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— Кенжегали ©бенулы, жана оку
жыльша студенттер кабылдаудын мер hmi
тали
к ел ед |.
втксн
ж ы лдармен
.млыстырганда биылгы маусымнын кандай
басгы ерекшел1ктср| бар?

— Ен 6ipiHiui айтатын мвселе, ею
институттын басын 6ipiKxipin жанадан
..университет атануымызга 6ip жыл 6ip
айдан астам уакыт болды. Университетте
барлык мамандыктар бойынша жана оку
жобасын аз1рлед1к. Онын бурынгы жоба
мен оку багдарламасынан коптеген
айырмашылыктарыбар. бздерщвге машм,
Ka3ipri курдел! заманда бурынгы 6 1 3
дайындагдн мамандардын б1лжт 1Л1п кеп
жерде жарамайды. Сондыктан да уакыт
тадабына 'сей кес, ягни кадрларга
муктаждыктын. тууына орай жана оку
жылында.жана сала бойынша накты
тужырымдама жасадык- Осыган коптеген
уакытымыз
кетн.
Ауыл
тзруаш ылыгындагы
улкен-улкен

N V C L .^ C A J V ^ .tV

ку ш ей тт келедк Онын iuiiiw e ауыл
шаруашылыгы ешмдерш сатып, сатып алу
iciftae де б1ршама алда келем1з. Глзге алыстан
акелшетш ауылшаруашылык ошмдерппц
сапасы кандай, соны калай б!лем1з? Арнаулы
мамандар болмаса oh im h ih ’ нормативт 1к
сапасын калай аныкгаймыз? Кенес Одагы
заманында мундай сарапшы мамандык иелер1
Ресейде гана дайындалган екен. Сондыктан
да кажетп к а ст иелерш туцгыш рет шетелд1к
арттестермен гэж1рибе алмаса отырып, б!з
Алматыда дайындауга бел шеше KipiciiK.
Ауылдагы нарык экономикасынын кырсырын, ауыл шаруашылыгынын баскару
жуйесш жетж 6ijiyiMi3 унин менеджмент
мамандыгын менгеру1м1з шарт. Б1здш каз1рп
фермерлершпдщ, бурынгы шаруашылык
иелерж щ кулагы еснмеген нешетурл .1
атауларга аныктама берепн мамандык бул.
Буган бухгалтерл 1к~есеп пен аудитп,
каржылык несиен1 топтастырып, Kipri3in
отырмыз. Шетелдермен байланысымыздын

Академик К; CAFAДИEB:

Казактьщ мемлекетпк
агроуниверситетшщ ректоры
Кенжегали C A f АДИЕВПЕН сухбат
озгерштер мен кайта куру урдштерц
жлсыратын Heci бар, кенеспк социалиспк
ауыл шаруашылыгы жуйесше мамандар
ланындаган б1здерге шын мэншде ауыр
Гил. Жумыстытуб1р1мен кайта куру га тура
ke.iiii. Гылыми жуйеде icTen журген ауыл
.ларуашылыгында т о ж ф и б е а мол
мамандармен бфнеш е рет кездесш ,
донгелек устел басында внпме 0TKi3in, оку
ори ыидагы ашылатын жана мамандыктын
саны мен сапасын аныктаган сияктымыз.
Бурындары exi институт бойынша 36
мамандыктан кадрлар дайындаган ед1к,
буп нп танда оны ею есеге деи1н кыскдртып,
21 мамандык калдырдык.

opici кенеие тустк
Демек, осы тургыда
халыкаралык аграрлык-экономикалык
катынастарды ерюн
менгерепн мамандык
керек. Кдрапайым
мысал, шетелгесаткан
OHiMiMi3 тым арзанга
kerri, я болмаса сатып
алган OHiMiMi3 тым
кымбатка тусп деген
внпмелердГ
жш
естим1з. Мунынжешбар. ©йткенибулсалада
613Д1Н арнаулы мамандарымыз жеткЫксн.

—Демек, оку орнында биылдан бастап,
Лгш факультеттср ашылатын болды гой.
ь i yMKiii болса олардын кандай кэсюи
^„.«фекшслитср! бар. Осыган токталып
огсешз?

