock products” in the 
field of veterinary sciences, it is used for the prevention of 
gastrointestinal diseases of young farm animals. Use of the 
drug significantly reduces the incidence of gastrointestinal 
diseases of calves, lambs and piglets, improves overall 
health, increases safety. The production of mobile small 
sprayer – foaming agent and foam generator 24 was  
developed and implemented as a results of research 
“Development of effective methods and techniques of 
monitoring dangerous diseases of farm animals and 
the means of decontamination of pathogens in the 
environment”. This equipment is used for preventive 
disinfection foam pig premises.

Plan of works of the Kazakh National Agrarian 
University in 2015 provided for the creation of three new 
laboratories for training on GPIIR-2 in 2015–2017:
• laboratory of microbiological food safety;
• laboratory of technology, quality and food safety;
• laboratory of physical-chemical analysis of soils and 

plants.
The current trends of production for food security and 

agricultural chemistry in soil science are taken into account 
when laboratory equipment is selected.

University teaching faculty publishes scientific  
articles in leading peer-reviewed scientific journals and 
publications included in the list of the Committee for  
Control of Education and Science (CCES) of MES, in 
collections of scientific works of domestic and foreign 
journals. The number and quality of publications is  
growing every year. In 2014 384 scientific articles were 
published in various journals, 27 of which have entered 
into a database of Thomson Reuters and Scopus (Elsevier).

Since 1999, the University has been publishing 
a quarterly scientific journal “Іzdenіster, natizheler”. 

(Research, results). Over the past four years 1572 articles 
were published in the magazine, 895 in the state language 
and 18 in English.

The University regularly hosts international and 
republican scientific-practical conferences on topical 
issues and the agro-industrial complex development of 
the Republic with the participation of scientists from the 
leading scientific and educational centers of the country, as 
well as near and far abroad.

Over the past four years, 50 conferences, round 
tables, scientific seminars were held with the participation 
of deputies of Parliament Majilis of the Republic of 
Kazakhstan, Ministers and Deputy Ministers of the 
MES, the Ministry of Agriculture, Ministry of Regional 
Development, regional akima, representatives of the 
National Chamber of Entrepreneurs, the Union of Farmers 
of Kazakhstan, PI “Committee of Science” of MES, Deputies 
of Almaty Maslikhat, as well as scientists from Germany, 
France, Holland, the USA, Finland, Russia, China, Ukraine, 
Belarus, etc.

Students' Scientific activity at the University is 
functioning through academic study clubs and clubs 
of scientific and technical creativity of youth, in which 
students are involved. In total, University has 70 scientific 
student clubs comprising 1,500 people of creative active 
youth.

Over the past 3 years the Republican scientific contest 
on natural, technical, social, humanitarian and economic 
sciences KazNAU students works were awarded 126 times 
for I, II and III place, their work was shown at national 
scientific and technical exhibitions, as the most advanced 
socially important scientific-technical development 
programs.

The University has 6 research institutes (SRI of agro-
innovation and Ecology Research Institute of animology 
problems, SRI of agro-engineering challenges and new 
technologies, Research Consulting Institute of Agricultural 
business, Forestry Research Institute of Innovation 
and Research Institute of Water Problems and Land 
Amelioration).
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ҚазаҚстан-жапон инновациялыҚ орталығы

КазахстансКо-японсКий инновационный центр 

KazakhstaN-JaPaN iNNovatioN CeNter

У 
ниверситетте әлемдік жетістіктер мен 
қызметтер көрсету деңгейінде ұлттық 
және халықаралық стандарттарға сәй-
кес инновациялық, ғылыми дайында-
маларды орындау үшін ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-конструкторлық инфрақұрылымды 
жаңарту бойынша ауқымды жұмыстар жасалып 
келеді. Осы мақсатта 2010 жылы алдыңғы қатарлы 
жапондық «JEOL» және «Shimadzu» концерндерімен 
бірлесіп, университеттің инженерлік бейінді «Элек-
тронды микроскопия» зертханасының базасында 
«Қазақстан-Жапон инновациялық орталығы» ашыл-
ды, оның құрамына: 
•  тағам және экологиялық қауіпсіздік зертханасы;
• ветеринарлық ғылыми-диагностикалық зертха-

на;
• су сапасын бағалау зертханасы; 
• радиобиологиялық қауіпсіздік зертханасы енді.

2015 жылы инженерлік бейінді зертхана ұлттық 
аккредиттеуден өтті.

Для выполнения инновационных на-
учных разработок на уровне мировых 
достижений и предоставления услуг,  
согласно национальным и междуна-
родным стандартам в университе- 

 те проводится работа по модернизации 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
инфраструктуры. Для этого в университете на базе 
лаборатории инженерного профиля «Электронная 
микроскопия» совместно с ведущими японскими 
концернами «JEOL» и «Shimadzu» в 2010 году открыт 
«Казахстанско-Японский инновационный центр», в со-
став которого также вошли:
• лаборатория пищевой и экологической безопас-

ности;
• ветеринарная научно-диагностическая лаборато-

рия;
• лаборатория оценки качества воды;
• лаборатория радиобиологической безопасности.

В 2015 году лаборатория инженерного профиля 
прошла национальную аккредитацию.
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In order to implement innovation, scientific research 
on the level of world achievements and services 
in accordance with national and international 
standards the work on modernization of research, 
development and design of infrastructure is carried 

out in the university. “Kazakhstan-Japan Innovation  
Center” was opened on the basis of university-based 
laboratory of engineering profile. “Electron Microscopy” 
was opened in 2010 in cooperation with leading Japanese 
corporations “JEOL” and “Shimadzu”, which also includes:
• Laboratory of Food and Environmental Safety;
• Veterinary Research and Diagnostic Laboratory;
• Laboratory for water quality assessment;
• Radiobiological safety laboratory.

In 2015, the laboratory of engineering profile passed 
the national accreditation.
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«агроинновация және эКология»  
ғылыМи-зерттеу институты 

научно-исследовательсКий институт  
«агроинновация и эКология» 

researCh iNstitUte  
“agro-iNNovatioN aNd eCology”

Бүгінгі таңда «Агроинновация және эко-
логия» ғылыми-зерттеу институтының 
қызметі тапсырыс берушілермен өсімдік 
шаруашылығы, егіншілік, агрохимия, 
топырақтану, өсімдік қорғау, селекция, 

тұқым шаруашылығы, биотехнология және эко-
логия саласында іргелі және қолданбалы жобалар 
орындауды, инновациялық сипаттағы аяқталған 
ғылыми жобаларды өндіріске енгізуді ұйымдастыруға  
бағытталған.

Осы жылдары 6 монография, 700-ден аса ғылыми 
мақала, 20 ұсыным, нольдік емес импакт-факторлы 
журналдарда 24 мақала жарық көріп, 7 авторлық 
куәлік (патенттер мен патенталды) алынды.

Ғылыми жобаларды 5 академик, 25 ғылым док-
торы, 36 ғылым кандидаты, 22 PhD докторы, 30 маги-
странт және 23 студент жүзеге асырды.

2010–2014 жылдары жобаларды орындаушылар  
Ресей, Қытай, Белоруссия (академик Р.Е. Елешев),  
Болгария (профессорлар Н.Ш. Сүлейменова, Г.С. Құ-
саинова), Жапония, Индия (Е.Б. Дүтбаев), Италия, 
АҚШ (Б. Елікбаев) т.б. мемлекеттерде халықаралық 
конференцияларда баяндамалар жасады.

Институт тапсырыс негізіндегі, шаруашылық 
келісімшарттар бойынша және ізденістік зерттеулерге 
қатысады.

Қазіргі таңда 2015–2017 жылдарға жоспарланған 
жалпы саны 9 жоба, оның ішінде 6 жоба ҚР БҒМ бой-
ынша және интеграция аясында 3 жоба ҚР АШМ бой-
ынша орындалуда. Бұл жобаларды орындауға студент-
тер, магистранттар және PhD докторанттар белсенді  
қатысуда.
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Д 
еятельность НИИ «Агроинновация 
и экология» направлена на органи-
зацию выполнения научных проек-
тов с заказчиками по фундаменталь-
ным и прикладным направлениям в  

 области растениеводства, земледе-
лия, агрохимии, почвоведения, защиты растений, се-
лекции, семеноводства, биотехнологии и экологии, а 
также на организацию внедрения в производство за-
вершенных научных проектов инновационного харак-
тера.

За последние 5 лет издано 6 монографий, опубли-
ковано более 700 научных статей, 20 рекомендаций, 
получено 7 авторских свидетельств (патенты и пред-
патенты), 24 статьи с ненулевым импакт-фактором.

Реализация научных проектов осуществлялась 
5 академиками, 25 докторами наук, 36 кандидатами 
наук, 22 докторами PhD, 30 магистрантами и 23 сту-
дентами.

Исполнители проектов за 2010–2014 годы высту-
пали с докладами на международных конференциях 
в России, КНР, Белоруссии (академик Елешев Р.Е.), 
Болгарии (профессора Сулейменова Н.Ш. и Кусаино-
ва Г.С.), Японии, Индии (Дутбаев Е.Б.), Италии, США 
(Еликбаев Б.).

Ученые НИИ «Агроинновация и экология» уча-
ствуют в заказных, хоздоговорных и поисковых иссле-
дованиях. 

В настоящее время по НИИ на период 2015–2017 
годы выполняются 9 проектов: из них 6 проектов по 
заказу Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан, в рамках интеграции выполняются  
3 проекта по заказу Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан, где принимают активное 
участие студенты, магистранты и докторанты PhD.

A 
ctivity of the Research Institute is 
aimed at organizing implementation 
of research projects with customers 
in fundamental and applied areas in 
the field of plant breeding, farming, 

agricultural chemistry, soil science, plant protection, plant 
breeding, seed production, biotechnology and ecology, 
as well as for organization of the implementation of the 
completed research projects of innovative character  
production.

During the mentioned period 6 books were 
published, as well as more than 700 scientific articles, 
20 recommendations, 7 copyright certificates (patents 
and provisional) were received, 24 articles with non-zero 
impact factor.

The implementation of research projects were carried 
out by 5 academicians, 25 doctors of sciences, 36 candidates 
of sciences, 22 PhD doctors, 30 undergraduates and  
23 students.

Project workers in 2010–2014 made presentations 
at international conferences in Moscow, TsingZyan, 
Belarus (Academician Eleshev R.E.), Bulgaria (Professor  
Suleimenov N.S. and G.S. Kusainova), Japan, India 
(Dutbaev E.B.), Italy, USA (Elikbaev B.).

Research Institute's scientists are involved in the 
contract, contractual, and exploratory research.

Research Institute for the period 2015-2017 executes 
9 projects including 6 projects on the MES, the amount of 
financing of 33.18 million tenge and in the framework of 
integration 3 projects are carried out for the Ministry of 
Agriculture in the amount of 13.5 million tenge, which 
actively involves 10 students, 12 undergraduates and  
5 PhD students.
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аниМалогия проБлеМалары  
ғылыМи-зерттеу институты

научно-исследовательсКий институт  
проБлеМ аниМалогии

researCh iNstitUte  
For aNimology Problems 

Қ 

азіргі таңда ғылыми-білім беру 
бағдарламаларын интернационалдан-
дыру және жоғары білікті мамандар 
дайындауды жетілдіру қажеттілігіне 
байланысты институт алыс және жақын 

 шетелдердің: АҚШ, Түркия, Чехия, 
Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және т.б. елдердің 
халықаралық ұйымдарымен қарым-қатынасты 
нығайтып отыр.

Ғылыми жобаларды дайындау және жүзеге 
асыруға 33 ғылым докторы, 51 ғылым кандидаты, 53 
PhD докторант пен магистрант, 49 студент қатысып 
келеді.

Аяқталған инновациялық дайындамалар Ал-
маты, Жамбыл, Қарағанды, Ақтөбе және Павлодар 
облыстарының ауылшаруашылық құрылымдарында 
кеңінен қолданылады.

Бүгінгі күні институт ҚР Білім және ғылым 
министрлігі және ҚР Ауылшаруашылық министрлігі 
бойынша жалпы сомасы 200 млн теңгені құрайтын 37 

республикалық және халықаралық ғылыми жобалар-
ды үйлестіреді.

В настоящее время в связи с интернациона-
лизацией научно-образовательных прог- 
рамм и необходимости подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
НИИ проблем анималогии усилил рабо-

ту с различными международными научными орга-
низациями дальнего и ближнего зарубежья: США, 
Турция, Чехия, Россия, Кыргызстан, Таджики- 
стан и др.

В разработке и реализации научных проектов 
принимают активное участие 33 доктора и 51 канди-
дат наук, более 100 докторантов PhD, магистрантов и 
студентов. 

Завершенные инновационные разработки 
широко используются в сельхозформировани-
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ях Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, 
Актюбинской и Павлодарской областей Казах- 
стана. 

В настоящее время НИИ координирует выполне-
ние 37 республиканских и международных научных 
проектов по линии Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан и Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан на общую сумму 200 
млн тг.

Currently, due to the internationalization of 
scientific and educational programs and 
the need to train highly qualified specialists 
Institute has strengthened cooperation 
with various international scientific 

organizations and foreign countries: the United States, 
Turkey, Czech Republic, Russia, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
others.

The development and implementation of research 
projects actively involves 33 doctors, 51 candidates of 
sciences, 53 PhD doctors, masters and 49 students.

Completed innovations are widely used in agricultural 
organizations of Almaty, Zhambyl, Karaganda, Aktobe and 
Pavlodar regions.

Currently, the RIAP is coordinating 37 national and 
international research projects in line with MES of the RK 
and the Ministry of Agriculture for a total amount of 200.0 
million tenge.
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«агроинженерліК проБлеМалар және  
жаңа технологиялар» ғылыМи-зерттеу институты

научно-исследовательсКий институт  
«агроинженерных проБлеМ и новых технологий»

researCh iNstitUte  
“agroeNgiNeeriNg Problems aNd New teChNologies”

Ғылыми-зерттеу институтында иннова-
циялық зерттеулерді дамытудың жаңа 
саясатын жүзеге асыру үшін 100-ден астам 
өнертабыс ойлап шығарылды, құрылы-
мында классикалық механика, электро-

ника және биофизиканың заманауи жетістіктері 
қолданылған отандық алғашқы «Қазақстандық-1М» 
астық-күріш жинайтын комбайнының түрленімі дай-
ындады.

Алғаш рет әлемдік комбайн жасау жүйесінде 
ауылшаруашылық дақылдарын бастырудың түбегейлі 
жаңа технологиясы (KZ, US, EUROPEAN, CN) дайын-
далып енгізілді. Жаңа енгізілім беделді халықаралық 
«НОВОЕ ВРЕМЯ» және «International Warsaw Invention 
Show IWIS 2014» өнертабыстар мен жаңа технология-
лар конкурстарында алтын медальмен және диплом-
дармен (бірнеше рет) марапатталды. 

Қазақстанның агроинженерлік ғылымы сала-
сында алғаш рет тұқымдық және дәнді дақылдарды 
бастырудың жаңа механикалық-технологиялық 
қағидаттарын жүзеге асыратын ЕP 2 684 444 В1 «CROP 
THRESHING METHOD», date of publication and mention 
of the grant of the patent: 19.08.2015 Вulletin 2015/34  
Еуропа патенті алынды.

Тапсырыстық, шаруашылық келісімшарттық 
және бастамалық ғылыми зерттеулерді орындауда  
13 ғылым докторы, 25 ғылым кандидаты, 5 PhD 
докторы, 27 магистр, 40-тан аса магистрант, PhD  
докторанттар мен студенттер белсенділік танытуда.

Келтірілген зерттеулер нәтижесінде өндіріске  
15 әзірлеме енгізілді:
• зерттеу нәтижесінде әртүрлі көрмелерде, кон-

ференцияларда кеңінен көрсетілетін және 
оқу үдерісінде қолданылатын көп атқарымды 
гелиокептіргіш-жылыжайдың моделі жасалды;

• құрама жем дайындау үшін ұтқырлы құрама 
жем дайындау агрегатының құрылымы әзірленді 
(«ұтқырлы құрама жем қондырғысы және балғалы 
уатқыштың балғасы» өнертабысына сұраным  
дайындалды);

• «Тесілген саңылауларға көкөніс тұқымдары мен 
көшеттерін отырғызу арқылы топырақты по-
лиэтилен пленкалармен жабындауға арналған 
құрама агрегат» тақырыбы бойынша жабындау 
үшін құрама агрегат дайындауға құрылымдық 
құжаттама дайындалды. 

• «Ауылшаруашылығы ғимараттары үшін модул-
ды энергоүнемдеуші желдеткіш жүйелерін жа-
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сау» тақырыбы бойынша әзірленген желдеткіш 
жүйе қой шаруашылығына кеңінен енгізуге 
және шаруашылық мақсатта қолдануға  
қабылданды.
Енгізілген жобалар бойынша ЭКСПО-2017 

көрмесіне қатысуға 6 өтінім ұсынылды.

Д 

ля реализации новой политики раз-
вития инновационных исследований в 
НИИ «Агроинженерных проблем и но-
вых технологий» созданы свыше 100 изо-
бретений, разработана модификация  

 первого отечественного зернорисоубо-
рочного комбайна «Казакстандык-1М», воплотившего 
в себе конструкции современных достижений класси-
ческой механики, электроники и биофизики. 

Впервые в мировом комбайностроении разра-
ботана принципиально новая технология обмоло-
та сельскохозяйственных культур (патенты KZ, US, 
EUROPEAN, CN). Нововведение удостоено Золотой 
медалью и Дипломами (неоднократно) престижных 
международных конкурсов изобретений и новых тех-
нологии «Новое время» и International Warsaw Invention 
Show IWIS 2014. 

В области агроинженерной науки Казахстана  
впервые получен Европейский патент ЕP 2 684 444 
В1 «CROP THRESHING METHOD», date of publication 
and mention of the grant of the patent: 19.08.2015 
Вulletin 2015/34, реализующих новые механико-
технологические принципы обмолота семенных и зер-
новых культур. 

В выполнении заказных, хоздоговорных и инициа-
тивных научных исследований участвуют – 13 доктор-
ов наук, 25 кандидатов наук, 5 докторов PhD, 4 доктор-
анта PhD, 27 магистров, более 40 докторантов PhD, 
магистрантов и студентов.

По результатам проведенных исследований в про-
изводство были внедрены 15 разработок:

• действующая модель полифункциональной 
гелиосушилки-теплицы;

• конструкция мобильного кормоприготовитель-
ного агрегата для приготовления комбикормов 
(подготовлены заявки на изобретения: мобильная 
комбикормовая установка и молоток молотковой 
дробилки);

• по теме «Комбинированный агрегат для мульчиро-
вания почвы полиэтиленовой пленкой с посадкой 
рассады и семян овощей в перфорированные от-
верстия» разработана конструкторская докумен-
тация на изготовление комбинированного агрега-
та для мульчирования;

• по теме «Разработка модульной энергосберегаю-
щей вентиляционной системы для сельскохозяй-
ственных помещений».
По внедренным проектам подано 6 заявок для уча-

стия в ЭКСПО-2017.

The Research Institute “Agro-engineering 
problems and new technologies” for 
implementation of the new policy and 
development of innovative research more 
than 100 inventions were created, developed 

a modification for the first domestic grain-rice gathering 
combine “Kazakstandyk-1M”, which embodied in the 
construction modern achievements of classical mechanics, 
electronics and biophysics.

The first combine harvester in the world a new 
technology for threshing agricultural crops (patents KZ, US, 
EUROPEAN, CN) was developed. Innovation was awarded 
gold medals and diplomas in prestigious international 
competitions of inventions and new technologies “New 
Time” and the International Warsaw Invention Show IWIS 
2014.

In the field of agro-engineering science in Kazakhstan 
the European Patent EP B1 2684444 “CROP THRESHING 
METHOD” was obtained for the first time, date of  
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publication and mention of the grant of the patent: 
19.08.2015 Bulletin 2015/34, implementing new 
technological principles of mechanics and threshing grain 
and seed cultures.

The implementation of custom, contractual and 
enterprising research involved 13 doctors of sciences, 25 
candidates of science, 5 Ph.D doctors, 4 doctoral students, 
27 Masters, 15 undergraduates, 19 students.

