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Мир молодежи Қара шаңырақта…

Бөкетов университетінің биология-география факульте-
тінде «BioHumus» ғылыми-білім беру орталығы ашылды. Ор-
талықтың төріндегі қабырғаға жазылған хәкім Абайдың «Ғы-
лымға көңіл бөлсеңіз» деген қанатты сөзі бірден көзге түсіп, 
кім-кімнің де ғылымға деген құлшынысын арттыра түсетіндей.

Жасыл тыңайтқыштар мен дәрумен-
дірілген өнімдер өндірісін жандандыру, 
ғылыми жобаларды жүзеге асыру мақ-
сатында өз жұмысын бастаған орталық-
та студенттер мен оқушылар ғылыми 
жұмыспен айналыса алады. Ғылыми ор-
талықта экологиялық таза өнім алу тех-
нологияларын жетілдіру арқылы вер-
микомпост, вермичай, микрожасылдар 
алынады. Жас кәсіпкерлер мен басқа да 
стейкхолдерлер үшін оқыту курстары 
мен семинарлар өткізу мүмкіндіктері қа-
растырылған.

Орталықтың жетекшісі Арайлым Се-
рікбай: «Он екі жыл бойы армандаған 
ғылым жолындағы арманымды жүзе-
ге асыруға мүмкіндік берген Қараған-
ды қаласының әкімдігіне, білім ор-
дам Бөкетов университетіндегі ұжы-
мыма ерекше алғысымды білдіргім ке-
леді. Қарағанды қаласы әкімінің ғы-
лыми жобаларды қолдауға бөлген 1,5 
миллион теңге мөлшеріндегі грантын 

ұтып алдым. Бүгінде бәсекеге қабі-
летті болуы үшін жас өрендер, жас-
тар мектеп, университет қабырғасы-
нан бастап ғылымға ұмтылып, білім-
ді болуы керек. Қазіргі таңда дәрумен-
дермен байытылған таза өнімдеріміз-
бен қамтылған технологияларымызды 
жастар игеріп, болашақта көптеген 
жетістікке жетеді деп ойлаймыз», — 
дейді.

Жаңа ғылыми жобаларды ойлап та-
бу орталығы — бұл оқушылар үшін, жас-
тар үшін керемет мүмкіндік. Орталықта 
әрбір оқушының, студенттің тыңғылық-
ты ғылыммен айналысуына жағдай жа-
салған, керекті құрылғылармен, құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етілген. Қа-
рағанды аймағындағы мектеп оқушыла-
ры биология-география факультетінің 
зертханаларында ғылыми жұмыстармен 
айналысып, алған теориялық білімдерін 
практикалық тұрғыдан шыңдай түседі.

Қарлығаш ШӘКӘРІМҚЫЗЫ, Қара-
ғанды облысы білім басқармасы «Са-
рыарқа дарыны» оқушыларға қосым-
ша білім беру аймақтық ғылыми-п-

рактикалық орталығы басшысының 
орынбасары:

— Арайлым шәкіртім, Балқаш қала-
сындағы Әлихан Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейінің алғашқы түлегі. Әр-
бір адамның ғылыми дағдысы мектеп қа-
бырғасынан қалыптасады. Алдағы уақыт-
та бұл орталықпен өте тығыз байланыс-
та болып, бірлесе ғылыми жұмыстарды 
атқарамыз. Жастарды қанаттандыратын, 
ғылымға ұмтылдыратын орталықтың бе-
рері мол.

Баспасөз қызметі

Қазақ ұлттық хореография акаде-
миясының студенттері университеті-
мізге «Самғау» атты концерттік бағдар-
ламасын ала келді. Ой мен сезімнің нә-
зік иірімдерін музыканың ырғағымен 
жеткізіп, көрерменнің көңілін көркейт-
кен бекзат өнердің иелері бидің сан қы-
рын танытар — халық биі, ұлттық би-
лер, классикалық балет жанрын қамты-
ған 18 нөмір көрсетті. 50 студенттен құ-
ралған шығармашылық ұжым өнер көр-

сетіп, оқу ордамызға жағымды жаңалы-
ғымен аяқ басты. Бөкетов университеті 
мен Қазақ ұлттық хореография акаде-
миясы арасында ынтымақтастық туралы 
меморандум жасалды. Ұлттық дәстүр-
ді жаңғыртып, қазақ өнерін әлемдік дең-
гейде танытуды мақсат тұтқан академия-
мен бірлесе жұмыс жасау — дарынды 
жастарды шығармашылықтың шыңына 
жетелейтіндігі анық. Сондықтан алдағы 
күннен күтілер үміт те көп.

Бибігүл НҰРҒАЛИҚЫЗЫ, Қазақ ұлт-
тық хореография академиясының 
ректоры:

— Бұл Қазақ ұлттық хореография ака-
демиясының Бөкетов университетіне ал-
ғаш келуі. Университет ұжымы, көрер-
мендер, бәрі бізді ыстық ықыласпен құ-
шақ жая қарсы алып жатыр. Концерттік 
бағдарламамыз да сәтті өтті. Ең маңыз-
ды, қуанышты жаңалық — бүгінгі екі оқу 
орны арасындағы ынтымақтастық ту-
ралы меморандумға қол қойылды. Осы 
бір игі бастама жалғасын тауып, бірлесіп 
жақсы жұмыс жасаймыз деген сенімдеміз. 
Болашақта өзара академиялық ұтқыр-
лық бағдарламасын құрсақ деген жоспар-
лар бар. Хореография академиясы болған-
дықтан кәсіби тұрғыда көмек көрсетіп, 
«Жарқын» халық би ансамблімен бірлесіп 
көптеген талантты жастардың қабіле-
тін шыңдап, өнер айдынында еркін жүзуі-
не мүмкіндіктер жасасақ деймін.

Баспасөз қызметі

«Ғылымға көңіл бөлсеңіз…»

Сахна өнерінің саңлақтары Бөкетов университетінде