— Бул аталган мамандыктар бойынша
кадрлар дайындау ушш жана болмыстагы
окытушы-мамандар керек емес не. Осы жагы
шеш 1мш калай тауып жатыр?
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— K,a3ip дуние жуд «кекеню революниясын»
жасау
устшде.
Ауыл
и* ыаруашылыгы ешмдерш курт есфуде
|Jj ты гехн ологи ян ы н гылыми сонгы
:J /..аналыктары кеншен пайдаланылуда.
л» ыл тукымды малдарды ешрумен дандалакылдардан смол ohim алу ушш
спотехнолориянын yneci зор. Универси•| ;п е «бйотехнолог» деген мамандык
; шу'ымыздыи ce6e6i —Казакстанга биотехнология гылымынын жепснктерщэкелу
деген соз. Маман болмаса жана технология
мен техника ауылга кайдан келсш? Еюнапден, аграрлык зантану маманын
даярлаймыз. K.a3ip ауылда жер белу,
жекешелендфу реформасы екшнд1 турде
журш жатыр. Ауыл шаруашылыгынын сан
кырлы
шаруашылык механизмш
уй цмдастырып сол шаруашыл ыктын басыкасында араласып, ендфклщ туткасын
устап'“журген азаматтардын ен 6ip олкы
жер! —занды бите коймайды. K.epin-6uin,
елге барганда ез ауыздарынан ecTin те
журм13. Б1зге окуга келетш студент
жастардын 99 процент! ауылдан шыккан.
Сондыктан 6i3 олардан ауылга кажетп зан
кызметкерлерш дайындасак деген
умптем13.
К.азрк’с Занда 60 мыннан астам
||)срмерлс‘р бар екен. ©зппн жер), суы малы
мен кара жаты бар осынау шаруашылык
! нелерппцжаналепн дайындау максатымен
фермерлер факультеты аштык. Б1здеп
фермерлердш алгашкы 6ip тобы ендфшке
жолдама алып улгерд!. Орине, фермер
мектебш ашу ушш 6i3re жогарыдан нускау
болган жок- Университегпн шннде, ез
каржымызга окытып жатьфмыз.. Алдагы
аптада Талдыкорганда, одан кешн Тараз
бен Шымкентте, К,ызылордада осындай
казакстандык фермер мектебш ашуды
жоспарлап отырмыз.
4-uii мамандык — агроэкология.
Кдзакстаннын жерше 6i3 гынайткышты
i олшеуаз ceyin тастадык. Арам шептерд!
отаймыз деп улы химикаттарды тонналап
£ шаштык емес пе? Оган жер эрозиясын
косыцыз. Жер-ананынберет1нен 1м-тус1М1
темендеп, кунарлыгы жойылып бара
жатканы рас. Бул Жер 6i3re 6ip-eici немесе
он-жиырма жылга гана керек емес. Байтак
Отанымыз — б1здш болашак талай-талай
урпагымыздын Отаны. Олар осы жерден
ocin-енед!. Ендеше, жердщ тынаюы,
экологиялык жагынан тазаруы ауадай
кажет. Мше, жана мамандыктын дуниеге
келу1 осындай курдел! меселелерд1
шешудеп алгашкы кадамдар.
Кдз!р Кдзакстан дуние жуз1мен экономикалык карым-катынас байланыстарын
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— Халыкаралык
экономикалык
катынастар мамандыгына орай бзз
немштермен кел!с!м жасап, торт жас маманды
сол елде окытып жатырмыз. Кшфдш езшде
б1зде агылшын Т 1 Л 1 м е н коса ауыл
шаруашылыгы саласын жаксы бшетш
мамандар бар. Кезшде, ягни ерте бастан 6i3
оларды дуниежуз1Л1К багыттагы оку
жуйеамен етюзш алганбыз. Стандарттау мен
сертификаттау факультепне дэрю беруге
шетелдж галымдар да улес косып келеди
Жалпы осыган орай ортак курылган
жобаларымыз да жок емес. 031шз ойлап
караныз, 6i3fliH университеттщ шанырак
кетергенше 6ip жыл болды. Ал, шетелдж
Kaft6ip университеттердщ 1000 жылдык
тарихы бар. Онын успне 70 жыл бойы етекженш 1зд1 кымтап, ешк1ммен байланыспай,
тастуйш отырып калдык емес пе. Сондыктанда ендгп жерде элемдш озык тежфибеш
тез1рек окып-уйрент,' бойымызга,тезфек
cimipin, катарга косылгы|иыз келед!. KeniciMшарттын, аркасында 0;р гол жастарымыз
нем1стерде, е ю н п п /т о п жастарымыз
агылшындарда дэр1с' алып жатыр. Енд1
бфкатар жас мугал1мдер1м!з Израильде окып
жур. К,ыскасын айтканда биылдын озшде
алпыс шакты мугал1м шетелдж жуйеде окып
келдг liJej i iлi панiн осы оку жылынан бастап
мыктап колга алдык- Барлык бел1мдерде
олардын сагат санын c k i ссегс кобсйтсек,
халыкаралык экономикалык катынастар
бол1м1
ушш
уш
есе
кобейтпк.
Окытушыларымыздын шет ruii пан1н жете
мецгеру(не жагдай жасаудамыз. Ойткеш,
ше 1елдин конте>ен окулыктир мен кужатгар
кел1п жатьф. Окытушыларымыздын. оздер1
бул улг1 к1таптарды оки алмаса, не
болганымыз? Сондыктан, биылдан бастап
б 1здш университеттш босагасын аттаган
жастар, арнайы маман болып шыгумен катар
6ip шетт!л1н толыкменгерген маман атанады.
Бул арада атап отер жейт, оз1м1здщ ана
т!Л1м1зд 1ц рухын кетеру ешуакытта кун
торпоп 1ен тускен емес. б 1здш оку орны —
улкен, мемлекетпк дарежедеп кернекп
университет. Журт муны жаксы б1лед1. Мен1н
ойлайтыным б1зд1н халык окымай калмауы
керек.
Максатымыз — осыншама
киыншылыкка карамай ауыл баласын окыту.
—Сонгы ек!-уш жылдыи 1Ш1нде-ак ел1М13де
канш ам а кен ш ар мен у ж ы м ш аР тарап
болмысын е з г е р т н . Бнылгы университет
дипломы н алаты н ж 1 Г1т тер мен кы здар
к ы зм етк е кайда барады ? К азакстанны н
- аграрлык саласына осынша мамандык дал каз1р
каж ет пе?