The results of the research have been implemented in 
the production of 15 projects:
• designing and building a working model of 

multifunctional geldryer-greenhouses, which have 
been widely demonstrated in various exhibitions, 
conferences and used for educational purposes;

• design of a mobile unit for preparation of feed (prepared 
applications for inventions: mobile feed mill and a 
hammer installation hammer mill) and calculated the 
regime parameters of crushing and feed mixer, the 
theoretical results obtained test the grinder mixer and 
feed in the laboratory;

• documentation was designed for the production 
of a combined unit for mulching on “combined 
mulching plastic wrap with the planting of seedlings 
and vegetable seeds in the perforations”. The unit 
was tested again after the amendment of the lander 
during planting tomato seedlings in the Experimental 
Field of the Kazakh Research Institute of Potato and 
Vegetable;

• the project “Development of a modular energy-saving 
ventilation system for agricultural facilities” in the 
process of testing acceptance commission found 
that energy-saving ventilation system provides a 
power-saving mode and the desired zoo-technical 
parameters of the microclimate in the maternity 
ward of the sheepfold and modular energy-saving 
ventilation system adopted for the economic use and 
is recommended for a wide introduction of sheep  
farms.
Project Implementation submitted six applications for 

participation in the EXPO-2017.
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агроБизнестің ғылыМи-зерттеу  
және КонсалтингтіК институты

научно-исследовательсКий и Консалтинговый 
институт агроБизнеса

researCh aNd CoNsUltiNg iNstitUte  
oF agribUsiNess 

Қ 
азіргі таңда Агробизнестің ғылыми-
зерттеу және консалтингтік ин-
ституты ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің тапсырысымен тө-
мендегі бағыттар бойынша іргелі 

 зерттеулер жүргізіп отыр:
1. Қазақстан өңірлерінің экономикалық дамуы-

на сәйкес жергілікті ауыл тұрғындары өмірінің 
үйлесімді деңгейін негіздеу: қажетті индика-
торлар мен ең төмен әлеуметтік стандарттар-
ды ғылыми жасау. Жоба жетекшісі – профессор  
Ж.Ж. Сүлейменов.

 Күтілетін нәтижелер: Ауылдық жердегі өмір 
сүрудің ең төмен әлеуметтік стандарттарын және 
индикаторларын әзірлеу.

2. Макроэкономикалық ортаны қалыптастырудың 
теориялық негіздері мен экономикалық 
тетіктерін жасау – ҚР агроөнеркәсіптік кешенін 
индустриалды-инновациялық дамыту негізі. 
Жобаның жетекшісі – профессор Ү.К. Керімова.

3.  «2015–2020 жылдарға арналған Оңтүстік 
Қазақстан облысы Созақ ауданында сиыр етін 
және ет өнімдерін өндіру, 525 бас асыл тұқымды 
ірі қара малды бағу мен бордақылауға арналған 
мал шаруашылық кешенін құру» жобасының 

бизнес-жоспары. Жоба жетекшісі – профессор 
Ж.Ж. Сүлейменов.

В настоящее время Научно-
исследовательский и консалтинговый ин-
ститут агробизнеса (НИКИА) проводит 
фундаментальные исследования по заказу 
Министерства образования и науки РК по 

следующим направлениям:
1.  Обоснование оптимального уровня жизни сель-

ского населения регионов Казахстана в зависи-
мости от их экономического развития: научная 
разработка необходимых индикаторов и мини-
мальных социальных стандартов. Руководитель 
проекта – профессор Сулейменов Ж.Ж. Ожидае-
мые результаты: Разработка индикаторов и мини-
мальных социальных стандартов жизнеобеспече-
ния сельской местности.

2.  Разработка теоретических основ и экономических 
механизмов формирования макроэкономической 
среды – основы индустриально-инновационного 
развития агропромышленного комплекса РК. Ру-
ководитель проекта – профессор Керимова У.К.
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3  Разработка бизнес-плана проекта «Создание жи-
вотноводческого комплекса по выращиванию 
племенного крупного рогатого скота и откорму 
525 голов, производство говядины и мясопродук-
тов мяса в Сузакском районе ЮКО Казахстана на 
2015–2020 гг.». Руководитель проекта – профессор 
Сулейменов Ж.Ж.

Currently, the Research and Consulting 
Institute of Agribusiness conducts 
basic research for MES in the following  
areas:

1.  Rationale for optimum living standards of the rural 
population in the regions of Kazakhstan according 
to their economic development: the scientific 
development of the necessary indicators and minimum 
social standards. Project manager is the corresponding 
member of NAS RK, Doctor of Economics, Professor 

Suleimenov JJ.  Total executives – 12. Among 
then there are 2 corresponding members, 2 doctors 
of sciences, 1 candidate of sciences, 3 masters, degree 
teachers, 2 Ph.D doctors in economics, 2 masters.

 Expected results are: Development of indicators of 
social standards and minimum subsistence rural 
areas.

2.  Development of the theoretical foundations and 
economic mechanisms of formation of macroeconomic 
environment – the basics of industrial-innovative 
development of agrarian and industrial complex of 
Kazakhstan. Project implementation period is 2015–
2017. Cost of the project for 2015 is 9,902,200 tenge. 
Project manager is PhD, Professor Kerimova U.K. 

3.  The business plan of the project “Creation of breeding 
complex on breeding cattle and fattening of 525 heads, 
the production of beef and meat product in Suzak 
region of South Kazakhstan for 2015-2020”. Project 
implementation period is 2015-2020. Project manager 
is Corresponding Member of NAS of the RK, Doctor of 
Economics, Professor Suleimenov J.J.
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«су проБлеМалары және жерді Мелиорациялау» 
ғылыМи-зерттеу институты

научно-исследовательсКий институт  
«водных проБлеМ и Мелиорации зеМель»

researCh iNstitUte  
“water Problems aNd laNd reClamatioN”

Институттың ғылыми зерттеулерінің 
басты бағыты – су, жер ресурста-
ры мен азық-түлік қауіпсіздігі 
антропогенезінің және климаттың 
өзгеруін ескере отырып елдің 

агроөнеркәсіптік кешені үшін іргелі және қолданбалы 
ғылыми қажетті, инновациялық әзірлемелерін жасау.

Институт ғалымдары жерді мелиорациялаудағы су 
үнемдеуші технологиялар жасау, суландыру жүйесінде 
су ресурстарын пайдалану және шоғырландырып 
басқару, нарықтық қатынастар жағдайында су 
шаруашылығының нормативті базасын жетілдіру 
жұмыстарын жүргізіп келеді.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға «Су 
ресурстары және мелиорация» кафедрасының  
17 қызметкері қатысады, оның ішінде 2 ғылым док-
торы, 3 ғылым кандидаты, 30-дан аса PhD докторы мен 
магистрант бар.

ҚР АШМ жобасы бойынша топырақтың 
өнімділігін арттыруды, күріш және ауыспалы күріш 

дақылдарының түсімін 12–15 пайызға арттыруды, 
суару нормаларын 18 пайызға азайтуды қамтамасыз 
ететін күріш және күріштік ауыспалы дақылдарды 
суарудың су үнемдеу технологиясы дайындалды.

ҚР Білім және ғылым министрлігі гранты бой-
ынша Талғар, Шелек өзендері алаптарындағы 
ауылшаруашылығы дақылдарын суландыру норма-
сын есептелген 85 пайыздан жоғары қамтамасыз 
ету мәселелері зерттелді. Талғар, Шелек өзендері 
алаптарындағы суландыру жүйесіндегі су үнемдеу 
тамшылата суландыру технологиясы және Ақдала 
күріш жүйесінде күрішті ағынсыз суғару тех-
нологиясы суды 20 пайызға үнемдеуге және 
дақылдардың түсімін 18 пайызға арттыруға мүмкіндік  
береді.

Келешекте 2016–2017 жылдары Маңғыстау об-
лысы бойынша «Жайылым аумақтарын суландыру» 
тақырыбын орындау күтілуде.
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Направлением научных исследований 
института является – проведение фун-
даментальных и прикладных науко-
емких и инновационных разработок 
для агропромышленного комплекса 

страны с учетом изменения климата и антропогенеза 
на водные и земельные ресурсы и продовольственную 
безопасность. 

Учеными института разработаны водосберегаю-
щие технологии в мелиорации земель, интегрирован-
ное управление и использование водных ресурсов на 
оросительных системах, совершенствование норма-
тивной базы водного хозяйства в условиях рыночных 
отношений.

В выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок принимали уча-
стие сотрудники кафедры «Водные ресурсы и мелио-
рация», в том числе 2 доктора и 3 кандидата наук, бо-
лее 30 магистрантов и докторантов PhD.

По проекту Министерства сельского хозяйства РК 
разработана водосберегающая технология орошения 
риса и культур рисового севооборота, обеспечиваю-
щая повышение продуктивности почв, увеличение 
урожайности риса и культур рисового севооборота на 
12–15%, снижение оросительных норм на 18%.

По гранту Министерства образования и науки РК 
изучена водообеспеченность норм орошения сельско-
хозяйственных культур в бассейнах рек Талгар, Шелек, 
Иле выше расчетной 85%-й обеспеченности. Водосбе-
регающая капельная технология орошения в бассейнах 
рек Талгар, Шелек и безбросовая технология орошения 
риса на Акдалинской рисовой системе позволяют сэко-
номить 20% поливной воды и увеличить урожайность 
культур на 18%.

В перспективе 2016–2017 годах ожидается выпол-
нение темы «Обводнение пастбищных территорий» по 
Мангыстауской области.

Direction of scientific research is: 
fundamental and applied high technology 
and innovations for agriculture of the 
country, taking into account climate 
change and anthropogenes on water and 

land resources and food security.
The Institute developed water-saving technology in 

land reclamation, integrated management and use of water 
resources for irrigation systems, improving the regulatory 
framework of water management in market conditions.

In carrying out research there were involved  
employees of the department “Water Resources and Land” 
including two doctors of sciences, 3 candidates of sciences 
more than 30 Master's program and PhD students..

According to the project of the Ministry of Agriculture 
of RK a water-saving irrigation technology of rice and 
rice-crop rotation was worked out in order to develop the 
productivity of soils, increase rice yields and crop rotation 
rice by 12-15%, decrease irrigation rates by 18%.

In accordance with the grant of the MES of the RK 
irrigation of crops in the basins of Talgar Shelek were 
calculated above 85%. Water-saving irrigation technology 
– drip irrigation systems in the basins of Talgar, Shelek 
technology and rice irrigation of Akdalinsk system can 
save 20% of irrigation water and increase crop yields  
by 18%.

Performance of the project for Mangistau region 
“Watering pastoral areas” is expected in 2016–2017 
prospect.
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орМан ғылыМи-инновациялыҚ институты

лесной научно-инновационный институт

Forest researCh aNd iNNovatioN iNstitUte

Орман ғылыми-инновациялық инсти-
тутында ғылыми-зерттеу жұмыстары 
мына бағыт бойынша жүргізіледі: 
Қазақстандағы негізгі орман құрушы 
түрлер бойынша орман қорларының 

құрамы және құрылымының мерзімдік ығысуы, 
нарық жағдайында орман шаруашылығын тұрақты 
дамыту мен ормандарды сақтауды қамтамасыз ететін 
жүйелерді дайындау және енгізу.

Мемлекеттік тапсырыс бойынша мына жобалар 
орындалуда:
• ҚР Ауылшарушылық министрлігі «Қазақ орман 

шаруашылығы және агроорман мелиорация-
сы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС-ның «Ор-
ман ресурстары және ормандардың экожүйелік 
қызметін кешенді экономикалық бағалау (Ақмола 
облысы мысалында)» қолданбалы бағдарламасы 
негізінде. Жетекшісі – С.Б. Байзақов;

• ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
«Қазақстанның ботаникалық көптүрлілігін, бақ 
дақылдарын әлемдік флораның бағалы өкілі-биік 
көкжидекпен байыту, бейімдеу және экологиялық-

ландшафты орналастыру» бағдарламасы бойынша 
(жетекшісі – Г.А. Кәмпитова);

• ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Инно-
вациялық нәтижеге бағдарланған университеттік 
ғылымды мақсатты дамыту»: «Шағын және орта 
бизнес жағдайына бейімделген көкөністер мен 
жеміс-жидектерді гидромеханикалық өңдеудің 
техникалық құралдары мен инновациялық тех-
нологияларын жасау» бағдарламасы бойынша 
(жетекшісі Т.С. Тәжібаев);

• Қазақстанда таңқурай мен бүлдіргеннің элиталық 
көшеттік материалын өндірудің органикалық 
жүйесін жетілдіру және бейімдеу (жетекшісі  
С.Н. Олейченко);

• Ресурс үнемдеуші, экологиялық қауіпсіз 
инновациялық технология негізінде өсімтал 
бақтың қолда бар модельдерін жетілдіру және 
әзірлеу (жетекшісі С.Н. Олейченко).
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға 54 ғалым 

қатысады, оның ішінде 1 академик, 4 ғылым докторы, 
11 ғылым кандидаты, 6 PhD докторы, 30-дан аса маги-
странт пен студент бар.
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Гектарына 40 т жоғары сапалы жеміс алуды 
қамтамасыз ететін еуропалық және қазақстандық 
модельдердің инновациялық элементтерін үйлестір-
ген өсімтал бақты күтіп-баптаудың жоғары тиімді 
бірегей технологиясы жасалынды. «Орташа тырбық 
екпеде қатарсыз отырғызылған өсімтал бақты күтіп-
баптаудың технологиясы» тақырыбында нұсқаулық 
шығарылды.

В Лесном научно-инновационном инсти-
туте научно-исследовательская работа 
ведется по исследованию сдвигов в соста-
ве и структуре лесного фонда по основ-
ным лесообразующим породам Казах-

стана во времени, разработка и внедрение систем 
мероприятий, обеспечивающих сохранение лесов и 

устойчивое развитие лесного хозяйства в условиях  
рынка. 

По государственному заказу выполняются работы 
по проектам:
• по прикладной программе ТОО «Казахский 

научно-исследовательский институт лесного хо-
зяйства и агролесомелиорации» Министерства 
сельского хозяйства РК «Осуществить комплекс-
ную экономическую оценку лесных ресурсов и 
экосистемных услуг лесов (на примере Акмолин-
ской области)» (рук. С.Б. Байзаков);

• по программе Министерства образования и нау-
ки РК «Обогащение ботанического разнообра-
зия, садовых культур Казахстана ценным пред-
ставителем мировой флоры – голубики высокой 
(VacciniumcorymbosumL.), адаптация и эколого-
ландшафтная локализация» (рук. Кампито- 
ва Г.А.);
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• по программе Министерства образования и нау-
ки РК «Целевое развитие университетской науки, 
ориентированной на инновационный результат»: 
«Разработка инновационной технологии и техни-
ческих средств гидромеханической переработки 
овощей и фруктов применительно к условиям ма-
лого и среднего бизнеса» (рук. Тажибаев Т.С.);

• Адаптация и совершенствование органических 
систем производства элитного посадочного ма-
териала земляники и малины в Казахстане (рук. 
Олейченко С.Н.);

• Разработка и совершенствование существующих 
моделей интенсивного сада на основе ресурсосбе-
регающей, экологически безопасной инновацион-
ной технологии (рук. Олейченко С.Н.).
В выполнении научно-исследовательских работ 

принимают участие 54 ученых, в том числе 1 акаде-
мик, 4 доктора и 11 кандидатов наук, 6 докторов PhD, 
более 30 магистрантов и студентов. 

Разработана высокоэффективная оригинальная 
технология выращивания интенсивного сада, соче-
тающая в себе инновационные элементы Европейской 
и Казахстанской моделей, обеспечивающая получе-
ние до 40 т/га высококачественных плодов. Выпу-
щена рекомендация «Технология выращивания ин-
тенсивного безшпалерного сада на полукарликовом  
подвое».

The Forest Research and Innovation Institute 
conducts research on shift in composition 
and structure of the forest fund for the main 
tree species in Kazakhstan, development and 
implementation of measures to ensure forest 

conservation and sustainable development of forestry in 
the market.

According to the government order the following 
works on the projects are performed:

• applied program of LLP “Kazakh Research Institute 
of Foresry” of the Ministry of Agriculture of RK 
to implement “Complex economical assessment 
of forest resources and forest ecosystem services 
(for example, Akmola region)” (project manager  
Baizakov S.B.);

• on program of the MES of RK “Enriching the botanical 
diversity of horticultural crops in Kazakhstan with a 
valuable representative of the world's flora – highbush 
blueberry (Vacciniumcorymbosum L.), adaptation and 
ecological landscape localization” (project manager 
Kampitova G.A.);

• on program of the MES of RK “Target development 
of university science focused on innovative result”: 
“The development of innovative technology and 
means of hydromechanical processing of fruits 
and vegetables in relation to the conditions of 
small and medium enterprises' (project manager  
Tazhibayev S.N.);

• Adaptation and improvement of organic production 
systems of elite planting material of strawberries 
and raspberries in Kazakhstan (project manager 
Oleychenko S.N.);

• Development and improvement of existing models 
of intensive garden-based resource-saving, 
environmentally friendly innovative technologies 
(project manager Oleychenko S.N.).
Research includes 54 scientists, including  

1 academician, 4 doctors, 11 candidates, 6 PhDs, as well as 
30 Bachelor and Master's program students.

A highly original technology of intensive cultivation 
for garden was developed combining innovative elements 
of the European and Kazakhstan models, providing up 
to 40 t/ha of high quality fruit. Recommendations on 
“Technology of intensive cultivation of garden on the semi-
dwarf rootstock” were published.
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У 
ниверситет білім алушылардың 
практикалық дайындығына және ду-
алды білім алу жүйесін дамытуға баса  
назар аударады. 2013 жылы «Байсерке-
Агро» базасы негізінде құрылған 

«Байсерке-Агро» оқу ғылыми-өндірістік орталығы 
білім, ғылым және өндірісті шоғырландырудың за-
манауи моделі болып табылады, бұл аз ғана уақыт 
аралығында өзінің оң нәтижесін беріп үлгерді. 

«Байсерке-Агро» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде Канада, АҚШ, Германия, Франция 
тәрізді дамыған мемлекеттер деңгейінде өнімді 
сақтаудың, азықтандырудың, ұдайы өндірудің және 
өндірудің инновациялық тәсілдері пайдаланылады. 
Университет студенттері Алматы облысы жағдайында 
дәнді дақылдардың рекордты өнімін алуға мүмкіндік 
беретін ауылшаруашылық дақылдарын күтіп-
баптаудың заманауи технологияларымен таныса ала-
ды. Мәселен, 2014 жылы «Стекловидная» күздік бидай 
сортынан – 24 8 т/га, тритикаледен – 11 т/га, соядан 
– 6,5 т/га өнім алынды. 

тәжіриБе | праКтиКа 
PraCtiCe

Ғылым – капитан, ал тәжірибе – жауынгерлер. Леонардо да Винчи
Наука – капитан, а практика – солдаты. Леонардо да Винчи 

Science is a captain and practice – soldiers. Leonardo da Vinci

2014 жылы 10 шілдеде Елбасымыз Н.Ә. Назарба-
ев «Байсерке-Агро» орталығына келген кезде білім, 
ғылым және өндірісті шоғырландырудың оңтайлы 
тұстарын атап өтіп, еліміздегі агроөнеркәсіптік 
кешеннің тиімді дамуы осы салада заманауи ғылыми 
әдістемелер мен дайындамаларды пайдалануды қажет 
ететінін атап өтті. 

2014 жылы 10 шілдеде Елбасымыз  
Н.Ә. Назарбаев «Байсерке-Агро» орталығы-
на келген кезде білім, ғылым және өндірісті 
шоғырландырудың оңтайлы тұстарын 
атап өтіп, еліміздегі агроөнеркәсіптік 
кешеннің тиімді дамуы осы салада зама-
науи ғылыми әдістемелер мен дайындама-
ларды пайдалануды қажет ететінін атап 
өтті. 
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тегиясы» әдебиеті, «Практика базаларының катало-
гы», «Жұмыс берушілердің каталогы» жарық көрді.

Университеттің барлық факультеттері 
кәсіпорындармен тығыз байланыста, олардың көбі ка-
федра филиалдары болып табылады. 

Кафедра филиалдарында университеттің 
профессор-оқытушылар құрамы мен студенттерінің 
кәсіби практикадан өтуге, диплом жұмыстарын, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға, машық-
танып, көшпелі практикалық сабақтар өткізу 
мүмкіндігі бар. Осылайша ҚазҰАУ-дың қолданыстағы 
ғылыми мектептерін инновациялық жобаларды, қол-
данбалы зерттеулерді жүзеге асыруға және әлемдік 
нарықта бәсекеге қабілетті ғылыми мамандарды 
дайындауға тарту мәселесі шешіліп отыр. 

Қазіргі таңда ҚазҰАУ-дағы магистрлік және 
докторлық диссертациялар нақты ғылыми зерттеулер 
мен кафедраның аграрлық нарықта аса қажет дайын-
дамалары аясында орындалуда. Бұл тәжірибе әлемнің 
алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында кеңінен 
пайдаланылады. 

2009 жылы университетте ҚазҰАУ түлектерінің 
қауымдастығы құрылды, бұл – түлектерді кәсіби 
қарым-қатынас тұрғысынан ғана емес, ортақ мүдде-
лері мен қызығушылықтары бойынша да біріктіретін 
тұтас бір жүйе. Университетті әрі қарай өркендету 
идеялары да дәл осы жерде туындап, таратылады. 

