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Наурыз мейрамы
ќұтты болсын!
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Разрешите поздравить Вас
со светлым и радостным праздником
Наурыз-мейрамы!
Встречая Новый год по солнечному календарю, мы радуемся
не только пробуждению и весеннему обновлению природы, но
и расстаемся с «зимним» грузом проблем и ошибок, прощаем
старые обиды, оставляя их позади.
Мы делаем шаг вперед, к новым делам, планам и начинаниям.
Самый древний праздник, сохранившийся до наших времён,
несет в себе и глубокий человеческий смысл – он призывает к
чистоте помыслов, бодрости духа и новым надеждам, пробуждает стремление к жизни, добру и согласию. Главные ценности
Наурыза – традиции мира и сострадание.
Желаю всем войти в новый год с чистой душой и сердцем,
встретить новую весну с оптимизмом, надеждой и верой в лучшее, в успешную реализацию самых грандиозных планов, добиться больших высот и нового качества в образовательном процессе.
Пусть нынешняя весна порадует нас своим теплом, изобилием, а светлый добрый Наурыз осуществит все наши мечты,
оправдает надежды! Мира, благоденствия, процветания, радости, успехов Вам и Вашим близким!
Амирлан Кусаинов
Президент КАУ

28 ақпан 2017 жылы Қазақ-Америка Университетінде
ҚАУ-нің 20 жылдығына орай «Үштілділік өзекті
ақпараттың меңгеруі және өзгерістердің мағынасының
пайда болуының реформасы ретінде» атты кезекті
Республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясы
өтті.
Конференцияның
ашылуы
салтанатты түрде ҚАУ ака
демиялық сұрақтар жөніндегі
проректоры
А.С.Сарымсакова
құзырында болды. Жалпы кон
ференцияға 49 тұлға қатысты.
ҚАУ оқытушыларынан бөлек
Өзбек
мемлекеттік
әлемдік

тілдер Университеті, Орталық
Азия Университеті, Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық
қатынастар және Әлем тілдері
Университеті, Астана қазақ экономика, қаржы және халықаралық
сауда Университеті, аль-Фараби
атындағы ҚазҰУ, Қазақ еңбек және

әлеуметтік қатынастар академия
сы, ЮНЕСКО қауымдастығына
енген ҚАУ жанындағы мектеп,
ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжі оқытушылары өз
үлестерін қосты.
Үштілділік мәселесі терең
талқыланып, пікір таластырылып өзекті мәселенің бір түйіні
шешілгендей болды. Бүгінгі білім
беру жүйесі модернизацияланған
заманда көп тілді меңгеруге
аса назар аударылуда. Үш
тілді оқыту — заман талабы.
Үштілділік — бәсекеге қабілетті
елдер қатарына апарар басты
баспалдақтардың бірі болып табылады.
Қорытындылай
келгенде,
болашақ жастарымыз өз тілін
ардақтай отырып, заман талабы тудырып отырған үш тілде
еркін сөйлеп, әлемнің кез келген жерімен еркін байланысқа
түсіп жатса еліміздің ертеңінің
көркейте түсері сөзсіз.
А.А. Токсанбекова,
ҚАУ ассист. проф.,
академиялық сұрақтар жөніндегі,
декан орынбасары

Профессия на всю жизнь
В современное время динамичного развития цифровых технологий профессия связиста становится все
более востребованной.
Те люди, которые выбирают эту профессию, никогда об этом не жалеют. Работа связиста заключается
в том, чтобы прокладывать
кабельное телевидение, Интернет, видеонаблюдение и
разные охранные системы.
Это все, что связано с про-

водами и антеннами. Эта профессия интересна для активных
людей, которые не хотят сидеть
на месте. После окончания обучения вам не придётся томиться в
офисе, вам доверят обслуживание телефонных вышек, интернет
сети и др.
Кроме людей, непосредственно прокладывающих провода,
есть еще провайдеры, сотрудники компаний-операторов сотовой
связи. Устроившись на работу с