— Биыл университетт1 900 -дей студент
б1пргед| отыр. Алдагы жылы бул цифр белгип
мелшерде кемидк Мен жастармен де,
устаздармен де кездесш журмш. Нактысын

айтсак, биылгы 61зд1н маман кадрлард
жумыска орналастыру жен1нен булардь
алдында турган курдел1 моселе жо
©йткен1, булар жана заманнын мамандар
Ешк1мнш кеншше келмесш, ауылдагы мь
адамнын 6ipeyi бизнес-жоспарды жасау,
бшмейдг Жер реформасы не десен!
код1мг1 белсенд1 маманнын 03i иып
KOTepyi мумюн. Мына биыл 6iTipre
отырган мамандарымызды кызмет
сураушылар кеп, хаттар да келш жаты
К оц 1Л1Ц толатын 6ip жойт — жтттерд
ден! ауылга кетш жатыр. Оныц успне oi
орнында калыптаскан мынандай тож1ри1
бар. Ушшш1 курс студенттер1 ездерш
болашак жумыстарына ынгайлас
бастайды. К,арым-катынас жасап, а
жерден диплом жумысын 6iTipyre Av
кояды. Б1збуны колдап кдна отырмаймы
мейлшше кемек беремю, opi соган yi
дейм1з. Алдагы жылдын мамандыктар
бойынша
коптеген
шаруашыль
жуйелерш ен,
салаль
министрлжтермен сейлесп
Б1зге осындай мамандык Kepi
деген
колхаттары
мс
тапсырыстары кенсем1з,
хаттаулы жатыр. Bip мысг
келирейш, каз1р б!зде не ко
базар кеп. Алматынын 0 з1н.
канша базар бар, айтынызшь
Солардын санитарлык жагдай
ете нашар. Базарда акша жш
айтын «батырлар» емес, осын
окелген етешмдершшсапась
аныктайтын мал дар 1герлп
санитарлык маман керек.
— Созпиз аузынызда, он
бурыннан 1стен келе жатю
кадрлар бар емес пе. Олар жап.
орнын онайшылыкнен бере kos
ма екен?