Аграрлық ғылыми-өндірістік консорциум 
мүшелерімен бірлесіп, қазақ және орыс тілдерінде 
«Еңбек нарығында жас маманның өзін-өзі ұстау стра-

Тәжірибе | Практика | Practice
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У 
ниверситет уделяет большое внимание 
практической подготовке обучающихся 
и развитию системы дуального образо-
вания. Созданный в 2013 году на базе 
ТОО «Байсерке-Агро» учебный научно-

производственный центр «Байсерке-Агро» (далее – 
УНПЦ) является современной моделью интеграции 
образования, науки и производства, которая дала свои 
положительные результаты за сравнительно короткий 
период времени.

В ТОО «Байсерке-Агро» применяются иннова-
ционные подходы в содержании, кормлении, вос-
производстве и производстве продукции на уровне 
таких развитых стран, как Канада, США, Германия, 
Франция. Студенты университета имеют возмож-
ность ознакомиться с современными технологиями 
возделывания сельскохозяйственных культур, по-
зволяющими получать рекордный урожай зерновых 
культур в условиях Алматинской области. Например, 
в 2014 году был получен урожай сорта озимой пше-
ницы Стекловидная – 24,8 т/га, тритикале – 11 т/га,  
сои – 6,5 т/га. 

При посещении 10 июля 2014 года центра 
«Байсерке-Агро» Глава государства Н.А. Назар-

баев отметил положительные результаты ин-
теграции образования, науки и производства и 
подчеркнул, что эффективное развитие агропромыш-
ленного комплекса в стране требует применения со-
временных научных методик и разработок в данной  
сфере. 

Сегодня в КазНАУ все магистерские и доктор-
ские диссертации выполняются в рамках реальных 
научных исследований и разработок кафедр, которые 
востребованы на аграрном рынке. Этот опыт широко 
практикуется в ведущих вузах мира. 

В 2009 году в университете создана Ассоциация 
выпускников КазНАУ, которая представляет собой це-
лостный организм, объединяющий выпускников как 
на базе профессионального общения, так и благодаря 
общим интересам и увлечениям. Именно здесь зарож-
даются и культивируются идеи дальнейшего развития 
университета.

Совместно с членами Аграрного научно-
производственного консорциума издана учебно-
методическая литература: «Еңбек нарығында жас 
маманның өзін-өзі ұстау стратегиясы» на казахском и 
русском языках, «Каталог баз практик», «Каталог рабо-
тодателей».

Все факультеты университета тесно сотруднича-
ют с предприятиями, многие из которых являются фи-
лиалами кафедр.

В филиалах кафедр профессорско-препода-
вательский состав и обучающиеся университета 
имеют возможность проходить профессиональную 
практику, выполнять дипломные проекты, научно-
исследовательскую работу, проходить стажировку, 
проводить выездные практические занятия. Тем са-
мым, решается задача вовлечения действующих на-
учных школ КазНАУ в реализацию инновационных 
проектов, прикладных исследований и подготовку 
конкурентоспособных научных специалистов на ми-
ровом рынке.

При посещении 10 июля 2014 года цен-
тра «Байсерке-Агро» Глава государства 
Н.А. Назарбаев отметил положительные 
результаты интеграции образования,  
науки и производства и подчеркнул, что 
эффективное развитие агропромышленно-
го комплекса в стране требует применения 
современных научных методик и разрабо-
ток в данной сфере. 
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University pays great attention to the 
practical training and the development 
of a dual system of education.  Training 
Research and Production Center 
“Bayserke-Agro” created in 2013 on 

the basis of LLP “Bayserke-Agro” is a modern model of 
integration of education, science and industry, which 
has had positive results in a relatively short period of  
time.

The LLP “Bayserke-Agro” applies innovative  
approaches to housing, feeding, reproduction and 
production at the level of developed countries, such as 
Canada, USA, Germany and France. University students 
have the opportunity to get acquainted with the modern 
technologies of cultivation of agricultural crops, allowing to 
obtain a record harvest of grain crops in the Almaty region. 
For example, in 2014, harvest of winter wheat glassy – 
24,8 t/ha, triticale – 11 t/ha, soybean – 6.5 t/ha was 
obtained.

Head of the State N.A. Nazarbayev visited center 
“Bayserke-Agro” in July 10, 2014 and noted the positive 
results of the integration of education, science and industry 
and stressed that effective development of the agricultural 
sector in the country requires the use of modern scientific 
techniques and developments in this area.

Today, all the master's and doctoral theses in KazNAU 
are carried out in the framework of actual research and 
development departments, which are in demand in the 
agricultural market. This experience is widely practiced in 
the leading universities of the world.

In 2009, the university established KazNAU Alumni 
Association, which represents the entire body that unites 
graduates on the basis of professional communication 
and common interests and hobbies. It is generated and  
cultivated the idea of further development of the 
university.

Together with members of the Agricultural Research 
and Production Consortium educational-methodical 
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literature was published: “The behavioral strategy in the 
conditions of market economy” in Kazakh and Russian 
languages, “Catalog database of practices”, “Directory of 
employers.”

All university departments are working closely with 
companies, many of which are affiliated departments. The 
branches of departments teaching staff and students of the 
University have the opportunity to undertake professional 
practice to carry out thesis projects, research work, 
internships, conduct outreach workshops. Thus, they solve 
the problem of involving of KazNAU existing scientific 
schools into implementation of innovative projects, 
applied research and the training of scientific specialists 
competitive in the world market.

Head of the State N.A. Nazarbayev visited 
center “Bayserke-Agro” in July 10, 2014 and 
noted the positive results of the integration of 
education, science and industry and stressed 
that effective development of the agricultural 
sector in the country requires the use of modern 
scientific techniques and developments in this 
area.

Тәжірибе | Практика | Practice



198

Тарих | История | History



199

Халықаралық ынтымақтастық универ-
ситеттің халықаралық білім және ғылым 
кеңістігіне шоғырлануының ажырамас 
бөлігі болып табылады. 
Университеттің халықаралық қызметін 

дамытудың басым бағыты – білім беруді интер-
национализациялау, қазақ және еуропа білімін 
үйлестіруге, білім беру үдерісі сапасын арттыруға, 
оқу орнындағы білім мен ғылыми зерттеулердің 
бәсекеге қабілеттілігін жоғарғы деңгейге жеткізуге 
ықпал ететін халықаралық ынтымақтастықтың жаңа 
түрлерін іздеу, сондай-ақ университеттің халықара-
лық академиялық ынтымақтастыққа шоғырлануы  
болып табылады. 

Университет 107 жоғары оқу орны және 
ғылыми орталықтармен, оның ішінде әлемнің озық 
университеттерінің топ 800-QS енетін 14 жоғары оқу 
орнымен тығыз ынтымақтастық орнатқан. 

2009 жылы 18 қыркүйекте Болон үдерісінің негізгі 
қағидаттарын қолдау мақсатында университеттердің 
Ұлы хартиясына қосылды.

ынтыМаҚтастыҚ 
сотрудничество 

CooPeratioN
Ынтымақтастық – адамзаттың ең алғашқы табыстарының бірі. Иэн Макьюен 

Сотрудничество – это основа первых успехов человечества. Иэн Макьюен 
Cooperation is the basis of the first successes of the mankind. Ian McEwen

Университет DААD, LOGO, Темпус, 
FEР оқытушыларымен алмасу, «Болашақ», 
Университеттердің Ұлы Хартиясы сияқты әралуан 
халықаралық жобалар мен бағдарламаларға 
қатысып келеді, халықаралық ассоциациялар мен 
консорциумдардың мүшесі болып табылады. 

DААD бағдарламасы неміс тілін меңгеріп жатқан 
студенттерге шәкіртақы береді, оны Германия 
академиялық алмасу қызметі (DAAD) жүргізеді. Осы 
бағдарлама аясында «Менеджмент» мамандығының 
магистранттары «Неміс білім беру бағдарламалары-
ның экспорты: ТМД елдеріне «Аграрлық менеджмент» 

2009 жылы 18 қыркүйекте Болон 
үдерісінің негізгі қағидаттарын қолдау 
мақсатында университеттердің Ұлы хар-
тиясына қосылды.
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халықаралық магистрлік курсын енгізу» жобасы бой-
ынша Германияда білім алды.

LOGO (Ауылшаруашылық және Шығыс Еуро-
памен экологиялық тепе-теңдік) неміс қоғамымен 
ынтымақтастық аясында студенттер Германияда 
6 айлық жазғы ауылшаруашылық практикасынан 
өтеді. 

Темпус бағдаламасы бойынша университет 
халықаралық Темпус 158982-TEMPUS-ES–TEMPUS–
JPCR «Орталық Азиядағы су ресурстарын тұрақты 
басқару» білім беру жобасын жүзеге асырды, бұл  
жаратылыстану, инженерлік, экономикалық ғылым-
дардағы базалық білімді су ресурстарын басқару 
саласындағы құзіреттілікпен біріктіруге, су ресурста-
рын тұрақты басқару саласында инновациялық тех-
нологияларды жаңғыртуға және енгізуге қабілетті 
магистр мамандарды дайындауға мүмкіндік берді. 

Сондай-ақ жоба Еуропа Одағы мен серіктес ел-
дер арасындағы жоғары білім беру саласындағы 
ынтымақтастықты кеңейтуге және серіктес елдердің 
жоғарғы білім беру жүйесін жалпы еуропалық 
үдерістерге шоғырландыруға ықпалын тигізді. 

Халықаралық Темпус 145688-TEMPUS-1-2008-1-
BE-TEMPUS-SMHES «Сапаны және Аккредитация-
ны қамтамасыз ету бойынша Орталық Азия желісі»  
жобасы аясында университет Тәжікстанның жоғары 
оқу орнын пилоттық халықаралық аккредиттеуге 
қатысты. 

Халықаралық Темпус 53154-TEMPUS-1-2012-1-
IT-TEMPUS-JPGR «Студенттерді қолдау және дамы-
ту бойынша қызметтер» жобасының басты мақсаты: 
студенттерге академиялық қолдау көрсету бойынша 
қызметтерді жобалау және әкімшілеу, студенттерді 
жұмысқа орналастыру, түлектермен жұмыс істеу 
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жағынан еуропалық ЖОО тәжірибесін зерттеу және 
оны пайдалану. Университет қызметкерлері осы 
саладағы еуропалық мамандардан тренингтен өтті, 
олардың қызмет орындарымен танысты, жұмыс істеу 
әдістері мен технологияларын меңгерді. 

Осы жоба аясында мынадай жұмыстар жүргізілді: 
• студенттер мен түлектерге арналған мына 

инновациялық қызметтерді әзірлеу: академиялық 
қолдау және кәсіби бағдар, студенттік өмір бой-
ынша қызметтер: тәлімгерлік және шетелде оқу 
бойынша кеңес беріп, қолдау көрсету, мансапты 
жоспарлау және түлектермен өзара байланыс ор-
нату;

• қайта қабылданған студенттерге арналған 
инфрақұрылымды және түлектерге арналған 
қызметтерді дайындау;

Университет «SILKROUTE Эрас-
мус Мундус. 2 әрекет» жобасының 
қауымдастырылған серіктесі болып 
табылады. Аталмыш жоба бакалав-
риат, магистратура, докторантура, 
пост-докторантура бағдарламалары 
бойынша білім алу, әртүрлі бағыт бой-
ынша оқытушылар мен профессорлар-
ды, әкімшілік қызметкерлерін оқыту 
мақсатында Орталық Азиядан Еуро-
па елдеріне халықаралық ұтқырлықты 
қамтамасыз етуге бағытталған.
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• студенттер мен түлектерге арналған қызметтерді 
жоспарлау, әкімшілеу және бағалау саласында 
адами әлеуетті арттыру (ЕО кадрларды қайта дай-
ындау, сондай-ақ студент өкілдерінің қатысуы);

• студенттерді қолдау институттарында жаңа 
қызметтерді ұйымдастыру;

• Еуропалық сапа стандарттарына сәйкес тиісті са-
паны және рәсімдерді бақылау саясатын әзірлеу 
және жүзеге асыру;

• екіжақты келісімге қол қою арқылы ЕО универси-
теттермен ынтымақтастықта кезекті іс-әрекеттер 
жасау.
Университетте FEР – оқытушылармен тәжірибе 

алмасу бағдарламасы сәтті жүзеге асырылуда. Бұл 
бағдарламаның мақсат-міндеттері – ТМД елдеріндегі 
ауылшаруашылық маркетингі мен бизнесінің тиімді 
әрі бәсекеге қабілетті жүйелерін, ауылшаруашылық 
саясатын дамытуға ықпал ету.

2009 жылдан бастап университет «Эрасмус 
Мундус: сыртқы ынтымақтастық терезесі Лот 9» 
бағдарламасы консорциумының мүшесі болды. Осы 
халықаралық жобалар аясында бакалавриат, маги-
стратура және PhD докторантурада білім алушы-
лар Германия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Сло-
вакия, Испанияның жоғары оқу орындарын білімін 
жалғастыруда. Бұл жобаларда университет ұлттық 
үйлестіруші ретінде қызмет атқарады. 

Университет «SILKROUTE Эрасмус Мундус. 2 
әрекет» жобасының қауымдастырылған серіктесі 
болып табылады. Аталмыш жоба бакалавриат, ма-
гистратура, докторантура, пост-докторантура 
бағдарламалары бойынша білім алу, әртүрлі бағыт 
бойынша оқытушылар мен профессорларды, әкімшілік 
қызметкерлерін оқыту мақсатында Орталық Азия-
дан Еуропа елдеріне халықаралық ұтқырлықты 
қамтамасыз етуге бағытталған. 

Жоба Орталық Азияның мемлекеттік, сондай-
ақ жеке институттары үшін білім сапасын арттыру, 
маңызды бағыттар бойынша әлеуетті нығайту үшін 
113 грант ұсынады. 
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Бұл жобаның негізгі мақсаты – Еуропада және 
Орталық Азия жоғары оқу орындарының әлемдік 
ғылыми дебаттарға қатысу мүмкіндіктерін арттыру, 
мәдени, жан-жақты және көпқырлы өзара әрекеттесу 
тұрғысынан белсенді ұстанымын қалыптастыру бо-
лып табылады. 

Серіктестікке 6 еуропалық, 14 Орталық Азия 
жоғары оқу орны, 19 қауымдастырылған серіктестік 
қатысады. Көп қырлы ынтымақтастықтың (көп 
пәнділік, жан-жақтылық және ғылым мен білімнің 
шоғырлануы, көлемі әртүрлі университеттер мен 
қоғамдар арасында) мәні – ел ішінде, өңірлік және 
өңіраралық деңгейде жоғары білім жүйесін нығайту. 
Нәтижесінде Орталық Азия университеттері өзінің 
ішкі және сыртқы қызметтерін (оқыту, ғылыми 
зерттеу, академиялық қызмет) нығайту, сондай-ақ 
олардың дамушы ұлттық және өңірлік жүйелермен 

өзара әрекеттесу (еншілес ұйымдар, мансаптық  
менеджмент, стратегиялар, әлеуметтік қызмет) 
мүмкіндіктеріне ие болады деп күтілуде. 

Еуропалық серіктестер үшін бұл жоба Орталық 
Азия сияқты дамушы өңірдің жоғары оқу орындары-
мен сындарлы алмасуды қамтамасыз үшін өз байла-
ныстары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал етеді. 

Жыл сайын біздің түлектеріміз, студенттеріміз,  
магистранттарымыз, докторанттарымыз академия-
лық оқыту бағдарламалары бойынша Қазақстан  
Республикасы Президентінің халықаралық «Бола-
шақ» стипендиясының иегерлері атанып келеді. 

Университеттердің Ұлы Хартиясы (Magna Charta 
Universitatum) аясында ҚазҰАУ-да оқытушылар 
мен студенттердің ұтқырлығы ынталандырылады, 
еуропалық университеттермен өзара ақпарат және 
құжаттама айырбастау жүзеге асырылады. 
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Қазақстан Республикасында білімді дамытудың 
2011–2015 жылдарға арналған бағдарламасында 
білім алушылардың және оқытушылардың сыртқы 
академиялық ұтқырлығын дамытуға баса назар 
аударылған. 

Университет студенттерінің академиялық ұт-
қырлығын дамытуға оқу орнының 300 қатысушыдан 
тұратын Ғаламдық аграрлық жоғары оқу орындары 
консорциумына, ТМД елдеріндегі аграрлық жоғары 
оқу орындарының ректорлары Кеңесіне қатысуы 
да ықпалын тигізіп отыр, бұл ұйымдардың басты 
міндеттері – кредиттік оқыту технологиясын енгізу 
және жетілдіру, инновациялық технологияларды да- 
мыту, студенттермен, оқытушылармен алмасу, про-
фессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру. 

Болон үдерісінің негізгі қағидаттарын қолдау 
және оқытудың кредиттік технологиясын енгізу ше-

карасын кеңейту мақсатында 2011 жылдан бастап 
қазірге дейін шетелдік серіктес жоғары оқу орын-
дарында бір академиялық семестр ішінде 160 маги-
странт және 25 бакалавр оқыды. Серіктес жоғары 
оқу орындар қатарында: Эстония жаратылыстану 
ғылымдарының университеті (Эстония), Нитрадағы 
Словакия аграрлық университеті (Словакия), Плов-
див аграрлық университеті (Болгария), Александрас 
Стульгинскис атындағы университет (Литва), Әулие 
Иштван университеті (Венгрия), Путра университеті 
(Малайзия), Жаратылыстану ғылымдары университеті 
(Польша), Жаратылыстану ғылымдары университеті 
(Чехия), Ллейда университеті (Испания), Шығыс 
Финляндия университеті (Финляндия), Ольштындегі 
Вармин-Мазур университеті (Польша) және т.б. бар.

Университеттің шетелдік жоғары оқу орындары-
мен халықаралық байланысының қарқынды дамуы 
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халықаралық бірлескен білім беру бағдарламаларын 
және қос дипломдық білім беру бағдарламасын жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Бұның жарқын үлгісі Вайн-
штефан университетімен бірлесіп әзірленген (Герма-
ния) «Аграрлық менеджмент» магистрлік курсы бо-
лып табылады, бұл экономиканы басқарудың шетелдік 
тәжірибесін, инновациялық технологияларды және 
ғылыми зерттеулер жүргізудің жаңа әдіс-тәсілдерін 
меңгерген 50-ден аса магистрант дайындауға 
мүмкіндік берді. 

 Ағылшын тілінде оқытылатын екі жылдық оқу 
бағдарламасы жүзеге асырылуда, ондағы мақсат 
– Шығыс Финляндия университетімен бірлесе Жа-
сыл (Табиғи) биотехнология және Тағам қауіпсіздігі 
мамандықтары бойынша магистр деңгейін игерту бо-
лып табылады. Қазіргі таңда осы бағдарлама бойынша 
университеттің 11 магистрант білім алуда.

«Франция-Қазақстан» жоғары білім беруді қолдау 
Қорымен және «АгроПариТех» қоршаған орта және 
тірі ағзалар өндірісі және ғылым Институтымен 
бірлесе «Ауылшаруашылық ғылымдары және табиғи 
ресурстарды басқару» магистрлік бағдарламасы  
ашылуда.

2011 жылдан университетте 7 бағыт бойынша 
ISAS-2011 магистрлік жазғы мектебі жұмыс істейді. 

Халықаралық жазғы мектеп жұмысына 
Ұлыбритания, Италия, Финляндия, Германия, Малай-
зия, АҚШ, Болгария, Словения және т.б. елдердің та-
нымал ғалымдары қатысты

2015 жылдың қыркүйегінде жазғы мектеп 
Ауыспалы экономикасы бар елдердегі аграрлық 
даму Лейбниц-институтының (Германия) – ИЯМО 
қолдауымен «Орталық Азия және Қазақстандағы суар-
малы егіншіліктегі жер және еңбек қатынастарының 
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институттық өзгерістері» жобасы аясында өткізілді. 
Жазғы мектеп жұмысына Германия және Қырғызстан, 
Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан, Қазақстан 
сияқты Орталық Азия елдерінің магистранттары 
қатысты. 

Университет өңірлік жоғары оқу орындары-
мен ішкі академиялық ұтқырлықты белсенді түрде 
іске асырып келеді. 2011–2014 оқу жылдары ішкі 
академиялық ұтқырлық аясында ҚазҰАУ-да 1 семестр 
ішінде Қазақстанның 10 жоғары оқу орнынан 53 сту-
дент және 28 магистрант білім алды.

Жыл сайын университетте шетелдік студент-
тер контингенті 100-ден аса адамды құрайды. Уни-
верситетте Қытай, Моңғолия, Ауғанстан, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Ресей мемлекеттерінің бакалаврлары мен 
магистранттары, Мысыр елінің докторанттары білім 
алуда. 