оборудованием и техникой, как
правило, остаются ей верными.
Конечно, есть и минусы, к каковым можно отнести погодные
условия, в которых приходится
работать, когда прокладывается
кабель, не зря говорят «Кто работает в дождь и в грязь? Наша
доблестная связь!». Профессия
подходит только ответственным
и добросовестным людям, ведь
от результата их работы зависит
стабильность всех сфер связи.
Н.В. Глухова, Ж.С. Нурахметова,
преподаватели специальности
«Радиоэлектроника и связь»
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В последнее десятилетие
во всех школах особый приоритет получили интеллектуальные игры, конкурсы и
всевозможные олимпиады.
Педагоги
нашей школы создают благоприятные
условия для развития интеллекта ребенка. В отличие от
других форм учебной деятельности и
разнообразных факультативов, игры и
конкурсы позволяют
превратить серьезную интеллектуальную деятельность в
увлекательное занятие и захватывающее соревнование.
Именно поэтому в эти игры с интересом играют не только младшие
школьники, но и старшеклассники
Школы при КАУ.
Благодаря целенаправленной
работе учителей наблюдается
положительная динамика. Так,
недавно получены результаты республиканского интеллектуального марафона «Акбота», в котором
ребята проверили свои знания по
русскому языку, математике и познанию мира - младшие классы,
по биологии - старшеклассники.
Ребята стали обладателями Дипломов 1,2,3 степени.
Языкознание кажется многим
сводом сухих и скучных правил.

Способности,
возможности,
таланты

Чтобы преодолеть это заблуждение, открыть детям красоту
науки о языке, с 2000 года проводится международная играконкурс «Русский медвежонок
- языкознание для всех». Ежегодно она привлекает более 2
миллионов участников из России
и десятков зарубежных стран.
Наши ребята, конечно, не остались в стороне.
Составители стараются подбирать задания, которые пробуждают любопытство участников, стремление после игры
заглядывать в учебники, словари,
справочники и энциклопедии, помогать в работе учителям. Вот

несколько
примеров
из «Медвежонка-2015,
2016 годов».
(2-3 кл.) Мышастый
конь - это какой? (А)
серый; (Б) рыжий; (В)
чёрный; (Г) жёлтый; (Д)
красный.
(8-9кл.) Какой из
этих глаголов может
обозначать речь? (А)
разрезать; (Б) порезать; (В) отрезать; (Г)
нарезать; (Д) никакой.
(10-11 кл.) Какое
слово можно понять и
как прилагательное, и
как глагол? (А) славную; (Б) милую; (В) дельную; (Г) жалую; (Д)
радую.
(10-11 кл.) Название какого
конкурса синтаксически устроено
не так, как остальные? (А) Мисс
Россия; (Б) Мисс Мира; (В) Мисс
Вселенная; (Г) Мисс Весна; (Д)
Мисс Земля.
Согласитесь, вопросы нелегкие. А наши учащиеся справились
и стали номинантами 2 и 3 места
этого международного конкурса.
Поздравляем!

А как они создают
телепрограммы?

Студентам-будущим журналистам и международникам довелось побывать на канале «Хабар», посчастливилось окунуться в захватывающую дух атмосферу,
принять участие в обсуждении основной темы передачи
«Золотая Середина» - «Русскоязычная казахстанская поэзия. Вчера. Сегодня. Завтра». Все получили колоссальный опыт, увидели, как снимаются подобные передачи
и, возможно, выбрали телевидение своей дальнейшей
сферой деятельности.
Анна Туманова
координатор САС

А.Б. Аликулова,
преподаватель Школы при
КАУ

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ RECEPTION AT THE EMBASSY OF
Қазақстан Республикасында
жыл сайын өткізіліп отыратын
«Жарқын болашақ» ІХ қазақ
тілі олимпиадасы 2017 жылы
Сүлейман Демирел атындағы
колледжде өтті. «Жарқын бо
лашақ» олимпиадасының талабы
бойынша, оған қазақ тілді емес
7-11-сынып оқушылары қатысуы
керек.
«Жарқын болашақ» олимпиадасы бес бағытты байқауды
қамтиды:
1. «Тілші-әдебиетшілер» (қа
зақ тілі мен әдебиеті),
2. «Жас ғалымдар» (ғылыми
жоба),
3. «Жазушылар» (жазбаша
шығармашылық жұмыс),
4. «Сөз шеберлері» (мәнерлеп
оқу),
5. « Әнші-бұлбұлдар» (ән айту).

ҚАУ жанындағы мектептен 12
студент
«Тілші-әдебиетшілер»
(қазақ тілі мен әдебиеті) бағыты
бойынша қатысты. Жоғары талап қойылған осы олимпиадада
да біздің студенттер өз білім
деңгейін көрсете білді. Мысалы:
7В сынып студенті Нейла Карагезова өзінің алғаш рет қатысып
отырған олимпиадасынан 3-орынды жеңіп алды. Біз бұл жетістікті
мақтанышпен айта аламыз. Же
ңісің құтты болсын, Нейла!
Мемлекеттік тілдің мәртебесін
көтеру мақсатымен ғаламторда
өткізіліп жатқан республикалық,
халықаралық
олимпиадаларға
ҚАУ
студенттері
қатысып,
белсенділік танытады.
Г.Б. Аскарова,
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі пәні мұғалімі

THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

On February 15, 2017
the students of our school:
Mantorova Violetta (5D2),
Layer Elena, Aziyeva Amina and Kuanyshbek Nurel
(6D3) under the guidance
of a drawing teacher Nugimanova Sholpan Rakhimkulovna were invited to
the Embassy of the Republic of Uzbekistan for
the delivery of diplomas
to the participants of the
4th International Children's
Picture Biennale «Joy of
Tashkent». In a solemn and
formal setting there were
passed the celebration of
young artists who came
from all regions of Kazakhstan.
Such competitions held by the
Embassy of the Republic Uzbekistan are aimed at strengthening
of friendly relations and they allow having a closer look at the art
and culture of this ancient and
beautiful country, as well as they
open up new names. Works of the
participants are sent by mail. This
competition was attended by 300
people from Russia, Tajikistan, Armenia, Georgia and Germany.

Such
competitions
give a great opportunity
not only to show children’s
creativity but also to establish diplomatic relations
between our countries. Our
students acted as «ambassadors of peace and harmony» and they could give
a piece of culture and history of our country through
their pictures.
In our turn we congratulate the winners. We wish
them success and further
development of their talent.
A.M. Aktayeva
teacher of English
language
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ҚАУ жанындағы мектепте
өткен Масленица
Масленица — христиан дінінің ұлы мерекесі. Бұл
мереке қыстың соңғы күндерінде атап өтіледі. Бұл
мерекеде ет тағамдарын жеуге болмайды. Тек сүт
тағамдарын қолдану керек.

Масленица — ойын, күлкі, тойып тамақ жеу мерекесі. Сондайақ, халық арасында бұл мерекені
қызықсыз өткізген адамның бір
жылы солай өтеді деген ұғым қа

лыптасқан. Бұл мерекенің ең басты
қызығы — блины (құймақ). Блины
(құймақ) олар үшін күннің символы болып табылады. Себебі ол күн
секілді дөңгелек әрі ыстық болады.

KAZAKHSTAN
CONFERENCE OF
ACCOUNTANTS

Our professor and students were invited to
participate in the annual conference organized by
Uchet.Kz.
Uchet.KZ is the large informational source for accountants and
every year they navigate conferences for accountants in Astana
and Almaty and enlighten for new
changes in the Tax Code of the
Republic of Kazakhstan, in the
Laws and accounting standards
which help to accountants to be
awared in the latest accounting
events.
There was provided an advanced training of the significant
innovations and changes in the
Kazakhstan’s accounting and
were observed and considered
changes in the Law for 2017 year,
new IFRS 16, drawing up annual
tax reporting 100.00 form of the
tax reporting by lines. And the importance information was regarding to social insurance. How it is
going to work, how to manage
and calculate it and etc.
Director of LLP “Smart Pay”
Kundaknayev Olzhas introduced
the speech about Innovations in
industry of electronic payments.
It is very required information
and was useful for students in
their further professional activity.
Out students were acknowledged
how to pass exams for certified
accountants and ACCA.
Also we obtained essential information about electronically invoices and how to create them in
1C: Enterprise program and in the
system of electronically invoices.
We think for students who is planning to open their own business
was helpful speech about interaction of Alpha-bank with small
and medium sized business. They

presented steps, tendencies, opportunities and etc. And after
lunch we were invited to listen
how to draw up by lines 100.00
form of tax reporting in 2017 for
2016 reporting year. It is the main
tax report for accountants and
after this report during certain
period companies are obliged to
pay corporative income tax.
In the conclusion it can be
underlined that the conference
was taken a held very good with
useful, necessary information for
professors and students. Students primary were from 4th
courses and this information was
significant for them for their future diploma projects.
M.G.Grigoryan,
Assist.professor
A.Aitpayeva,
EL-A(13)-4B

24 ақпан күні біздің мектеп
мұғалімдері мен студенттері осы
мерекені атап өтті. Мектеп ауласына шығып, шеңбер құрып, орыс
халқының әндерін шырқап, биін
билеп, жақсы көңіл күймен қыс
мезгілін шығарып салып, көктем
мезгілін қарсы алды.
Мектеп ауласында сыныптар арасында арқан тартыс,
қабырға газетін шығару, жұмбақ

шешу, т.б. сияқты түрлі байқаулар
ұйымдастырылды. Мереке соңы
қуыршақ тұлыпты (чучело) өртеп, студенттердің
«Гори-гори ясно, чтобы
не погасло» деген орыс
халқының әнін айтумен
ұласты. Мерекеден жақсы
көңіл
күйде
тараған
ұстаздар қауымы мен студенттер мектеп асханасына кіріп, блины жеп, шай
ішіп мәре-сәре болды.