— Б 1здш мамандардь
тез1рек жумыска Kipin кетеи
6ip артыкшылыгы бар: ол:
нарык экономикасын курде
турде окыган, кажеттт сода1
Дей турганмен жогарыда айны
гой,
б1ркатар
проблел
тугызатын мамандыктарды ек
уш есеге деи!н кыскарть.
тастадык.
— Сонгы жылдары ел!м1зд
жогары оку орындарында коммерция.!!,
жуйеде акы толеп окытатын бол 1мд
коптеп ашылын жатыр. Жалпы Казаксп
гылымьшдагы белгип тулга, галым-акадсм!
репнде осы акша толеп, бинм алу маселеси
кандай бага 6epeci3?

— Бул 03i бук!Л дуние жузш!
теж1рибесшде бар жойт. Мемлекетпк.О!
жуйеа бар, сол сиякты жеке меншш oi.
жуйес1 бар. М емлекетпк жоспарме
алынган студент саны халык!
канагаттандырмауы мумк1н. Ce6e6i, i
мемлекетт1нмумк1ншшпнетоуелд1. К,аз
К,азакстаннын ондай мумк1нш!л1п жо:
етпел1 кезенд! басынан етюзш жаты:
орине. Жанагы айткан жоспардан ть
окыту осыдан туган. Оган еш ю м т
карсылыгы жок. Егер мемлею
барлыгынан бас тартып, акша теле
окындар десе, энпме баскаша. Мемлею
соншама киыншылыкка карамай, каз1р
жагдайда б1здщ университеттщ ез1нде rai
800 баланы тепн окытып жатыр. Муны
сыртында окимын дегендер болад!
Мэселен, 6i3re былтыр 200-дей бала аки
толеп тусп. Ke06ip мемлекеттерде, бэлк!
кей1н1рек б1здщ мемлекет1м1зде >
пайдаланылатынтэжфибе шьтар, окимы
деген жастарга несие бер1лед1. Каражаг
жок, б1рак окысы келеиндерге укш
(АКШ, Германия, Англия т.б.) теме
процентпен несие береди Студент он
кеиш оку б1ирген сон кдйтарады. Ке
мемлекеттерде TinTi кайтара алмага
жагдайда оку орынын жана бтрген мам.
бул карызын экологиясы ауыр ауданда
немесе оскери салада кызмет ету аркь
карызын отейдг Болашактаб1здеосын
жуйеге жегсек, халыктыц бор! тец би
ед1. Ягни, окыгысы келген алам несие а
оки беред!.
кдзфп ауылдын жагдайы мэз е
6ipaKкурдел! жумыстар жасалынып жа
Bip катар мэселелер шенимш тапка!
сиякты. Ауылга демеу керек, ауыл
баласы окуы керек.
Ж ана оку жылындагы б i д
багдарламамыз аукымды, мамандык
к еп ш 1 л!г! ж ана. ©pi осы Ж1
окы туш ы лары м ы зды н
кураг.
сараптан етю здш . Ж уртшылык
кеб!нде жанага деген талпыные
Жарык, су, жатакхана, асхана, тур
уй мэселелер! нде проблемалар жок.
университетте 61л 1м аламын де
жастарды асыга кутем!з. Кыс б
устаздарымыз ел 1м!зд!н ор аймап
болып, ж астармен кездесш , о
ш акырып
кайтты .
Негур
жастарымыз окуга кеп келсе, би
ы нта-ж !гер
таны тса,
6i
куанышымыз сол. Окыган халык
еркениегке жетеди
Талгат СУЙ1Н

АЛМАТЫ.