Жоғары оқу орнында ғылымды дамытудың 
маңызды бағыттарының бірі – оны интернацио-
налдандыру болып табылады, бұл әралуан ғылыми 
мектептердің, білім және бағыт саласының өкілдері 
болып табылатын әртүрлі мемлекеттер мен институт-
тар ғалымдарымен халықаралық ынтымақтастық ба-
рысында жүзеге асырылады. 

Университеттің халықаралық жобаларды жүзеге 
асырудағы басты әріптестері: Өсімдікті қорғау инсти-
туты- Мемлекеттік зерттеу институты (Польша), Лат-
вия Ауылшаруашылық университеті, Халықаралық 
жүгері мен бидайды жақсарту жөніндегі орталық 
(СИММИТ) (Түркия), СУАР мал шаруашылығы акаде-
миясы (ҚХР), Солтүстік Дакота университеті (АҚШ).

ҚазҰАУ ғалымдары мына жобалар бойынша 
шетелдік ғалымдармен бірлескен зерттеу жұмыста-
рын жүргізеді: 
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Международное сотрудничество яв-
ляется неотъемлемой частью инте-
грации КазНАУ в международное 
образовательное и научное про-
странство. 

Приоритетными направлениями развития между-
народной деятельности КазНАУ являются: интер-
национализация образования и поиск новых форм 
международного сотрудничества, способствующих 
гармонизации казахстанского и европейского образо-
вания, повышение качества образовательного процес-
са, достижение высокого уровня конкурентоспособ-
ности образования и научных исследований КазНАУ, 
а также интеграция университета в международное 
академическое сотрудничество.

Университет поддерживает тесное сотрудниче-
ство с 107 вузами и научными центрами, в том числе 
14 вузами, входящими в топ 800-QS ведущих универ-
ситетов мира.

18 сентября 2009 года университет присоединился 
к Великой хартии университетов за поддержку основ-
ных принципов Болонского процесса.

Университет принимает участие в разнообразных 
международных проектах и программах, таких как 
DААD, LOGO, Темпус, по обмену преподавателей FEР, 
«Болашақ», Великая Хартия Университетов, является 
членом международных ассоциации и консорциумов. 

Программа DААD, предоставляющая стипендии 
для студентов, изучающих немецкий язык, находится 
в ведении Германской службы академических обме-
нов (DAAD). В рамках этой программы магистранты 

• Шанқанай кен орнындағы цеолиттер негізінде 
құс шаруашылығына арналған функционалды 
азықтық қоспалар өндіру технологиясы және 
эксперименттік зерттеулер;

• Тағам қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда мал 
шаруашылығы өнімдеріндегі антибиотик 
қалдықтарының әсері;

• Солтүстік және орталық Қазақстандағы жаздық 
бидайдың топырақ жұмыр құрты мен тамырдың 
шіруіне тұрақты зиянкестердің таралуын бағалау, 
түр құрамы, пайда болу көздері;

• Энергетикалық (газ, мұнай) құбыр жолдарын, темір 
және автомобиль жолдарын салу кезінде күйдіргі 
бойынша эпизоотологиялық, эпидемиологиялық 
және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жүйелерін әзірлеу;

• Машиналар кешенін әзірлеу арқылы көкөніс 
өндірісін интенсификациялау;

• Жүгері собығын кептіру процесін интенсифика-
циялау.
2014 жылдан бері ҚазҰАУ Халықаралық 

эпизоотикалық бюромен (ХЭБ) және Тулуза 
ұлттық ветеринарлық колледжімен (Франция) 
ынтымақтастық орнатқан. Олармен бірлесе Қазақстан 
Республикасындағы ветеринарлық білім сапасын 
жақсарту бойынша твинниг жоба жүзеге асырылуда. 

ҚазҰАУ Еуразия одағының жоғары оқу орын-
дарымен белсенді түрде байланыс жасап отырады. 
Беларус Республикасы Өнеркәсіп министрлігінің 
«Астық жинау және азық жинау техникасы бойынша 
БЖКБ-мен» тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар  
орындалуда. 

Университеттің әлемнің өзге де жоғары оқу 
орындарымен халықаралық ынтымақтастығы жыл 
санап кеңеюде, жоғары білімді дамыту саласында 
халықаралық шоғырлану үдерісі қарқынды дамуда. 
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специальности «Менеджмент» по проекту «Экспорт 
немецких образовательных программ: введение 
международного магистерского курса «Аграрный 
менеджмент» в странах СНГ» прошли обучение в  
Германии.

В рамках сотрудничества с немецким обществом 
LOGO (Сельское хозяйство и экологическое равно-
весие с Восточной Европой) студенты проходят 6-ти 
месячную летнюю сельскохозяйственную практику в 
Германии.

По программе Темпус университет реализовывал 
проект 158982-TEMPUS-ES–TEMPUS–JPCR «К устойчи-
вому управлению водными ресурсами в Центральной 
Азии», который позволил подготовить специалистов-
магистров, способных объединить базовые знания в 
естественных, инженерных, экономических науках 
с компетенциями в области управления водными ре-
сурсами, модернизировать и внедрить инновацион-
ные технологии в устойчивое управление водными 
ресурсами. Проект также способствовал расширению 
сотрудничества в области высшего образования между 
Европейским Союзом и странами-партнерами и инте-
грации систем высшего образования стран-партнеров 
в общеевропейские процессы.

В рамках проекта 145688-TEMPUS-1-2008-1-BE-
TEMPUS-SMHES «Центрально-Азиатская сеть по обе-
спечению Качества и Аккредитации» университет 
принял участие в пилотной международной аккреди-
тации вузов Таджикистана.

Основная цель проекта 53154-TEMPUS-1-
2012-1-IT-TEMPUS-JPGR «Услуги по поддержке и 
развитию студентов»: изучить и перенять опыт 
европейских вузов по планированию и админи-
стрированию услуг по академической поддержке 
студентов, дальнейшему трудоустройству студен-
тов, работе с выпускниками. Сотрудники универси-
тета прошли тренинги у европейских специалистов 
в этой области, ознакомились на месте с их дея-
тельностью, овладели методами и технологиями их  
работы. 
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В рамках данного проекта ведется:
• разработка инновационных услуг для студентов и 

выпускников, таких как, академическая поддерж-
ка и профориентация, услуги по студенческой 
жизни, наставничество и консультационная под-
держка по обучению за рубежом, планирование 
карьеры и взаимосвязь с выпускниками;

• разработка инфраструктуры для вновь принятых 
студентов и услуг для выпускников;

• повышение человеческого потенциала в области 
планирования, администрирования и оценки 
услуг для студентов и выпускников, (переподго-
товки кадров в ЕС, а также участие представите-
лей студентов);

• организация новых услуг в институтах поддержки 
студентов;

• разработка и осуществление соответствую-
щей политики контроля качества и процедуры 

в соответствии с Европейскими Стандартами  
Качества;

• создание последующих действий в сотрудниче-
стве с университетами ЕС через подписание дву-
сторонних соглашений.
В университете успешно реализуется Программа 

по обмену преподавателей FEР. Цель и задачи данной 
программы – содействие развитию сельскохозяйствен-
ной политики, эффективных и конкурентоспособных 
систем сельскохозяйственного маркетинга и бизнеса в 
странах СНГ. 

С 2009 года университет стал членом консор-
циума программы «Эрасмус Мундус: окно внеш-
него сотрудничества Лот 9». В рамках данных 
международных проектов студенты бакалавриа-
та, магистратуры и докторантуры PhD проходят 
обучение в вузах Германии, Нидерландов, Австрии, 
Чехии, Словакии, Испании. Университет в дан-
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ных проектах выступает в качестве национального  
координатора.

Университет является ассоциированным партне-
ром проекта SILKROUTE Эрасмус Мундус Действие 2. 
Данный проект направлен на обеспечение междуна-
родной мобильности из Центральной Азии в Европей-
ские страны с целью получения образования по про-
граммам бакалавриата, магистратуры, докторантуры, 
пост-докторантуры, обучения преподавателей и про-
фессоров, административных сотрудников по различ-
ным направлениям. 

Проект предлагает 113 грантов для повышения 
качества образования и укрепления потенциала по 
важным направлениям, как для государственных, так 
и для частных институтов Центральной Азии.

Основной задачей данного проекта является уве-
личение возможностей Европейских и Центрально-
Азиатских высших учебных заведений участвовать в 
мировых научных дебатах и формировать активную 
позицию с точки зрения многокультурного, многосто-
роннего и многоаспектного взаимодействия. 

В партнерстве участвуют 6 европейских, 14 
Центрально-Азиатских высших учебных заведений и 
19 ассоциированных партнеров. Многоаспектное со-
трудничество (многодисциплинарность, многосто-
ронность и интеграция науки и образования, между 
университетами разной величины и обществ) заклю-
чается в укреплении системы высшего образования 
внутри страны, на региональном и межрегиональном 
уровнях. В результате ожидается, что Центрально-
Азиатские университеты получат возможность укре-
пить внутреннюю и внешнюю деятельность (пре-
подавание, научное исследование, академическая 
деятельность), а также их взаимодействие с развиваю-
щимися национальными и региональными система-
ми (дочерние организации, карьерный менеджмент, 
стратегии, социальная деятельность). 

Для европейских партнеров данный проект дает 
возможность расширить круг своих связей и возмож-
ностей для создания конструктивного обмена с выс-

шими учебными заведениями такого развивающегося 
региона как Центральная Азия. 

Ежегодно наши выпускники, студенты, магистран-
ты, докторанты становятся обладателями междуна-
родной стипендии «Болашақ» Президента Республики 
Казахстан по академическим программам обучения.

В рамках Великой Хартии Университетов (Magna 
Charta Universitatum) в КазНАУ стимулируется мо-
бильность преподавателей и студентов, осуществля-
ется взаимный обмен информацией и документацией 
с европейскими университетами. 

В Государственной программе развития образова-
ния Республики Казахстан на 2011-2015 годы большое 
внимание уделено развитию внешней академической 
мобильности обучающихся и преподавателей. 

Развитию академической мобильности студентов 
КазНАУ способствует и участие в Глобальном консор-
циуме аграрных вузов мира, включающем 300 участ-
ников, Совете ректоров аграрных вузов стран СНГ, 
основными задачами которых являются внедрение и 
совершенствование кредитной технологии обучения, 
развитие инновационных технологий, обмен студен-
тами, преподавателями и повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава. 
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В течение одного академического семестра в зару-
бежных вузах-партнерах прошли обучение 160 маги-
странтов и 25 бакалавров. Вузы партнеры: Эстонский 
университет естественных наук (Эстония), Словацкий 
аграрный университет в Нитре (Словакия), Аграрный 
университет Пловдива (Болгария), Университет им. 
Александраса Стульгинскиса (Литва), Университете 
Святого Иштвана (Венгрия), Университет Путра (Ма-
лайзия), Университет Естественных наук (Польша), 
Университет Естественных наук (Чехия), Университет 
Ллейда (Испания), Университет Восточной Финлян-
дии (Финляндия), Варминско-Мазурский Университет 
в Ольштыне (Польша) и т.д.

Развитие международных связей университета 
с зарубежными вузами создает условия для реализа-
ции совместных международных образовательных 
программ и программ двудипломного образования. 
Ярким подтверждением этого является магистерский 
курс «Аграрный менеджмент», разработанный со-
вместно с Университетом Вайнштефан (Германия), 
который позволил подготовить более 50 магистран-
тов, владеющих зарубежным опытом управления эко-
номикой, инновационными технологиями и новыми 
подходами к проведению научных исследований. 

Совместно с университетом Восточной Финлян-
дии осуществляется реализация программы двуди-
пломного образования с обучением на английском 
языке с конечной целью присвоения степени магистра 
по специальностям «Зеленая (Природная) биотехноло-
гия» и «Пищевая безопасность». В настоящее время по 
данной программе обучаются 11 студентов КазНАУ.

Совместно с Фондом поддержки высшего образо-
вания «Франция-Казахстан» и Институтом науки и 
промышленности живых организмов и окружающей 
среды «АгроПариТех» открывается магистерская про-
грамма «Сельскохозяйственные науки и управление 
природными ресурсами».

С 2011 года в университете функционирует меж-
дународная магистерская летняя школа ISAS-2011 по 
7-и направлениям. 
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В работе международной летней школы приняли 
участие известные ученые Великобритании, Финлян-
дии, Германии, Малайзии, США, Болгарии, Словении, 
Словакии и т.д.

В сентябре 2015 года Летняя школа прошла в 
рамках проекта «Институциональные изменения зе-
мельных и трудовых отношений в зонах орошаемого 
земледелия Центральной Азии и Казахстана» при под-
держке Лейбниц-Института агарного развития в стра-
нах с переходной экономикой – ИЯМО, Германия. В ра-
боте летней школы принимали участие магистранты 
из Германии, стран Центральной Азии: Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казах-
стана.

Университетом активно реализуется внутренняя 
академическая мобильность с региональными вузами. 
В 2011-2014 учебном году в рамках внутренней акаде-
мической мобильности в КазНАУ прошли обучение в 

течение 1 семестра 53 студента и 28 магистрантов из 
10 вузов Казахстана.

Ежегодно в университете контингент иностран-
ных студентов составляет более 100 человек. В универ-
ситете обучаются бакалавры и магистранты из Китая, 
Монголии, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, 
России, докторанты из Египта. 

Одним из важных направлений развития ву-
зовской науки является ее интернационализация, 
осуществляемая в процессе международного со-
трудничества ученых разных стран и институтов, 
представляющих различные научные школы, области 
знаний и направления. 

Основными партнерами по выполнению между-
народных проектов университета являются: Инсти-
тут защиты растений – Государственный исследова-
тельский институт (Польша), Сельскохозяйственный 
университет Латвии, Международный центр по улуч-
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шению кукурузы и пшеницы (СИММИТ) (Турция), 
Академия животноводства СУАР (КНР), Университет 
Северной Дакоты (США).

Ученые КазНАУ проводят совместные исследова-
ния с зарубежными учеными по проектам:
• Технология производства и экспериментальные 

исследования функциональных кормовых доба-
вок для птицеводства на основе цеолитов Чанка-
найского месторождения;

• Влияние остаточного количества антибиотиков 
в продуктах животноводства с позиций пищевой 
безопасности;

• Оценка распространения, видового состава, вре-
доносности и источников устойчивости к почвен-
ным нематодам и корневым гнилям яровой пше-
ницы в северном и центральном Казахстане;

• Разработка системы обеспечения эпизоотологи-
ческой, эпидемиологической и экологической 
безопасности по сибирской язве при строитель-
стве энергетических (газ, нефть) трубопроводов, 
железных и автомобильных дорог);

• Интенсификация производства овощей путем раз-
работки комплекса машин;

• Интенсификация процесса сушки початка куку-
рузы.
С 2014 года КазНАУ сотрудничает с Международ-

ным эпизоотическим бюро (МЭБ) и Национальным ве-
теринарным колледжем Тулузы (Франция). Совместно 
выполняется проект твинниг обучению для улучше-
ния качества ветеринарного образования в Республи-
ке Казахстан. 

КазНАУ активно сотрудничает с вузами Евра-
зийского союза. В частности, проводятся опытно-
конструкторские работы с «ГСКБ по зерноуборочной и 
кормоуборочной технике» Министерства промышлен-
ности Республики Беларусь. 

Сотрудничество КазНАУ с другими вузами мира и 
страны с каждым годом расширяется и имеет тенден-
цию к международной интеграции в области развития 
высшего образования.

International cooperation is an essential part 
of KazNAU's integration into the international 
educational and scientific space.
The priority of KazNAU international activities is 
the internationalization of education and the search 

for new forms of international cooperation promoting 
harmonization of Kazakhstani and European education, 
improvement of the educational process quality, achieving 
a high level of competitiveness of education and research in 
KazNAU, as well as university integration in international 
academic cooperation.

The University maintains close cooperation with 
14 universities included in top 800-QS of the leading 
universities of the world.

In September 18, 2009 the University joined the Great 
Charter of universities for support of the basic principles of 
the Bologna process.

The University participates in international projects 
and programs such as DААD, LOGO, TEMPUS, faculty 
exchange FEР, Bolashak, Great Charter of Universities, 
became a member of international associations and 
consortiums.

DAAD program, representing the German service 
for academic exchange provides scholarships for 
students learning German language. In the framework 
of this program 3master'sprogram students majoring 
in “Management” have been trained in Germany upon 
the project “Export of German educational programs: 
introduction to International Master's Course “Agrarian 
Management in CIS countries”. 
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According to the cooperation agreement with the 
German company LOGO (Agriculture and ecological 
balance with Eastern Europe) 4 students undertake a 
6-month long agricultural practice in Germany.

The University realized the International Tempus 
project 158982-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR “Towards 
sustainable water management in Central Asia” which 
allowed to prepare masters, capable to combine basic 
knowledge of natural sciences, engineering, economic 
sciences with competences in the field of water management, 
modernize and introduce innovative technologies in the 
sustainable management of water resources. The project 
also contributed to the expansion of cooperation in the 

field of higher education between the European Union and 
the partner countries and the integration of the higher 
education systems of the partner countries in European 
processes.

The University took part in a pilot international 
accreditation of universities of Tajikistan in the framework 
of the project 145688-TEMPUS-1-2008-1-BE-TEMPUS-
SMHES “Central Asian network of quality and accreditation 
assurance”. 

The main objective of the project 53154-TEMPUS-
1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR “support services and the 
development of students.” is to study the experience of 

European universities in planning and administering 
services for students' academic support and further 
employment, work with alumni. The University staff 
has been trained by European experts in this area, got 
acquainted with activities, methods and technologies of 
their work. The project implements the following:
• development of innovative services for students 

and graduates, such as academic support and career 
guidance, services for students' life, mentoring and 
consulting support for study abroad, career planning 
and coordination of alumni;

• development of infrastructure for the newly admitted 
students and services for graduates;

• increasing human resources potential in planning, 
management and evaluation of services for students 
and graduates (retraining in the EU and participation 
of students;

• organization of new services in the students support 
institutions;

• development and implementation of appropriate 
quality control policy and procedures in accordance 
with European standards of quality;

• creation of follow-up actions in collaboration with 
EU universities through the signing of bilateral 
agreements
The university is successfully implementing the 

teachers exchange program FEP. The aim and objectives of 
this program are to promote the development of agricultural 
policies, efficient and competitive systems of agricultural 
marketing business in CIS countries.

Since 2009, the University became a member of 
the consortium program “Erasmus Mundus External 
Cooperation Window Lot 9”. In the framework of these 
international projects, undergraduates, graduate and PhD 
programs students are trained in universities in Germany, 
the Netherlands, Austria, the Czech Republic, Slovakia, 
Spain. The University acts as the national coordinator in 
these projects.

The University is an associate partner of the project 
SILKROUTE Erasmus Mundus Action 2. This project is 

The University is an associate partner 
in the project SILKROUTE Erasmus Mundus 
Action 2. This project is aimed at promoting 
the international mobility of Central Asia 
in the European countries for training of 
undergraduates, graduates, doctoral students, 
post-doctoral training of teachers and professors, 
administrative staff in various areas.

Ынтымақтастық | Сотрудничество | Cooperation



221

aimed at promoting the international mobility of Central 
Asia to the European countries, for training undergraduates, 
graduates, doctoral students, post-doctoral training of 
teachers and professors, administrative staff in various 
fields.

The project offers 113 grants for improving the quality 
of education and capacity-building in important areas for 
both public and private institutions in Central Asia.

The main objective of this project is to increase the 
capacity of the European and Central Asian higher education 
institutions for participation in global scientific debates 
and to shape a proactive stance in terms of multicultural, 
multilateral and multidimensional cooperation.

The partnership involves 6 European and 14 Central 
Asian higher educational institutions and 19 associate 
partners. The multi-partnership (multidisciplinarity, 
versatility and integration of science and education 
between the universities of different sizes and societies) 
is to strengthen the higher education system in the 
country, at regional and inter-regional levels. As a result, 
it is expected that the Central Asian universities will get 
the opportunity to strengthen the internal and external 
activities (teaching, research, academic activities), as well 
as their interaction with developing national and regional 
systems (subsidiaries, career management, strategy, social 
activities).

This project makes possible for European partners to 
expand cooperation opportunities to create a constructive 
exchange with universities of such developing region as 
Central Asia.

Annually our undergraduates, graduate and doctoral 
students become grantees of the international scholarship 
«Bolashak” of the President of the Republic of Kazakhstan.

KazNAU stimulates the mobility of teachers and 
students, carries out a mutual exchange of information 
and documentation with European universities in the 
framework of the Great Charter of Universities (Magna 
Charta Universitatum).

In the State Program for Education Development of 
the Republic of Kazakhstan for 2011-2015, great attention 

is paid to the development of foreign academic mobility of 
students and teachers.

The development of academic mobility of KazNAU 
students is facilitated by participation in the global 
consortium of agricultural universities, comprising 300 
members, the Council of Rectors of agricultural universities 
of CIS countries, whose main task is the implementation 
and improvement of credit technology, development of 
innovative technologies, exchange of students, teachers 
and faculty's professional development in order to maintain 
the basic principles of the Bologna Declaration and extend 
the implementation of the credit technology.

Since 2011 until present, 160 graduate students and 
25 undergraduates have been trained for one academic 
semester in foreign partner universities. Partners 
Universities are Estonian University of Life Sciences 
(Estonia), Slovak Agricultural University in Nitra (Slovakia), 
Agricultural University of Plovdiv (Bulgaria), Aleksandras 
Stulginskis University (Lithuania), University of Szent 
Istvan (Hungary), University Putra (Malaysia), University 
of Life Sciences (Poland), University of Natural Sciences 
(Czech Republic), University of Lleida (Spain), University of 
Eastern Finland (Finland), Warmia and Mazury University 
in Olsztyn (Poland), etc.

The development of the University's international 
relations with foreign universities creates conditions for 
realization of joint international educational programs 
and programs of double-diploma. A vivid confirmation of 
this fact is the Master's Course “Agrarian Management”, 
developed jointly with the University of Weihenstephan 
(Germany), which will prepare more than 50 graduate 
students possessing foreign experience of economic 
management, innovative technologies and new approaches 
to conducting scientific research.

A two-diploma training program in English is being 
implemented with the ultimate goal of assigning the 
master's degree in the following specialties: Green (Natural) 
Biotechnology and Food Security in cooperation with 
the University of Eastern Finland. Currently, 11 KazNAU 
students are being trained on this program.
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Master's program “Agricultural sciences and natural 
resources management” is going to be opened together 
with the Fund of Higher Education Support “France-
Kazakhstan”, Institute of Science and Industry of Living 
Organisms and Environment “AgroPariTech”.

Since 2011 the International Master's Summer School 
ISAS-2011 in 7 directions has been functioning at the 
university. Well-known scientists of Great Britain, Finland, 
Germany, Malaysia, United States, Bulgaria, Slovenia, 
Slovakia, etc. participated in the international summer 
school. 

In September 2015 the summer school was held in the 
framework of the project “Institutional changes in land 
and labor relations in the areas of irrigated agriculture 
of Central Asia and Kazakhstan” supported by Leibniz-
Institute of agrarian development in countries with 
transition economies (Germany). The summer school was 
attended by graduate students from Germany, Central 
Asian countries: Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan and Kazakhstan.

The University actively implements the internal 
academic mobility with regional universities. In 2011-2014 
53 students and 28 undergraduates from 10 universities of 
Kazakhstan were trained in KazNAU for 1 semester in the 
framework of inner academic mobility.

Today, the University has more than 100 foreign 
students. The University trains bachelor's and master's 
program students from China, Mongolia, Afghanistan, 
Tajikistan, Uzbekistan, Russia, doctoral students from 
Egypt. 

One of the significant trends of the University's research 
development is its internationalization realized in the 
process of international collaboration between scientists 
from different countries and institutions, representing 
different scientific schools and fields of expertise.

The major partners for the implementation of the 
University's international projects are: Institute of Plant 
Protection-National Research Institute (Poland), University 
of Agriculture (Latvia), International Centre for Maize and 
Wheat Improvement (CIMMYT) (Turkey), Academy of 

Animal Husbandry Xinjiang (China), University of North 
Dakota (USA).

KazNAU scientists conduct joint research with foreign 
scientists on the following projects:
- Technology of production and experimental studies 

of functional feed additives for poultry on the basis of 
zeolite of Chankanay mine field;

• Influence of residual amount of antibiotics in livestock 
products from the standpoint of food safety;

• Evaluation of distribution, species composition, 
severity, and resistance sources to soil nematodes and 
root rots of spring wheat in the northern and central 
Kazakhstan;

• Development a system of ensuring the epizootic, 
epidemiologic and environmental safety of anthrax in 
the construction of energy (gas, oil) pipelines, railways 
and highways;

• Intensification of vegetable production through the 
development of machines complex;

• Intensification of the process of corn cob drying.
Since 2014 KazNAU collaborates with Office 

International des Epizooties (OIE) and National Veterinary 
College of Toulouse (France). The project is carried out 
jointly to improve the quality of veterinary education in the 
Republic of Kazakhstan.

KazNAU actively cooperates with the universities of 
Eurasian Union. Particularly, experimental engineering 
work is carried out for the implementation of the project 
with “State Construction Bureau for Grain and Forage 
Harvesting Technology”, Ministry of Industry of Belarus in 
2014.

International cooperation of KazNAU with other 
universities of the world and the country is expanding from 
to year and has a tendency for international integration in 
the field of higher education.
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Қ 

азақ ұлттық аграрлық университеті 
– тек танымал білім беру орталығы 
ғана емес, сонымен бірге жастардың 
шығармашылық қабілетін дамытуға 
барлық жағдай жасалған оқу ордасы.  

 Студенттер қалашығы Алматының 
мәдени орталығында театрларға, мұражайларға, 
кітапханаларға жақын орналасқан. Заманауи 
техниканың соңғы жетістіктерімен жабдықталған 
оқу-зертханалық ғимараттар, бай кітапханалық 
қор, электронды кітапхана, жайлы студенттік 
үйлер мен спорт кешендері, жап-жасыл ағаштар 
мен әдемі гүлдер, күтіп-бапталған әсем аумақ 
– лайықты білім алып, жайлы өмір сүруге бо-
латын студенттік кампустың қазіргі келбеті  
осындай. 

Университетте жүргізілетін тәрбие жұмысының 
басты мақсаты – бойында терең кәсіби білімдер мен 
дағдыларды, жоғары моральдық және отансүйгіштік  
сапаларды үйлестіріп, құқықтық және коммуника-
тивтік мәдениетті игерген, шығармашылықпен жұ-
мыс істеуге қабілетті білім алушыларды тұлғалық  
және кәсіби тұрғыда қалыптастыру үшін қолайлы 
жағдайлар жасау. 

тәрБие | воспитание
UPbriNgiNg

Отаншылдыққа баулу – тәрбиенің басты міндеті | Преданнось родине – главная задача воспитания
Dedication to the motherland is the main objective of eduction

Жас маманның жан-жақты білімді және бәсекеге 
қабілетті тұлғасын қалыптастыру, жаңа қазақстандық 
патриотизм рухында тәрбиелеу мақсатындағы жұмыс 
О. Сүлейменов атындағы Әлеуметтік-гуманитарлық 
білім беру және тәрбие институты арқылы іске асы-
рылып келеді. Институт әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер бойынша оқу-білім беру үдерісі мен тәрбие 
жұмысы үйлесім тапқан идеологиялық орталық бо-
лып табылады. 

Университетте жүргізілетін тәрбие 
жұмысының басты мақсаты – бойында 
терең кәсіби білімдер мен дағдыларды, 
жоғары моральдық және отансүйгіштік 
сапаларды үйлестіріп, құқықтық және 
коммуникативтік мәдениетті игер-
ген, шығармашылықпен жұмыс істеуге 
қабілетті білім алушыларды тұлғалық 
және кәсіби тұрғыда қалыптастыру үшін 
қолайлы жағдайлар жасау. 
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саясаты жолына біріктіру, Н.Назарбаевтың өмірлік 
қағидасы мен жасампаз идеясын жан-жақты пайда-
лану арқылы жеке тұлғаны әлеуметтендіру, оның бой-
ында көшбасшылық қасиеттер дамыту міндеттерін 
көздейтін «Қазақстан жолы» тәрбие-білім орталығы 
жұмыс істеп келеді.

21 ұлт пен ұлыстың өкілдері мүше болып табы-
латын «Достық» студенттік ассамблеясы- жастар 
арасында ұлтаралық келісім мен бірлікті, достықты 
насихаттауға, патриоттық тәрбиені жүзеге асыру үшін 
құрылған. Студенттік ассамблеяның құрылтайшысы – 
Қазақстан халқы ассамблеясы. 

2012 жылы студенттік ассамблея мүшелері және 
орыс тілі кафедрасының оқытушылары «Русский мир» 
халықаралық қорының (Ресей) «К диалогу культур 
через русский язык» гранттық жобасын жеңіп алды. 
Осы жоба аясында «Бір шаңырақ астында» іс-шарасы, 
«Здравствуй, Масленица!» славян мерекесі, «Караван 

Университет қабырғасында О.Сүлейменовтің 
шығармашылығы жайлы «Под знаком Олжаса...» 
атты студент жастар арасында тәрбиелік іс-шаралар 
өткізіліп отырады. 

Институттың әртүрлі бағыттағы Елбасы ұсынған 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясында айқындалған 7 бас-
ты құндылыққа сәйкес жастар орталықтары қайта 
құрылып, олардың жұмысы жаңаша сипат алды: 
• «Қазақстан Тәуелсіздігі» студенттердің дебат 

орталығы;
• Ұлтаралық келісім және бірлік орталығы;
• Патриоттық тәрбие орталығы;
• «Руханият» зияткерлік орталығы;
• Тіл және мәдениет орталығы;
• Құқықтық тәрбие орталығы;
• Салауатты өмір салты орталығы.

Сонымен бірге студент жастардың белсенділігін, 
күш-жігерін мемлекет басшысының идеясы мен 



230

Тарих | История | History



231

Тарих | История | History





233

Тәрбие | Воспитание | Upbringing

языков» фестивалі, Қазақстан халқы бірлігі күніне 
арналған «Мәдениеттер жәрмеңкесі» әдеби-сазды 
қойылымы, «Біз болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» 
іс-шарасы, Халықаралық толеранттылық күніне орай 
«Мы разные, и мы вместе!» фестивалі және т.б. іс-
шаралар өткізілді. 

Студенттік ассамблея мүшелері – универси-
тетіміздің талантты студенттері қалалық, аудандық 
деңгейдегі әртүрлі байқауларға, жарыстарға қаты-
сып, белсенділік танытып келеді. 2013 жылы Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
базасында ұйымдастырылған «Язык как исповедь на-
рода» қалалық конкурсында ассамблея мүшелерінен 
құрылған команда бас жүлдені жеңіп алды.

Тұлғаны зияткерлік дамыту бағытында «Зи-
ялы қазақ», «Шах и Мат» пікірсайыс клубта-
ры, студенттердің қызығушылықтары бойынша 
ғылыми үйірмелер мен клубтар жұмыс істейді. 
Пікірсайыстарды ұйымдастыру және өткізу 
студенттердің шығармашылық белсенділігін және 
көшбасшылық қасиеттерін дамытуға, олардың өз 
ұстанымдарын көрсетіп, қорғай білуін және то-
лерантты сұқбат жүргізе білуін қалыптастыруға 
ықпал етеді. «Зиялы қазақ» пікірсайыс клубы жыл 
сайын «Нұр Отан» ХДП ауыспалы кубогы үшін 
Республикалық турнир, ҚазҰАУ ректорының кубогы 
үшін қалалық турнир, дәстүрлі жалпыуниверситеттік 
турнир және т.б. пікірсайыстар өткізіп  
отырады.

Студенттердің зияткерлік дамуында, бәсекеге 
қабілетті маман болып шығуында ғылыми жобаларға 
қатысу оң нәтижесін береді. Университеттің Enactus 
командасы республикалық «Enactus» ұлттық 
жарысының жеңімпазы ретінде Қытай Халық Респу-
бликасында өткен кәсіпкерлік арқылы адамдардың 
өмір сүру сапасын жақсарту бойынша дүниежүзілік 
«Enactus World Cup 2014» жарысына (қазан айы, 2014 
жыл) қатысып, өз лигасында 3 орын алды. Бұл лига-
да біздің студенттеріміз АҚШ, Франция, Бразилия, 
Жапония, Гана, Тунис, Сингапур сияқты елдердің 

командаларын артқа қалдырып, жеңіс тұғырынан  
табылды. 

Студент жастарды адамгершілік-рухани тәрбие-
леу – тәрбие жұмысындағы маңызды міндеттердің 
бірі. Университеттегі «Мәдениеттану» орталығы сту-
дент жастардың шығармашылық қабілетін дамыту, 
олардың өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал ету, руха-
ни тәрбие беруді жетілдіру және бос уақытын тиімді 
ұйымдастыру бағытында жұмыстар жүргізіп отыр. 
Орталық «Жас ақындар», «Эстрадамен ән айту», 
«Дәстүрлі ән» үйірмелері, «Гүлбану» би ансамблі,  
А. Жұбанов атындағы халық аспаптары оркестрі, «Жас 
талант» студенттік театры жұмыстарын үйлестіреді.

Университет студенттері халықаралық, 
республикалық, қалалық, аудандық, облыстық 
деңгейлердегі шығармашылық конкурстарының 
жүлдегерлері мен жеңімпаздары атанып келеді. 
«Гүлбану» би ансамблінің 2012 жылы Түркияда  
өткен Көрұғлы атындағы халықаралық фестиваль-
де топ жарып, бас бәйгеге ие болуы, 2013 жылы 
Түркиядағы өнер бәйгесіне құрметті қонақ ретінде 
қайта шақырылуы да біздің студенттердің толассыз 
шығармашылық ізденісін көрсетеді. Ансамбль 2013 
жылы өзінің 10-жылдығын атап өтті, «Таңғажайып би 
әлемі» атты есептік концертін берді. 

Студенттердің талантын шыңдау, шығарма-
шылығын дамыту жұмыстарының бірі «Көңілділер  
және тапқырлар клубы» болып табылады. 

21 ұлт пен ұлыстың өкілдері мүше бо-
лып табылатын «Достық» студенттік 
ассамблеясы- жастар арасында ұлтаралық 
келісім мен бірлікті, достықты наси-
хаттауға, патриоттық тәрбиені жүзеге 
асыру үшін құрылған. Студенттік ас-
самблеяның құрылтайшысы – Қазақстан 
халқы ассамблеясы. 
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тарында жоғары нәтижелерге қол жеткізген спортшы 
студенттерін мақтан етеді, олар: Бақыт Сәрсекбаев 
– бокстан Олимпиада чемпионы (Пекин, 2008 жыл), 
Жамаш Дияз – ушу-саньдадан үш мәрте әлем чемпио-
ны (1996–1999 жж.), Марат Мәзімбаев – кәсіпқойлар 
арасында бокстан әлем чемпионы (2008 ж.), «ҚазҰАУ» 
волейболшылар командасы Қазақстанның жоғарғы 
лигасында ойын көрсетті (2005–2009 жж.). 

Университеттің 150-ден астам студенті әр жыл-
дары Олимпиадалық ойындардың, әлем, Азия, 
Қазақстан чемпионаттарының жүлдегерлері болды. 
Тек 2012–2015 жж. аралығында 25-тен астам сту-
дент әр спорт түрінен жеңімпаз атанды. Олардың 
қатарында: А. Санатбаев – джиу-джитсудан, самбодан 
ҚР спорт шебері, дзюдодан спорт шеберіне үміткер, 
2013 жылғы Алматы облысының чемпионы, самбодан 
ҚР чемпионы; И. Акбербаев – WBO және PABA версия-
лары бойынша бокстан әлем чемпионатында 1-орын 
алды; А. Угурчиев – бокстан Халықаралық турнирде 
1-орынды иеленді; А. Қалибеков – бокстан халықара-
лық кластағы спорт шебері – жастар арасындағы  
Әлем чемпионатында және Азия чемпионатын-
да 1-орынға ие болды; Б. Жақсыбаев – бокстан ҚР 
чемпионатының жүлдегері атанды. 

Университеттің волейболдан, футболдан және 
шағын футболдан құрама командалары жоғары 
нәтижелерге қол жеткізіп келеді. 2015 жылы волей-
болшылар командасы республика бойынша өткен 
VІІІ Жазғы Универсиадада ерлер командаларының 

Университеттік «Сенсация» командасы – рес-
публикалық КТК ойындарының бірнеше мәрте 
жеңімпазы. Команда 2012 жылы КТК Ортаазиялық 
лигасының чемпионы болды, ал 2013 жылы 
Халықаралық КТК Одағының Президенті  
А.В. Масляковтың шақыруымен Сочи қаласында 
өткен 23 халықаралық фестивальда ойдағыдай өнер 
көрсетіп, жоғары рейтингке ие болды. 

Салауатты өмір салты орталығы құрамына 
студенттік «Алтын дән» спорт клубы кіреді. Орталық 
жастар арасында бұқаралық спорт түрлерін насихат-
тау, дене тәрбиесін қалыптастыру бағытында ауқым-
ды жұмыстар атқаруда. 

Студенттік «Алтын дән» спорт клубы жыл сайын: 
«Денсаулық», «Жастар – салауатты өмір салты үшін», 
«Бірінші курстықтар спартакиадасы», профессор-
оқытушылар құрамы мен қызметкерлер арасындағы 
спартакиада, әр спорт түрлері бойынша республи-
калық және өңірлік турнирлер, ардагерлер арасын-
дағы волейболдан халықаралық турнир сияқты 
спорттық-көпшілік шаралар өткізіп тұрады. 

Университетте жұмыс істейтін: бокс, аэробика, во-
лейбол (ерлер), волейбол (қыздар), баскетбол (қыздар), 
футбол (ерлер), шағын футбол, атлетизм, дзюдо, самбо, 
таэквандо, үстел үсті теннисі, шахмат, тоғызқұмалақ, 
туризм, черлидинг, дойбы секциялары спортқа жаны 
құмар студенттердің басын біріктіріп отыр.

Университет Олимпиадалық ойындарда және 
спорт түрлері бойынша өткізілген әлем чемпионат-

Салауатты өмір салты орталығы 
құрамына студенттік «Алтын дән» спорт 
клубы кіреді. Орталық жастар арасында 
бұқаралық спорт түрлерін насихаттау, 
дене тәрбиесін қалыптастыру бағытында 
ауқымды жұмыстар атқаруда.

2013 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті базасында 
ұйымдастырылған «Язык как исповедь на-
рода» қалалық конкурсында ассамблея 
мүшелерінен құрылған команда бас жүлдені 
жеңіп алды.
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арасында 2-орынға ие болды. Осы жылы команда ар-
дагерлер арасында О. Сүлейменовтің жүлдесіне во-
лейболдан өткен ІХ халықаралық турнирде 1-орынға 
ие болды және шағын футбол командасы да (ер-
лер) Халықаралық Студенттер лигасында 2-орынды 
иеленді. Футболдан құрама командамыздың Ұлттық 
студенттік Лигада 3 орынды иеленуі, ал волейбол 
құрама командасының бірнеше дүркін Универсиада 
чемпионы, ҚР чемпионатының күміс жүлдегері бо-
луы, 2015 жылғы ҚР VIII жазғы универсиада ойын-
дарында құрама команда волейболдан 2 орын, бок-
стан 1 орын алуы студенттерді жаңа жеңістерге  
жетелейді.

Университет студенттері экологиялық акция- 
ларға да белсенді араласады. Мысал ретінде Бүкіл 
әлемдік араларды қорғау Қорының (World Save Bee 
Fund) ұйымдастыруымен университет территория-

сында «Араны құтқарсақ – планетаны құтқарамыз» 
атты араларды қорғау қамалын тұрғызу акциясының 
өткізілуін айтуға болады. 

«Ақ желкен» поэзиялық үйірмесі мен «Жас 
қаламгер» клубының басшылығымен ҚазҰАУ 
студенттерінің шығармаларынан тұратын «Сезім 
шуағы» атты алғашқы жинақ жарық көрді, онда 36 жас 
автордың өлеңдері мен әңгімелері берілді. 

Университеттегі жастар саясаты бөлімі 
студенттердің өзін-өзі басқару ұйымдары, студенттік 
кәсіподақ комитеті, «Жас ғалым» үйірмесі, «Сенсация» 
КТК командасы, «English club» тіл үйрену орталығы, 
«G-time» клубы, «Ақ желкен» поэзиялық үйірмесі, 
«Шабыт» студенттік театры, көшбасшылар клубы, 
студенттік құрылыс жасақтары, полицияның жас 
көмекшілер тобы, «Жасыл ел» жасағының жұмысын 
үйлестіреді.
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К 
азахский национальный аграрный уни-
верситет является не только центром 
обучения, но и местом для творческого 
и культурного развития молодежи. Сту-
денческий городок расположен в цен-

тре Алматы, вблизи театров, музеев, библиотек. Круп-
ные учебно-лабораторные корпуса, оборудованные 
последними достижениями современной техники, бо-
гатый библиотечный фонд, электронная библиотека, 
комфортные студенческие общежития и спортивные 
комплексы, комбинаты питания, ухоженная и краси-
вая территория, где много зелени и цветов – таков об-
лик студенческого кампуса, где удобно учиться и ком-
фортно жить.

Главная цель воспитательной работы – создание 
благоприятных условий для личностного и професси-
онального формирования обучающихся, сочетающих 
в себе глубокие профессиональные знания и умения, 
высокие моральные и патриотические качества, об-
ладающие правовой и коммуникативной культурой, 
способных к творческому самовыражению.

Основная работа для формирования хорошо обра-
зованной и конкурентоспособной личности молодого 
специалиста осуществляется в Институте социально-
гуманитарного образования и воспитания им. Олжаса 
Сулейменова. Этот институт является идеологическим 
центром, где слиты воедино учебно-образовательный 
процесс по социально-гуманитарным дисциплинам и 
учебно-воспитательная работа.

Более 10 лет в стенах университета проводится 
цикл воспитательных мероприятий «Под знаком Ол-
жаса...», в рамках которого проходят творческие встре-
чи О. Сулейменова со студенческой молодежью.

В составе Института имеются молодежные цен-
тры различных направлений, преобразованные и пе-
реименованные в соответствии с семью ценностями, 
обозначенным в национальной идее «Мәңгілік ел»: 
• Студенческий дебатный центр «Независимость 

Казахстана»; 
• Центр межэтнического согласия и единства; 

• Центр патриотического воспитания; 
• Интеллектуальный центр «Руханият»; 
• Центр языка и культуры; 
• Центр правового воспитания; 
• Центр здорового образа жизни. 

А также в целях привлечения молодежи к активной 
общественной жизни, развития лидерских способно-
стей на примере жизненных принципов и созидатель-
ной идеи Н.Назарбаева был создан воспитательно-
образовательный центр «Казахстанский путь».

Студенческая ассамблея «Достық» КазНАУ – это 
первая в республике студенческая ассамблея, учреди-
телем которой выступила Ассамблея народа Казахста-
на. Ее членами являются представители 21 националь-
ностей и народностей, проживающих в Казахстане. 
Основной целью деятельности данной молодежной 
организации является укрепление межнационально-
го согласия и патриотического воспитания среди сту-
денческой молодежи. 

В 2012 году члены студенческой ассамблеи и пре-
подаватели кафедры русского языка выиграли Грант 
международного фонда «Русский мир» (Россия) по 
проекту «К диалогу культур через русский язык». В 
рамках данного проекта и в целях пропаганды межэт-
нической толерантности были проведены творческие 
вечера, круглые столы, конкурсы, фестивали, такие 

Главная цель воспитательной работы 
– создание благоприятных условий для лич-
ностного и профессионального формирова-
ния обучающихся, сочетающих в себе глу-
бокие профессиональные знания и умения, 
высокие моральные и патриотические ка-
чества, обладающие правовой и коммуни-
кативной культурой, способных к творче-
скому самовыражению.
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Студенческая ассамблея «Достық» 
КазНАУ – это первая в республике студен-
ческая ассамблея, учредителем которой 
выступила Ассамблея народа Казахста-
на. Ее членами являются представители 
27 национальностей и народностей, про-
живающих в Казахстане. Основной целью 
деятельности данной молодежной органи-
зации является укрепление межнациональ-
ного согласия и патриотического воспита-
ния среди студенческой молодежи. 

как праздник языков «В семье единой», славянский 
праздник «Здравствуй, Масленица!», фестиваль «Ка-
раван языков», музыкально-литературное представле-
ние «Ярмарка культур» и др. 

Члены ассамблеи – это активные участники об-
щественной жизни города и республики. Так, в 2013 
году команда КазНАУ завоевала Гран-при в городском 
межвузовском конкурсе «Язык как исповедь народа», 
организованном на базе Казахского государственного 
женского педагогического университета, а в 2015 году 
в День культуры народа, в стенах университета КIMEP 
представила сказку «Про Федота-стрельца удалого мо-
лодца».

Интеллектуальному развитию студентов в уни-
верситете уделяется большое внимание, активно ра-
ботают дебатные клубы «Зиялы қазақ», «Шах и Мат», 
студенческие научные кружки и клубы по интересам. 
Организация и проведение дебатов способствует раз-
витию творческой активности и лидерских качеств сту-
дентов, формированию у них умения представлять и 
отстаивать свою гражданскую позицию, умения вести 
толерантный диалог. Дебатным клубом «Зиялы қазақ» 
ежегодно организовываются Республиканский тур-
нир за переходящий кубок народно-демократической 

партии «НурОтан»; городской конкурс за кубок 
ректора КазНАУ, общеуниверситетские турниры и  
диспуты.

Немаловажную роль в формировании у студентов 
умений самостоятельно и компетентно принимать и 
реализовать решения, играет приобщение их к уча-
стию в научных проектах. В 2014 году наша команда 
участвовала в мировых соревнованиях «Enactus World 
Cup 2014» – международном конкурсе лучших студен-
ческих бизнес-проектов по улучшению качества жиз-
ни людей через предпринимательство (КНР, Пекин) 
и заняла третье место в своей лиге, оставив позади 
команды таких стран, как США, Франция, Бразилия, 
Япония, Гана, Тунис, Сингапур. 

Духовно-нравственное воспитание студенческой 
молодежи – это одна из важных задач воспитательной 
работы. Функционирующая в университете кафедра 
«Культурология» – это творческий центр, где через 
истинное познание искусства оказывается влияние 
на духовно-нравственное воспитание студентов. Ка-
федра координирует работу кружков «Жас ақындар», 
«Эстрадное пение», «Дәстүрлі ән», танцевальный ан-
самбль «Гуль-Бану», оркестр народных инструментов 
имени А.Жубанова, студенческий драматический те-
атр «Жас талант».

Наши студенты являются лауреатами и победи-
телями творческих конкурсов международного, ре-
спубликанского, городского, районного, областного 
уровня. Танцевальный ансамбль «Гуль-Бану» в 2012 
году занял 1-место на международном молодежном 
творческом конкурсе в г.Анаде (Турция) и в 2013 году 
был приглашен на молодежный фестиваль в г.Балу 
(Турция). В 2013 году ансамбль отметил свое 10-летие, 
дал отчетный концерт «Таңғажайып би әлемі» – «Вол-
шебный мир танца».

Университетская команда «Сенсация» – неодкрат-
ный победитель республиканских игр КВН. В 2012 
году она стала чемпионом Среднеазиатской лиги КВН, 
а в 2013 году по приглашению Президента Междуна-
родного Союза КВН А.В. Маслякова успешно выступи-
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ла на 23-м Международном Фестивале в г. Сочи и по-
лучила повышенный рейтинг. 

В 2001 году был создан Центр формирования здо-
рового образа жизни, в состав которого вошел студен-
ческий спортивный клуб «Алтын дән». 

Студенческий спортивный клуб «Алтын дән» еже-
годно проводит спортивно-массовые мероприятия: 
«Денсаулық», «Молодежь – за здоровый образ жизни», 
«Спартакиада первокурсников», спартакиада среди 
профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников, республиканские и региональные турниры по 
разным видам спорта, международный турнир по во-
лейболу среди ветеранов. 

В настоящее время в университете работают сек-
ции по следующим видам спорта: бокс, аэробика, ат-
летическая гимнастика, волейбол (юноши), волейбол 
(девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), 

футбол юношей, мини-футбол, вольная борьба, дзюдо, 
самбо, қазақша күрес, таэквандо, настольный теннис, 
шахматы, тоғыз-құмалақ, легкая атлетика, туризм, 
черлидинг, шашки.

Университет гордится студентами-спортсменами, 
добившимися высоких результатов на Олимпий-
ских играх и чемпионатах мира по различным ви-
дам спорта, такими как Бахыт Сарсекбаев – олим-
пийский чемпион по боксу (Пекин, 2008 г.), Жамаш 
Дияз – трехкратный чемпион мира по ушу-саньда 
(1996–1999 гг.), Марат Мазимбаев – чемпион мира по 
боксу среди профессионалов (2008 г.), команда волей-
болистов «КазНАУ» играла в высшей лиге Казахстана  
(2005–2009 гг.). 

Призерами олимпийских игр и чемпионатов 
мира, Азии, Казахстана в разные годы стали более 
150 студентов университета. Только за 2012–2015 гг. 
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более 25 студентов стали победителями в различных 
видах спорта. Например: в 2012 году в районных и го-
родских соревнованиях Г.Бахытжан, Н.Бауыржанова, 
А.Кульбаева, А.Жамалова заняли I место по забегу по 
лестнице «Баспалдак-2012»; в 2013 году кандидат в 
мастера спорта по дзюдо, мастер спорта РК по джиу-
джитсу и самбо А.Санатбаев стал чемпионом Ал-
матинской области; И.Акбербаев – занял I место на 
чемпионате мира по боксу по версиям WBO и PABA; 
А.Угурчиев – I место в Международном турнире по 
боксу; мастер спорта Международного класса по боксу 
А.Калибеков – I место на чемпионате Мира среди мо-
лодежи и на чемпионате Азии. 

Хороших результатов добиваются сборные ко-
манды университета по волейболу, футболу и мини-
футболу. В 2015 году на республиканской VІІІ Летней 
Универсиаде команда по волейболу заняла 2-е место 
среди мужских команд. В этом же году на междуна-
родных соревнованиях и на чемпионате Азии, на ІХ 
международном турнире по волейболу среди ветера-
нов на приз О.Сулейменова сборная КазНАУ заняла I 
место, а команда по мини-футболу (мужчины) заняла 
I место в Международной Студенческой лиге.

По инициативе студенческого поэтического круж-
ка «Ақ желкен» и клуба «Жас қаламгер» вышел в свет 

первый сборник произведений студентов КазНАУ 
«Сезім шуағы», где опубликованы стихотворения и 
рассказы 36 молодых авторов. 

Студенты нашего университета принимают ак-
тивное участие в разных экологических акциях. При-
мер тому – участие во всемирной акции по строи-
тельству символической стены защиты пчел «Спасем 
пчелу – спасем планету», проведенной на территории 
университета и возглавляемой Всемирным Фондом за-
щиты пчел (World Save Bee Fund). 

Отдел молодежной политики является неотъемле-
мой частью всей общевузовской системы управления и 
координирует работу студенческого самоуправления, 
студенческого профсоюзного комитета, кружка «Мо-
лодой ученый», команды КВН «Сенсация», языкового 
центра «English club», клуба G-time, поэтического клу-
ба «Ақ желкен», студенческого театра «Шабыт», клуба 
лидеров, студенческого строительного отряда, группы 
молодых помощников полиции, отряда «Жасыл ел». 

Студенческий дом КазНАУ – это общий дом для 
более 6000 студентов, это возможность для совершен-
ствования модели студенческого самоуправления 
– приобщения к опыту принятия самостоятельных 
решений, обучение студентов управленческим навы-
кам, развитие инициативы, уверенности в себе.

В 2001 году был создан Центр форми-
рования здорового образа жизни, в состав 
которого вошел студенческий спортивный 
клуб «Алтын дән». 

В 2013 году команда КазНАУ завоевала 
Гран-при в городском межвузовском кон-
курсе «Язык как исповедь народа», организо-
ванном на базе Казахского государственно-
го женского педагогического университета, 
а в 2015 году в День культуры народа, в 
стенах университета КIMEP представила 
сказку «Про Федота-стрельца удалого мо-
лодца».
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As part of the Institute, there are youth centers of 
different directions, transformed and renamed according 
to the seven values outlined in the national idea «Mangilik 
El» («Eternal Nation»): 
• Students Debate Center “Independent Kazakhstan”; 
• Center for intercultural harmony and solidarity; 
• Center for patriotic upbringing; 
• Intellectual Center “Rukhanyat”; 
• Language and culture center; 
• Center for legal education; 
• Center for healthy lifestyle. 

The educational-training Center “Kazakhstan way” 
was established with the aim of attracting young people 
to the active social life and development of leadership 
abilities on the example of life principles and creative idea 
of N. Nazarbayev. 

KazNAU's students' assembly “Friendship” is the 
first students' assembly in the republic founded by the 
Assembly of People of Kazakhstan. Its members are the 
representatives of 27 nationalities and ethnic groups living 
in Kazakhstan. The main aim of the organization is to 
strengthen intercultural harmony and patriotic upbringing 
among students. 

In 2012 members of the students' assembly won the 
grant of the international fund “Russian World” (Russia) on 
the project “To Dialogue of Cultures via Russian Language”. 
Meetings, round-tables, debates, competitions, festivals to 
promote cultures and languages of nations living in our 
country were organized in the framework of this project 
such as “In the unified family”, Slavic holiday “Hello, 
Maslenitsa Festival!”, festival “Languages Caravan”, music 
and literature performance “Cultures Fair”.

The Assembly members are active participants of the 
city's and the republic's public life. In 2013 the Universty’s 
team won Grand Prize in city festival “Language as the 
Nation’s Confession” organized by Kazakh State Women 
Pedagogic University, in 2015 – presented the tale “About 
Fedot-Fine Fellow” at KIMEP university.

Great attention is paid to the intellectual developments 
of students in the University, debate clubs “Ziyaly Kazakh”, 

K 
azakh National Agrarian University is not 
only a center of learning, but also a place 
for creative and cultural development of 
young people. The campus is located in 
central Almaty, close to theaters, museums, 

libraries. Large educational-laboratory buildings equipped 
with the latest achievements of modern technology, a 
well-stocked library fund, electronic library, comfortable 
student dormitories and sports complexes, food facilities, 
well-groomed and beautiful area with a lot of greenery and 
flowers – this is the face of the student campus, where it is 
convenient to learn and comfortable to live. 

The main purpose of educational work is creating 
favorable conditions for personal and professional 
development of learners combining profound professional 
knowledge and skills, high moral and patriotic traits, 
possessing legal and communicative culture, capable for 
creative self-expression.

The main work for developing well educated and 
competitive personality of a young specialist is realized at 
the Institute of Socio-Humanitarian Education named after 
Olzhas Suleimenov. This Institute is an ideological center 
where training process in socio-humanitarian subjects and 
morale and character building activities are combined.

More than 10 years the University is conducting a 
series of educational activities «Under the sign of Olzhas...» 
in the framework of which meetings of O. Suleimenov with 
students take place.

The main purpose of educational work is 
creating favorable conditions for personal and 
professional development of learners combining 
profound professional knowledge and skills, 
high moral and patriotic traits, possessing legal 
and communicative culture, capable to creative 
self-expression.
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“Shakh and Mat”, students' scientific societies and clubs. 
Organization and conducting debates develop students’ 
creativity and leadership qualities, formation of their 
ability to represent and defend their civil position, ability 
to maintain a tolerant dialogue. The debate club “Ziyaly 
Kazakh” organized a debate on a theme “Love to a person, 
family and to a country”, the 10-th Republican tournament 
for the Cup of RDP “Nur Otan”; university event dedicated 
to the Message of the President of the Republic of 
Kazakhstan “Strategy Kazakhstan-2050: a new policy of 
the established state” for the Cup of KazNAU rector and the  
others.

Involvement of students to participating in the research 
projects plays an important role in the formation of students' 
skills to solve and implement their own solutions. In 2014, the 
University team participated in international competition 
“Enactus World Cup 2014” – an international competition 
for the best student business projects for improving the 
quality of life through entrepreneurship (China, Beijing) 
and won the third place in the league, leaving behind the 
teams of countries such as the United States, France, Brazil, 
Japan, Ghana, Tunisia and Singapore.

Spiritual and moral education of students is one of the 
important tasks of educational work. The “Cultural Studies” 
department is a creative center, where the true knowledge 
of art influence the spiritual and moral upbringing of 
students. The department coordinates the activities of clubs 
“Young poets”, “Pop singing”, “Traditional song”, the dance 
ensemble “Gul Banu”, the orchestra of folk instruments 
named after A. Zhubanov and students’ drama theatre 
“Young talent.”

Our students are winners of creative competitions on 
international, national, municipal, district and regional 
levels. In 2012 the ensemble “Gul Banu” won the 1st place 
at the international youth creativity competition in Anad 
(Turkey) and in 2013 was invited to the Youth Festival in 
Balucity (Turkey). In 2013 the dance ensemble “Gulbanu” 
celebrated its 10th anniversary, and gave a summary 
concert “Tangazhaiyp bi alemi” – “The Magical World of 
Dance”.

The University team “Sensation” is a numerous winner 
of republican KVN games. In 2012 the team became the 
champion of the Central Asian league of KVN, and in 
2013on the invitation of the President of the International 
KVN Union A.V.Maslyakov, successfully participated in 
the 23rd International Festival in Sochi and got high  
rating.

In 2001the Center on Healthy Life style was established 
which included Students Sport Club “Golden Grain”. 

Students Sport Club “Golden Grain” annually 
organizes sport activities “Health”, “Youth for healthy 
lifestyle”, Freshmen Spartakiad, republican and regional 
sport tournaments with participation of academic and 
administrative staff, international volleyball tournament 
among veterans. 

At present, boxing, aerobics, athletic gymnastic, 
volleyball, basketball, mini football, wrestling judo, 

KazNAU's students' assembly “Friendship” 
is the first students' assembly in the republic 
founded by the Assembly of People of 
Kazakhstan. Its members are the representatives 
of 27 nationalities and ethnic groups living in 
Kazakhstan. The main aim of the organization 
is to strengthen intercultural harmony and 
patriotic upbringing among students. 

In 2013 the Universty’s team won Grand 
Prize in city festival “Language as the Nation’s 
Confession” organized by Kazakh State Women 
Pedagogic University, in 2015 – presented the tale 
“About Fedot-Fine Fellow” at KIMEP university.
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wrestling sambo, kazakh wrestling, free-style wrestling, 
table tennis, chess, track and field athletics, tourism, 
draughts sections function in the University. 

The University is proud of its sportsmen students who 
achieved high results in Olympic Games and championships 
in different sports such as B.Sarsekbayev, olympic 
champion on boxing (Beijing, 2008), J. Diaz, tree-time 
world champion in wushu (1996–1999), M. Mazimbayev, 
world champion in boxing among professionals (2008). 
Volleyball team of KazNAU that played in the high league 
of Kazakhstan (2005–2009).

150 students of the University became prize winners 
of Olympic Games and World’s, Asia and Kazakhstan 
championships. For example, among them are G. 
Bakytzhan, N. Bauyrzhanova, A. Kulbayeva, A. Jamalova 
who won the 1st place in district and city cross competitions 
in 2012, master of sport in A. Sanatbayev – the master 

of sports of RK in ju-jitsu, sambo; the candidate for the 
master of sports in judo in 2013 became the champion of 
Almaty region; I. Akberbayev – took the 1st place on the 
world boxing championship according to WBO and PABA 
versions; A. Ugurchiyev – the 1st place in the International 
boxing tournament; A. Kalibekov the world class master of 
sports on boxing – the 1st place in the World Cup among 
youth and in the championship of Asia. 

University teams in volleyball, soccer and mini soccer 
achieved good results. In 2015 the volleyball team took the 
2nd place among men's teams at the republic V ІІІ Summer 
Universiade. 

Today the work on organizing a university football 
team for participating in the Championship of Student's 
National league is conducted.

At the initiative of student’s poetic club “Akzhelken” 
and the club “Zhaskalamger” the first KazNAU students’ 
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collection of works “Sezimshuagy” was published where 
the poems and stories of 36 young authors are published.

Students of our university are actively involved in 
various environmental actions. For example, they take 
part in the global action for the construction of a symbolic 
wall to protect the bees “Save the Bee – Save the Planet”, 
which was held on the campus. The action was officially 
announced six months ago and was headed by the World 
Save Bee Fund. The event also resonated among beekeepers 
and workers of bee farming of RK.

Department of Youth Policy is the part of the university 
management, which coordinates the activities of clubs and 
groups, students' trade union committee, society “Young 
scientist”, KVN team, “Sensation”, language center “English 
club”, club G-time, poetic club “Akzhelken”, students' 
theatre “Shabyt”, leaders' club, students construction 
brigade, group of police assistants, division “Zhasyl El”.

KazNAU students’ house is a common home for more 
than 6,000 students, it is an opportunity to improve 
models of student self-government – familiarizing with 
the experience of making independent decisions, learning 
management skills, development of initiative and self-
confidence.

In 2001 the Center on Healthy Life style was 
established which included Students Sport Club 
“Golden Grain”. 
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Ғылыми қамтымды экономика құру – ең алдымен Қазақстан 
ғылымының әлеуетін арттыру. Бұл бағыт бойынша венчурлік 
қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, зерттеулер мен ин-
новацияларды қолдау, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді коммер-
цияландыру жөніндегі заңнаманы жетілдірген жөн.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың  
Қазақстан халқына Жолдауынан. 17 қаңтар 2014 жыл

Создание наукоемкой экономики – это, прежде всего, повышение 
потенциала казахстанской науки. По данному направлению сле-
дует совершенствовать законодательство по венчурному фи-
нансированию, защите интеллектуальной собственности, под-
держке исследований и инноваций, а также коммерциализации 
научных разработок. 

Из Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 
народу Казахстана. 17 января 2014 г.

The creation of the knowledge-based economy is, above all, the increasing 
of the capacity of Kazakhstani science. In this area we should improve the 
legislation on venture financing, intellectual property protection, support 
research and innovation, as well as the commercialization of research. 

From the Message of President of the Republic of Kazakhstan  
N. Nazarbayev to the People of Kazakhstan. 17 January, 2014
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ертең | завтра 
tomorrow
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Қ 
азақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде 
«Экономикалық білімге инновация 
және білім беру арқылы қол жеткізу»  

 атты тақырыпта оқыған дәрісінде: 
«қазіргі экономикада материалдық тауарлар мен 
қызметтерге ғана емес, «зияткерлік әлеуетке» көңіл 
бөлінеді» деп атап көрсетті.

ҚазҰАУ-да агроөнеркәсіптік кешеннің барлық са-
лаларында және әлемдік ғылым-білім беру кеңістігінде 
сұранысқа ие біліктілігі жоғары мамандар дайындау 
және әлеуметтік-бағдарланған, мәдениеті жоғары әрі 
толерантты жеке тұлға дамыту үшін барлық жағдай 
жасалған.

Университет қызметі жоғары оқу орнының пай-
ымдауы мен миссиясы белгіленген ҚазҰАУ-дың 2020 
жылға дейінгі даму стратегиясына сәйкес жүзеге асы-
рылады.

Пайымдауы: Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
– инновациялық типтегі элиталық жоғары оқу орны, 
Қазақстан, Орта және Орталық Азия экономикасының 
аграрлық секторындағы көшбасшы, ол:

пайыМдау 
видение | visioN

Болашақтың негізі бүгін қалануы тиіс. Г. Лихтенберг 
Будущее должно быть заложено в настоящем. Г. Лихтенберг 

Future should be laid at present. G. Lichtenberg

• экономиканың нақты секторымен өзара 
әрекеттестікте халықаралық стандарттар 
деңгейінде ғылыми-білім беру үдерісін жүзеге 
асырады және түлектердің әлемдік еңбек 
нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
етеді;

• QS агенттігінің әлемдік рейтингі бойынша 800 
жоғары оқу орнының қатарына енеді;

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Н.Ә. Назарбаев Л.Н. Гумилев атын-
дағы Еуразия ұлттық университетінде 
«Экономикалық білімге инновация және 
білім беру арқылы қол жеткізу» атты 
тақырыпта оқыған дәрісінде: «қазіргі 
экономикада материалдық тауарлар 
мен қызметтерге ғана емес, «зияткерлік 
әлеуетке» көңіл бөлінеді» деп атап 
көрсетті.
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• агроөнеркәсіптік кешендегі инновациялар 
негізінде білім беруді, ғылымды және өндірісті 
шоғырлануды, білім алушылар мен профессор-
оқытушылар құрамының ұтқырлығын қамта-
масыз етеді;

• Қазақстанның аграрлық ғылымында жаңа 
білімдер қалыптастырады;

• адами капиталдың дамуы үшін жағдай жасауға 
кепілдік береді.
Университет миссиясы: агроөнеркәсіптік кешен- 

де және әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігінде 
сұранысқа ие бәсекеге қабілетті мамандар қалып-

тастыруға, сонымен бірге әлеуметтік-бағдарланған, 
мәдениеті жоғары әрі толерантты жеке тұлға дамы-
туға жағдай жасау.

Университеттің даму стратегиясы ұлттық 
білім беру жүйесінің мақсат-міндеттерімен және 
басымдықтарымен сәйкес келеді, бұл дамудың 
негізгі бес басымдығын іске асырудан көрінеді. 
Бұл – материалдық емес активтерді дамы-
ту, аграрлық ғылыми-өндірістік консорциумға 
қарқынды интеграциялану, халықаралық ғылыми-
білім беру кеңістігіне серпінді түрде ену, білім 
беру және ғылыми инфрақұрылымды дамы-
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ту, білім алушылардың ынталы контингентін  
қалыптастыру.

Университеттің даму жоспары Қазақстанның 
экономикалық саясатының басым бағыты – 
еліміздің агроөнеркәсіптік кешенінің ажырамас 
бөлшегі ретінде аграрлық ғылым мен білім беруді 
дамытуға сәйкес келеді. Университеттің миссия-
сын, мақсат-міндеттерін қалыптастыруда Қазақстан 
Республикасының Президенті – Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауларында, Қазақстан Республикасының 
2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспа-
рында, Қазақстан Республикасының «Жасыл 
экономикаға» өту тұжырымдамасында, «Агробизнес-
2020» Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2013–
2020 жылдарға арналған бағдарламасында және 
мемлекетіміздің басқа да директивті құжаттарында 
қойылған міндеттер басшылыққа алынды.

Жоғары оқу орнының қызметіне жұртшылықтың 
қатысуын, университет жұмысының ашықтығы 
мен жауапкершілігін қамтамасыз ету үшін Бақылау 
кеңесі енгізілді. Бақылау кеңесінің қызметі 
арқылы мемлекеттің, қоғамның және бизнес-
құрылымдардың өзара әрекеттестігінің жаңа жүйесі 
қалыптастырылды. Бақылау кеңесі құрылған сәтінен 
бастап университеттің дамуына айтарлықтай үлес 
қосып келеді. Бұл жылдар университеттің 2020 
жылдарға арналған Даму стратегиясын қайта қарау 
мен оны толыққанды іске асыру кезеңі болды.

Университетімізде ректордың басшылығымен 
басқару тобы құрылды.

Ғылыми-зерттеу қызметінде аграрлық ғылым 
салалары бойынша іргелі және қолданбалы зерттеу-
лер жүргізуде болашағы зор бағыттар анықталды. 
Ең жаңа зертханалар кешені құрылды. Олардың 
қатарында жаңартылған ветеринариялық емхана, 
биотехнологиялар орталығы, геоақпараттық тех-
нологиялар зертханасы, «Электронды микроско-
пия» атты инженерлік бейіндегі зертханасы, тамақ 
және экологиялық қауіпсіздік зертханасы және оқу-

ғылыми диагностикалық зертханасы бар Қазақстан-
Жапон инновациялық орталығын атауға болады. 
Мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасы шеңберінде мамандар даярлау үшін 
жаңа заманауи зертханалар құрылуда. Қазақстан-
Корея «жасыл технология» орталығы ашылуда, жабық 
топырақта көкөніс және басқа да ауылшаруашылық 
дақылдарын өсіру бойынша эксперименттік жұмыстар 
жүргізу үшін жаңа жылыжай салынды. «Агроунивер-
ситет» оқу-өндірістік шаруашылық базасында негізгі 
мақсаты агротехнологияларды коммерцияланды-
ру болып табылатын «Агротехнопарк» оқу-ғылыми-
инновациялық орталығы құрылуда. «Агротехнопар-
кте» көрмелік павильоны бар Экстеншн орталығы, 
сонымен қатар online режимінде оқытуға мүмкіндік 
туатын ақпараттық-консультациялық, білім беру және 
тренингтік және басқа да орталықтар ашу жоспар-
лануда. «Агротехнопарк» өндірістік-технологиялық 
кешеніне сондай-ақ оқу-эксперименттік атыздар, 
астық, көкөніс және жеміс-жидек өңдеу цехы, астық 
пен көкөніс қоймалары енеді. «Агротехнопарк» бизнес-
инкубаторына малшаруашылық кешені, оқу және 
өндірістік жылыжайлар, тоған шаруашылығы, құс 
фермасы, омарта, ауылшаруашылық мәшинелеріне 
арналған сынақ зертханасы, жобалық-конструкторлық 
және ландшафттық жобалық бюро, сонымен бірге 
электрондық тауарлық биржаға арналған оқыту поли-
гоны жайғастырылады. 

ҚазҰАУ – объективті түрде танылған аграрлық 
басымдық, жоғары технологиялар мен өмір сапа-
сы стандарттарының өсуі, әлемдік экономика мен 
азық-түліктік нарықтың жаһандануы жағдайларында 
Қазақстанның сыртқы азық-түліктік нарықта жетекші 
орын иемденуге қабілетті агроөнеркәсіптік өндірісін 
ғылыми және мамандармен қамтамасыз ету үшін 
нақты әрекет етіп отырған орталық. Осыған байланы-
сты агроөнеркәсіптік кешен Ұлттық өнім сапасы мен 
қауіпсіздігі орталығын құру қажет, оның көмегімен 
ауылшаруашылық аумақтарды (пестицидтер, радио-
нуклидтер және ауыр металдар қалдықтарымен 
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ластану) кешенді тексерудің ұлттық бағдарламасы 
және грунттарды қорғаудың ұлттық бағдарламасы 
әзірле-ніп, іске асырылатын болады. Қазақстанда 
тұңғыш рет зертханалық диагностика саласын-
да мамандар дайындау үшін жаңа бағдарламалар  
ұсынылады.

Жобалық басқарудың шетелдік тәжірибелері 
және халықаралық стандарттары негізінде 2010 жылы 
ҚазҰАУ-ды Ұлттық зерттеу университетіне трансфор-
мациялану бойынша арнаулы бағдарлама әзірленді.

Президент Республики Казахстан  
Н.А. Назарбаев во время чтения лек-
ции в Евразийском Национальном 
Университете им. Л.Н. Гумилева на 
тему: «К экономике знаний через ин-

новации и образование» отметил, что «в современной 
экономике акцент делается уже не столько на матери-
альные товары и услуги, сколько на «интеллектуаль-
ный потенциал». 

В КазНАУ созданы все условия для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, востребован-
ных во всех отраслях агропромышленного комплекса 
и мировом научно-образовательном пространстве, 
для развития социально-ориентированной, высоко-
культурной и толерантной личности. 

Деятельность университета осуществляется в со-
ответствии со стратегией развития КазНАУ до 2020 
года, в которой определены видение и миссия вуза. 

Видение: Казахский национальный аграрный уни-
верситет – элитный вуз инновационного типа, лидер 
аграрного сектора экономики Казахстана, Средней и 
Центральной Азии: 
• осуществляет научно-образовательный процесс 

на уровне международных стандартов во взаимо-
действии с реальным сектором экономики и обе-
спечивает конкурентоспособность выпускников 
на мировом рынке труда; 

• вошел в число 800 вузов мирового рейтинга агент-
ства QS;

• обеспечивает интеграцию образования, науки 
и производства на основе инноваций в агропро-
мышленном комплексе, мобильность обучающих-
ся и профессорско-преподавательского состава;

• создает новые знания в аграрной науке Казахста-
на;

• гарантирует создание условий для развития чело-
веческого капитала.
Миссия университета: Создание условий для фор-

мирования конкурентоспособного специалиста, вос-
требованного в агропромышленном комплексе и ми-
ровом научно-образовательном пространстве, а также 
для развития социально-ориентированной, высоко-
культурной и толерантной личности.

Стратегия развития университета соответствует 
целям, задачам и приоритетам национальной систе-
мы образования, что выражается в реализации пяти 
основных приоритетов развития. Это – развитие не-
материальных активов, интенсивная интеграция в 
аграрный научно-производственный консорциум, 
динамичное вхождение в международное научно-
образовательное пространство, развитие образова-
тельной и научной инфраструктуры, формирование 
мотивированного контингента обучающихся.

План развития университета соответствует при-
оритетным направлениям экономической политики 
Казахстана – развитие аграрной науки и образования, 
как неотъемлемой части агропромышленного ком-
плекса страны. При формировании миссии, целей и 
задач университета учитывались задачи, поставлен-
ные в Посланиях Президента Республики Казахстан 
– Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, 
Стратегическом плане развития Республики Казах-
стан до 2020 года, Концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике», Программе по раз-
витию агропромышленного комплекса на 2013–2020 
годы – «Агробизнес-2020» и других директивных до-
кументах страны.
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Для обеспечения участия общественности в 
деятельности вуза, прозрачности и ответственно-
сти работы университета введен Наблюдательный 
совет. Через деятельность Наблюдательного сове-
та формируется новая система взаимодействия го-
сударства, общества и бизнес-структур. С момента 
своего формирования Наблюдательный совет внес 
существенный вклад в развитие университета. Эти 
годы стали периодом пересмотра и полномасштаб-
ной реализации Стратегии развития университета до  
2020 года.

В университете была сформирована команда 
управления под руководством ректора. 

В сфере научно-исследовательской деятельности 
определены перспективные направления в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях по отраслям 
аграрной науки. Создан комплекс новейших исследо-
вательских лабораторий, среди которых обновленная 
ветеринарная клиника, центр биотехнологий, лабора-
тория геоинформационных технологий, Казахстанско-
Японский инновационный центр, в котором имеются 
лаборатория инженерного профиля «Электронная 
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микроскопия», лаборатория пищевой и экологической 
безопасности и учебно-научно-диагностическая лабо-
ратория. Создаются новые современные лаборатории 
для подготовки специалистов в рамках Государствен-
ной программы индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан. Создается Казахстанско-
Корейский центр «зеленой технологии», построена 
новая теплица для проведения экспериментальных 
работ по выращиванию овощей и других сельско-
хозяйственных культур в закрытом грунте. На базе 
учебно-производственного хозяйства «Агроуниверси-
тет» создается учебно-научно-инновационный центр 
«Агротехнопарк», главной целью которого является 
коммерциализация агротехнологий. В «Агротехно-
парке» планируется открыть центр Экстеншн с вы-
ставочным павильоном, а также информационно-
консультационный, образовательный, тренинговый 
и другие центры, где будет представлена возмож-
ность проведения обучения в режиме online. В 
производственно-технологический комплекс «Агро-
технопарк» войдут также учебно-экспериментальные 
поля, цех переработки зерна, овощей и фруктов, хра-
нилища для зерна и овощей. В бизнес инкубаторе 
«Агротехнопарка» разместятся животноводческий 
комплекс, учебная и производственные теплицы, пру-
довое хозяйство, птицеферма, пасека, испытатель-

ная лаборатория для сельскохозяйственных машин, 
проектно-конструкторское и ландшафтное проектное 
бюро, а также обучающий полигон для электронной 
товарной биржи. 

КазНАУ в условиях объективно признанного 
аграрного приоритета, роста высоких технологий и 
стандартов качества жизни, глобализации мировой 
экономики и продовольственного рынка станет реаль-
ным действующим центром для научного и кадрового 
обеспечения агропромышленного производства Казах-
стана, способного занять ведущие позиции на внешнем 
продовольственном рынке. В связи с этим, возникла 
необходимость создания Национального центра каче-
ства и безопасности продукции агро-промышленного 
комплекса, с помощью которого будут разработаны и 
реализованы национальная программа комплексного 
обследования сельскохозяйственных территорий (за-
грязнение остатками пестицидов, радионуклидов и 
тяжелых металлов) и национальная программа охра-
ны грунтов. Впервые в Казахстане будут предложены 
новые программы для подготовки специалистов в об-
ласти лабораторной диагностики.

На основе зарубежного опыта и международных 
стандартов проектного управления в 2010 году была 
разработана специальная программа по трансформа-
ции КазНАУ в Национальный исследовательский уни-
верситет. 

The President of the Republic of Kazakhstan 
N.A. Nazarbayev during the lecture on the 
theme: “Through innovations and education 
into the knowledge economy” at Gumilev 
Eurasian National University pointed 

out that “in a modern economy the focus is not so much 
on material goods and services, but on the intellectual  
capacity”.

The KazNAU has all conditions for the preparation of 
highly qualified specialists who are in demand in all sectors 
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Президент Республики Казахстан  
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of agriculture and the world scientific and educational 
space for the development of socially-oriented, highly 
cultured and tolerant person.

Educational work is carried out in accordance with the 
University Development Strategic Plan till 2020 where the 
University vision and mission are defined. 

Vision: Kazakh National Agrarian University an elite 
institution of innovative type, the leader of the agrarian 
sector of the economy of Kazakhstan, Middle and Central 
Asia:
• carryies out scientific and educational process at 

the level of international standards, in cooperation 
with the real sector of the economy and ensures the 
competitiveness of graduates in the global labor 
market;

• has entered into the 800 universities of the world 
ranking agency QS;

• ensures the integration of education, science and 
industry innovation in the agricultural sector, the 
mobility of students and faculty;

• creates new knowledge in agricultural science of 
Kazakhstan;

• ensures the creation of conditions for the development 
of human capital.
The University mission is to create conditions for the 

formation of competitive professionals in demand in the 

agricultural sector and the global scientific and educational 
space, as well as for the development of socially-oriented, 
highly cultured and tolerant person.

The development strategy of the University meets the 
aims, objectives and priorities of the national education 
system, which is reflected in the implementation of the 
five key development priorities. This is the development 
of intangible assets, integration into intensive agricultural 
research and production consortium, dynamic entry 
into the international scientific and educational space, 
development of educational and scientific infrastructure, 
creating a contingent of motivated students.

The development plan of the University corresponds 
to the priority directions of economic policy of Kazakhstan 
– the development of agricultural science and education, 
as an integral part of the agro-industrial complex of the 
country. In implementing the mission, goals and objectives 
of the University the tasks were considered set by the 
President of the Republic of Kazakhstan – Leader of the 
Nation N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan, in the 
Strategic Plan of Development of Kazakhstan till 2020, the 
Concept of transition of the Republic of Kazakhstan to the 
“Green Economy”, the Programme for the development of 
agriculture for 2013-2020 – “Agribusiness-2020” and the 
other policy documents of the country.

The Supervisory Board is introduced in order to provide 
public participation in the activities of the University, its 
transparency and responsibility. A new system of interaction 
between the state, society and business structures is 
formed through the activities of the Supervisory Board. 
Since its formation the Supervisory Board has contributed 
significantly to the development of the University. These 
years have become the period of the revision and full 
implementation of the University Development Strategy 
for 2020.

Under the leadership of the university rector a 
management team was formed, as a result of which the 
collective work has identified five development priorities.

In the field of research and development, perspective 
directions were identified in fundamental and applied 
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The President of the Republic of Kazakhstan 
N.A. Nazarbayev during the lecture on the 
theme: “Through innovations and education 
into the knowledge economy” at Gumilev 
Eurasian National University pointed out that 
“in a modern economy the focus is not so much 
on material goods and services, but on the 
intellectual capacity”.
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research of agricultural science industry. A set of 
advanced research laboratories were founded, including 
an updated veterinary clinic, Center for Biotechnology, 
Laboratory of geoinformation technologies, Kazakhstan-
Japan Innovation Center, which features a laboratory of 
engineering profile “Electron Microscopy” laboratory of 
food and environmental safety and educational research 
and diagnostic laboratory. New modern laboratories 
are created for training under the program SPPIID. The 
Kazakhstan-Korean Center of “green technologies” is 
under construction; a new greenhouse has been built for 
experimental work on the cultivation of vegetables and 
other agricultural crops under glass area. On the basis of 
training and production facilities “Agro-University”, the 
educational innovation center “Agrotechnopark” is being 
created, the main aim of which is the commercialization of 
agricultural technologies. The Extension Center with the 
exhibition pavilion, as well as the information, consulting, 
educational and training centers, and others are scheduled 
to be opened at “Agrotechnopark”, where there will be 
an opportunity for online learning mode. The industrial-
technological complex “Agrotechnopark” will also include 
educational-experimental fields and grains, vegetables and 
fruits processing gilds, grain and vegetables storage. The 
business incubator “Agrotechnopark” will accommodate 
breeding complex, training and production greenhouses, 
pond farms, poultry farm, an apiary, a testing laboratory 
for agricultural machinery, engineering and landscape 
design office, as well as a training ground for the electronic 
commodity exchange.

In accordance to the objectively recognized 
agricultural priority, growth of high technology and 
standards of quality of life, globalization of the world 
economy and the food market, KazNAU will become a real 
center for research and staffing of agricultural industry in 
Kazakhstan which will be able to take leading positions 
in the foreign food market. In this regard, it is necessary 
to create the National Center of Quality and Safety of 
Agricultural Products, with the help of which will be 
developed and implemented a national program of a 

comprehensive survey of agricultural areas (pollution of 
pesticide residues, heavy metals and radio nuclides) and 
the National Program for the Protection of soils. For the 
first time in Kazakhstan new programs for the training 
of specialists in the field of laboratory diagnostics will be 
offered.

On the basis of international experience and 
international standards of project management, a special 
program for the transformation of KazNAU into the 
National Research University was developed in 2010. 

 

Пайымдау | Видение | Vision
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У 
ниверситеттің даму стратегиясын негізгі 
төрт стратегиялық бағыт, 13 нысаналы 
индикатор мен 71 көрсеткіш құрайды.
Бірінші стратегиялық бағыт – «Жоғары 
оқу орнын инновациялық қызметке 

бағдарланған зерттеу орталығы ретінде қалыптас-
тыру» бағытын іске асыру үшін еліміздің индустрия-
лық-инновациялық және әлеуметтік-экономикалық 
даму басымдықтарына сәйкес университеттің 
ғылыми-зерттеу және инновациялық әлеуетін дамыту 
мақсаты қойылды.

Осы бағыт бойынша мына негізгі міндеттер 
анықталды: әлемдік деңгейге сәйкес ғылыми-зерттеу 
және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу; 
инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және 
дамыту.

Магистрлік және PhD докторлық зерттеулердің 
тақырыптық тіркелімі жоғары оқу орнының ғылыми 
бағыттарына және аграрлық сектордың орнықты 
даму басымдықтарына сәйкес қалыптастырылды. 
Магистрлік және докторлық диссертациялардың 
барлығы университеттің ғылыми жобалары 
шеңберінде орындалуда.

стратегия
стратегия | strategy

Стратегия – жеңіске жету ғылымы. А. Толстой | Стратегия – наука побеждать. А. Толстой  
Strategy – is the science to win. A. Tolstoy 

Университетте ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды жүргізу әлемдік 
деңгейдегі талаптарға сай келеді, инновациялық 
инфрақұрылымды дамытуға жағдай жасайды.

Жоғары оқу орнын инновациялық дамуға 
бағдарланған зерттеу орталығы ретінде қалыптастыру 
6 ғылыми-зерттеу институтының, 4 инновациялық 
орталықтың, 17 зертхананың қатысуымен жүзеге асы-
рылуда. Жыл сайын ғылыми-зерттеу жұмыстары мен 
ҒЗТКЖ бағдарламалары бекітіледі.

Екінші стратегиялық бағыт – «Бәсекеге қабілетті 
мамандар дайындау» бағыты бойынша негізгі мақсат 
– Болон үдерісі қиғадаттарының іске асырылуын 
қамтамасыз ету, ұлттық және халықаралық аккре-
диттеу агенттіктерінде акредиттелген білім беру 
бағдарламаларының дестесін кеңейту, университеттің 
білім беру қызметін жетілдіру, жұмысқа орналастыру 
бағдарламаларын дамыту, білім алушыларды ғылыми-
зерртту жұмыстары мен ҒЗТКЖ жобаларына тарту жо-
лымен білім сапасын арттыру болып белгіленді.

Осы бағыт бойынша 5 индикатор белгіленді: 
жоғары оқу орнының әлемдік рейтингтерге қатысуы, 
акредиттелген білім беру бағдарламаларының үлесі, 
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білім алушылардың оқу-әдістемелік әдебиетпен 
қамтамасыз етілуі; біліктілік арттырудан өткен 
профессорлар-оқытушылар құрамының үлесі; 
жұмыс берушілердің мамандар дайындау сапасына 
қанағаттану деңгейі (әлеуметтік сауалнама арқылы).

Білім беру сапасын арттыруға бағытталған негізгі 
міндеттер:
1. Болон үдерісі қағидаттарын іске асыруды 

қамтамасыз ету.
2. Ұлттық және халықаралық аккредиттеу 

агенттіктерінде аккредиттелген білім беру 
бағдарламалары дестесін кеңейту.

3. Университеттің білім беру қызметін жетілдіру.
4.  Жұмысқа орналастыру бағдарламаларын дамыту.

Үшінші стратегиялық бағыт – «Білім беру 
және ғылыми инфрақұрылымды дамыту» бағыты 
шеңберінде университетті дамыту арқылы оның 
материалдық-техникалық базасын нығайту мақсаты 
қойылды.

Осы бағыт бойынша негізгі міндет – материалдық-
техникалық базаны дамыту болып белгіленді.

Төртінші стратегиялық бағыт – «Жастарда белсенді 
азаматтық ұстаным қалыптастыру» бағыты бойын-
ша негізгі міндет – университет түлегін мәдениеті 
жоғары, әлеуметтік-жауапкершілікті тұлға ретінде 
қалыптастыру.

Бұл бағытты іске асыру тәрбие жұмысында жүйелі 
бағдарлану, әлеуметтік әріптестікті дамыту, салауат-
ты өмір салтын қалыптастыру жолымен жүзеге асы-
рылады.

«Салауатты өмір салтын қалыптастыру» міндеті-
нің барлық көрсеткіштері артып келеді.

Жалпы алғанда университеттің даму стратегиясы 
қолда бар ресурстарға, университет мүмкіндіктеріне, 
және еңбек нарқы талаптарына сәйкес келеді.

Университет қойылған миссияларды, мақсат-
міндеттерді еңбек нарығының талаптарына сай іске 
асыру үшін барлық мүмкіндікке ие.

Университеттің миссиясын, мақсат-міндеттерін 
қолдау үшін төмендегідей әдіс-тәсілдер қолданы-
лады:
• білім алушылардың ынталы контингентін 

қалыптастыруға бағытталған кәсіптік бағдарлы 
жұмыстарды жетілдіру;

• академиялық еркіндікті кеңейту және таңдау бой-
ынша түрлі пәндерді оқытудың жеке траектория-
сын қалыптастыру шеңберінде кредиттік оқыту 
технологиясын және қашықтан білім беру техно-
логияларын жетілдіру;

• мамандар резервіне енгізу үшін профессор-
оқытушылар құрамы, әкімшілік-басқару персона-
лы, магистранттар мен докторанттардың базалық, 
техникалық және басқарушылық құзыреттілігін 
бағалау;

• менеджмент сапасы жүйесінің қызмет етуін 
тұрақты түрде қолдау, қызметті жүйелі түрде 
өзін-өзі бағалау және білім беру бағдарламаларын 
халықаралық аккредиттеуден өткізу;

• жекелеген ғылыми бағыттар бойынша, сондай-
ақ агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағыт-
тары бойынша да зерттеулерге мониторинг 
жүргізуге мүмкіндік беретін магистрлік және 
PhD докторлық жұмыстар тақырыптарының 
кеңейтілген тіркелімін қалыптастыру, жарияла-
нымдар санын және зерттеулердің нәтижелеріне 
қызығушылық танытқан ұйымдар мен агробизнес 

Стратегия | Стратегия | Strategy

Университетті ұлттық зерттеу 
университетіне трансформациялану 
жұмыстары жалғасуда. «Қазақстан-
2050» стратегиясының және 2014–2016 
жылдарға арналған Университетті 
трансформациялаудың жол карта-
сы тұрғысынан ҚазҰАУ-ды ҚазҰАЗУ-ге 
трансформациялаудың Тұжырымдамалық 
моделі әзірленді.
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құрылымдарының құрамын дер кезінде қадаға-
лап отыру;

• ел өңірлерінің мамандарға деген сұранысын 
бағалау және агроөнеркәсіптік кешен 
кәсіпорындары мен ұйымдары үшін де, сондай-
ақ жекелеген ауылшаруашылық тауарларын 
өндірушілер үшін де қажетті мамандықтар мен 
мамандар дайындау мен қайта дайындаудың білім 
беру бағдарламаларының тізімін қалыптастыру 
бойынша іс-шаралар кешенін іске асыру;

• инновациялық жобалардың деректер банкін 
қалыптастыру, инновациялық зерттеулерге мо-
ниторинг жүргізу, жобаларды құрылымдау және 
оларға артықшылық беру, инновациялық жоба-
лар қоржынын қалыптастыру;

• білім беруді, ғылым мен өндірісті интеграциялау-
ды ұлғайту;

• технологиялар мен жабдықтар трансферін дамы-
ту;

• университетті ұлттық зерттеу университетіне 
трансформациялау мақсатында жобалардың 
стратегиялық қоржынын іске асыру;

• корпоративтік басқару құрылымы мен 
қағидаттарын жетілдіру, жобаларды, 
бағдарламалар мен жобалар қоржындарын 
басқаруды реттеуші халықаралық стандарттар 
негізінде жобалық басқарудың құралдары мен 
әдістерін кеңінен пайдалану;

• университет рейтингін көтеру мақсатында 
импакт-факторы нөлдік емес халықаралық жур-
налдарда ғылыми мақалаларын жариялау үшін 
профессор-оқытушылар құрамын ынталандыру;

• ғылыми-зерттеу әзірлемелерін коммерциялан-
дыру және патенттелген зияткерлік меншік 
объектілерінің санын көбейту;

• кафедраішілік рейтинг жүйесі арқылы кафедраны 
дамытуға бағытталған профессор-оқытушылар 
құрамын ынталандыру жүйесін жетілдіру;

• ақпараттық ортаны дамыту, электронды универ-
ситет моделін қалыптастыру.

Университет қызметі туралы негізгі ақпарат 
көздері мыналар: университеттің ресми веб-сайты 
www.kaznau.kz.

Университет халықаралық білім беру кеңістігінде 
де танымал. Бұған халықаралық ынтымақтастықты 
кеңейту, халықаралық ұйымдарға, жобалар мен 
бағдарламаларға, шетелдік әріптес жоғары оқу 
орындары ұйымдастыратын онлайн режіміндегі 
вебинарларға, конференцияларға қатысу септігін 
тигізеді.

Университетті ұлттық зерттеу университетіне 
трансформациялану жұмыстары жалғасуда. 
«Қазақстан-2050» стратегиясының және 
2014–2016 жылдарға арналған Университетті 
трансформациялаудың жол картасы тұрғысынан 
ҚазҰАУ-ды ҚазҰАЗУ-ге трансформациялаудың 
Тұжырымдамалық моделі әзірленді.

Корпоративті басқару жүйесін енгізу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Реализация стратегии развития универси-
тета включает четыре главных стратегиче-
ских направления, 13 целевых индикато-
ров и 71 показатель.
Для реализации первого стратегическо-

го направления – «Формирование вуза как исследо-
вательского центра, ориентированного на иннова-
ционную деятельность» поставлена цель – развитие 
научно-исследовательского и инновационного по-
тенциала университета в соответствии с приорите-
тами индустриально-инновационного и социально-
экономического развития страны. 

По данному направлению определены основ-
ные задачи: проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, соответствующих ми-
ровому уровню; создание и развитие инновационной 
инфраструктуры.

Сформирован реестр тематик магистерских и PhD 
докторских исследований в соответствии с научны-
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ми направлениями вуза и приоритетами устойчивого 
развития аграрного сектора. Все магистерские и док-
торские диссертации выполняются в рамках научных 
проектов университета.

Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в университете соответствует 
требованиям мирового уровня, создает все условия 
для развития инновационной инфраструктуры.

Формирование вуза как исследовательско-
го центра, ориентированного на инновационное 
развитие осуществляется с участием 6 научно-
исследовательских институтов, 4 инновационных 
центра, 17 лабораторий. Ежегодно утверждается про-
грамма научно-исследовательской работы и научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток.

По второму стратегическому направлению –  
«Подготовка конкурентоспособных кадров» основной 
целью определено – повышение качества образования, 
путем обеспечения реализации принципов Болонско-
го процесса, расширения пакета образовательных 
программ, аккредитованных в национальных и меж-
дународных аккредитационных агентствах, совершен-
ствования образовательной деятельности университе-
та, развития программы трудоустройства, вовлечение 
обучающихся в проекты научно-исследовательской 
работы и научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок.

По данному направлению определено 5 индикато-
ров: участие вуза в мировых рейтингах, доля аккреди-
тованных образовательных программ; обеспеченность 
обучающихся учебно-методической литературой; 
доля профессорско-преподавательского состава, про-
шедших повышение квалификации; уровень удовлет-
воренности работодателей качеством подготовки спе-
циалистов (из социального опроса).

Основными задачами, направленными на повы-
шение качества образования являются:
1.  Обеспечение реализации принципов Болонского 

процесса.

2.  Расширение пакета образовательных программ 
аккредитованных в национальных и международ-
ных аккредитационных агентствах.

3.  Совершенствование образовательной деятельно-
сти университета.

4.  Развитие программы трудоустройства.
В рамках третьего стратегического направления 

– «Развитие образовательной и научной инфраструк-
туры» поставлена цель – повышение материально-
технической базы университета путем ее раз- 
вития.

По данному направлению основной задачей выде-
лено развитие материально-технической базы.

По четвертому стратегическому направлению – 
«Формирование активной гражданской позиции у мо-
лодежи» главной целью определено – формирование 
высококультурной, социально-ответственной лично-
сти выпускника университета. 

Реализация этого направления достигается путем 
обеспечения системного подхода в воспитательной ра-
боте, развития социального партнерства, формирова-
ния здорового образа жизни.

По всем показателям задачи «Формирование здо-
рового образа жизни» за отчетный период наблюдает-
ся тенденция к росту. 

В целом стратегия развития университета соот-
ветствует имеющимся ресурсам, возможностям уни-
верситета и требованиям рынка труда. 

Университет имеет все возможности для реали-
зации поставленных миссии, целей и задач в соответ-
ствии с требованиями рынка труда.

Для поддержания миссии, целей и задач универ-
ситета используются следующие подходы: 
• совершенствование профориентационной работы, 

направленной на формирование мотивированно-
го контингента обучающихся;

• совершенствование кредитной технологии обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий в рамках расширения академической свобо-
ды и формирования индивидуальной траектории 
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обучения с широким спектром дисциплин по вы-
бору;

• оценка базовых, технических и управленческих 
компетенций профессорско-преподавательского 
состава, административно-управленческого пер-
сонала, магистрантов и докторантов для включе-
ния их в резерв кадров;

• постоянная поддержка функционирования систе-
мы менеджмента качества, регулярная самооцен-
ка деятельности и прохождение международной 
аккредитации образовательных программ;

• формирование развернутого реестра тематик ма-
гистерских и PhD докторских работ, позволяю-
щего осуществлять мониторинг исследований, 
как по отдельным научным направлениям, так и 
по направлениям развития агро-промышленного 
комплекса, своевременно отслеживать количе-
ство публикаций и состав организаций и структур 
агробизнеса, заинтересованных в результатах ис-
следований;

• реализация комплекса мероприятий по оценке 
потребностей регионов страны в специалистах и 
формированию перечня востребованных специ-
альностей и образовательных программ подготов-
ки и переподготовки кадров, как для предприятий 
и организаций агро-промышленного комплек-
са, так и для отдельных сельхозтоваропроизво-
дителей; 

• формирование банка данных инновационных 
проектов, проведение мониторинга инновацион-
ных исследований, структурирование и приори-
тезация проектов, формирование портфеля инно-
вационных проектов;

• расширение интеграции образования, науки и 
производства;

• развитие трансфера технологий и оборудования;
• реализация стратегического портфеля про-

ектов в целях трансформации университета 
в национальный исследовательский универ- 
ситет; 

• совершенствование структуры и принципов кор-
поративного управления, повсеместное использо-
вание инструментов и методов проектного управ-
ления на основе международных стандартов, 
регламентирующих управление проектами, про-
грамм и портфелей проектов:

• стимулирование профессорско-преподаватель-
ского состава на публикации научных статей в 
международных изданиях с ненулевым импакт-
фактором в целях повышения рейтинга универси-
тета;

• коммерциализация научно-исследовательских 
разработок и увеличение количества запатенто-
ванных объектов интеллектуальной собствен-
ности;

• совершенствование системы мотивации 
профессорско-преподавательского состава, на-
правленной на развитие кафедры, через систему 
внутрикафедрального рейтинга;

• развитие информационной среды, формирование 
модели электронного университета.
Основными источниками информации о деятель-

ности университета является официальный веб-сайт 
университета www.kaznau.kz.
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Университет узнаваем и в международном обра-
зовательном пространстве. Этому способствуют рас-
ширение международного сотрудничества, участие в 
работе международных организаций, проектах и про-
граммах, вебинарах, конференциях в режиме онлайн, 
международных ярмарках, организуемых зарубежны-
ми вузами-партнерами.

Университет продолжает работу по трансформа-
ции в национальный исследовательский университет. 
Разработаны Концептуальная модель трансформации 
Казахского национального аграрного университета в 
Казахский национальный аграрный исследователь-
ский университет (2010–2016 гг.) в свете стратегии 
«Казахстан-2050» и Дорожная карта трансформации 
университета на 2014–2016 годы.

Ведется работа по внедрению корпоративного 
управления. 

The implementation of the University’s 
development strategy includes four main 
strategic directions, 13 target indicators and 
71 indices.
The aim was set forward to develop the 

University’s scientific research and innovative potential 
in accordance with priorities of industrial-innovation and 
social economic development in order to realize the first 
strategic direction – “Formation of the university as a 
research center focused on innovative activity”. 

The main objectives defined in this direction are to 
conduct research and development work which meets 
international standards; to create and develop innovative 
infrastructure.

Masters’ and PhD research topics has been formed in 
accordance with the scientific directions of the University 
and priorities of sustainable development of the agricultural 
sector. All masters’ and doctoral thesis are carried out in 
the framework of university research projects.

Research and development work performance at the 
University meets the international standards requirements, 
creates conditions for the development of innovation 
infrastructure.

Formation of the university as an innovative 
development focused on research center is carried out 
with the participation of 6 research institutes, 4 innovation 
centers, and 17 laboratories. Research work and Research 
Advanced Development Program are approved annually.

To improve the education quality by ensuring the 
implementation of the Bologna process principles, the 
expansion of educational programs accredited by national 
and international accreditation agencies, improving the 
educational activities of the university, developing of 
employment programs, involving students in research 
projects are the main aims according to the second strategic 
direction – “Training competitive specialists”,

5 indicators have been determined in this direction: 
university participation in the world rankings, the share of 
accredited educational programs; instructional literature 
supply; the proportion of teaching staff, who had advanced 
qualification; employers’ satisfaction level with training 
quality (as a result of social survey).

The main objectives aimed at improving the quality of 
education are:
1. Ensuring the implementation of the Bologna Process 

principles. 
2. Expansion of the educational programs accredited by 

national and international accreditation agencies.
3. Improving the educational activities of the university.
4. Development of employment programs.

Since 2010, the University has coordinated the 
development of academic mobility among the agricultural 
universities of the country.The amount of undergraduates, 
PhD students studying abroad for at least one academic 
year for the entire period of training increased by 10%.

The third strategic direction – “Development of 
educational and scientific infrastructure” aims at improving 
the material and technical base of the university through 
its development.
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The development of material and technical base is 
highlighted as the main objective in the frame of this 
direction. 

The formation of a highly cultured, socially responsible 
personality is defined as the main purpose of the fourth 
strategic direction – “Formation active citizenship in young 
people”.

Implementation of this direction is achieved by 
providing a systematic approach in educational work, in 
the development of social partnership, in building healthy 
lifestyle.

Tendency to growth is observed for the reporting 
period in terms of all indicators of the objective “Formation 
of Healthy Lifestyle”.

In general, the development strategy of the University 
corresponds to the facilities available in the University and 
meets labor market requirements.

The university has all opportunities to realize mission, 
goals and objectives set forward in accordance with the 
requirements of the labor market.

In order to support the University’s mission, goals and 
objectives, the following approaches are used:
• Improving career guidance aimed at the formation of 

motivated students;
• Improvement of credit and distance learning 

technologies in the framework of the academic freedom 
and the formation of individual learning trajectory 
with a wide range of elective courses;

• Assessment of basic technical and managerial 
competencies academic and administrative staff, 
masters' program and doctoral students to include 
them in the personnel reserve;

• The continued support of the quality management 
system, regular self-assessment activities and 
international accreditation of educational programs;

• Formation of the expanded list of topics on Masters 
and PhD doctoral work allowing to monitor 
research, both in separate scientific directions 
and in areas of agriculture, a timely control the 
number of publications and the staff and structure of 

agribusiness organizations interested in the results of  
research;

• Implementation of measures on assessment of country 
needs in specialists and designing the list of most 
required specialties and educational programmers in 
training and retraining cadres for both enterprise and 
organizations of agro-industrial complex and separate 
the of the regions agricultural producers;

• formation of a data bank of innovative projects, 
monitoring of innovative research, structuring and 
prioritizing projects, forming a portfolio of innovative 
projects;

• increasing the integration of education, science and 
industry;

• development of technology transfer and equipment;
• realization of the strategic portfolio of projects in order 

to transform the university into a national research 
university;

• improving the structure and principles of corporate 
management, the widespread use of tools and 
techniques of project management based on 
international standards governing the management of 
projects, programs and portfolios. 

• promotion the publication of scientific papers by 
academic staff in international journals with non-zero 
impact factor to enhance the rank of the university;

• commercialization of scientific-research development 
and increase in the number of patented intellectual 
property;

University works on the transformation to 
a national research university. The conceptual 
model of transformation of KazNAU to 
KazNAIU (2010–2016 years) in t the strategy 
“Kazakhstan-2050” and the transformation of 
the Road Map of the University for 2014–2016. 
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• improving the system of academic staff motivation, 
aimed for the development of the department, through 
the department rating;

• development of the information environment, the 
formation of a model of the electronic university.
The main source of information about the activities of 

the university is: the official website of the University www.
kaznau.kz.

The University is known in the international 
educational space. This is facilitated by :expansion of an 
international cooperation, participation in international 
organizations, projects and programs, webinars, online 

conferences, international fairs, organized by the foreign 
partners.

University works on the transformation to a national 
research university. The conceptual model of transformation 
of KazNAU to KazNAIU (2010–2016 years ) in t the strategy 
“Kazakhstan-2050” and the transformation of the Road 
Map of the University for 2014–2016. 

Work on the implementation of corporate management 
at the university is implemented.
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