Мерекені
ұйымдастырған
орыс тілі пәні мұғалімі Л.Н.Бон
даренкоға, 5Д2 сыныбының
кураторы, ағылшын тілі пәні
мұғалімі А.М.Актаеваға және
5Д2 сыныбының студенттеріне,
жүргізуші 7В2 сынып студенттері
Сакенова Сания мен Усов Дениске
алғысымызды білдіреміз.
А.З. Карипова,
мектеп директорының ТЖ
орынбасары

Ашық есік күні
2017 жылы 24 ақпан айында Алматы байланыс
колледжінің мұғалімдері №107 лицейге проф
ориентациялық жұмысты орындауға барып келді.
Сол күні лицейде «Ашық есік
күні» ұйымдастырылды. Оған
Алматы қаласының көптеген
колледждерінің өкілдері қатысты.
Оқушылар біздің колледжге
қызығушылық танытты. Оларға

колледжге түсу туралы және ішкі
грант «Schoolаrships» стипендиясы жайлы ақпараттар берілді.
Көптеген оқушылар ағылшын ті
лінде оқыту жайлы сұрады. Осы
жылдан бастап біздің колледжде
үш пән бойынша: «информатика»,
«физика», «электр тізбектерінің
теориясы» ағылшын тілінде
жүргізу енгізілді. Келесі оқу жылынан бастап бір техникалық
топта
сабақтар
толығымен
ағылшын тілінде жүргізу жобалануда. 36 лицей оқушылары
2017 жылы 27 ақпанда біздің
колледжге экскурсияға келді.
Колледж оқытушылары оқу
шыларға біздегі барлық ма
мандықтар бойынша ақпарат
берді, әртүрлі аппаратураларда
орындалатын жұмыстар, макет
және зертханалық жұмыстарды
көрсетті. Көптеген оқушылар

оқуға түсу үшін тапсыратын пән
емтихандары бойынша сынама тест тапсырды. Оқушылар
біздің колледж жайлы өте жақсы
мағлұмат алды.
К.С. Асанова
КАУ жанындағы АБК
оқытушысы

8 НАУРЫЗ — КӨКТЕМ МЕРЕКЕСІ
Көктемнің алғашқы шуақты күн
дерімен қатар келетін 8-наурыз ме
рекесі қарсаңында ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжінде дәстүрлі
мерекелік концерт өтті.
Концерт ұйымдыстырушыла
ры — «Радиоэлектроника және
байланыс» мамандығының 1-курс
студенттері өз өнерлерімен кешке келген қонақтар мен колледж
студенттеріне ұмытылмас көңілкүй сыйлады.

Алматы бай
ланыс коллед
жінің
1-курс
студ ентт ерінің
қатысуымен орындалған әсем
әндер, көңілді билер, ой толғатар
өлеңдер көрермендерге керемет

әсер қалдырды. Оған дәлел —
лық толы зал мен көрермендердің
қошеметі. Біздің студенттер тағы
бір кештің арқасында
өздерінің
қаншалықты
өнерлі де талантты екенін
көрсетті. Кештен тамаша
әсер алған ұстаздарымыз
студенттерге
алғысын
білдіріп жатты.
А.С. Назарбекова
КАУ жанындағы АБК
оқытушысы
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Ақындармен өткен сырлы кеш Пробуждение весны

Жуырда, ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні
оқытушыларының шақыртуымен танымал ақындар
қонақта болып, кездесу кеші өтті. Кеш қонақтары
- Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, ақын
Дәулетбек Байтұрсынұлы және «Серпер» жастар
сыйлығының иегері, ақын Саят Қамшыгер.

Кездесу кеші Қазақ-Америка
университетінің 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды,
сондай-ақ басты мақсат - колледж студенттерін қазіргі қазақ
поэзиясында
өзіндік
өрнегі
мен көрініп жүрген ақындар
шығармашылығымен таныстыру. Кеште ақындар өлеңдерін
оқып, шығармашылықтары туралы сыр шертті, жекелеген
өлеңдерінің шығу тарихына
тоқталып, тыңдармандар сауалына жауап берді. Ақын өлеңдеріне

жазылған әсем әндер сазгер
орындауында шырқалды. Ең бастысы — ақындардың сөз өнерінің
құдіреті мен күші, әдебиеттегі
басты құндылық - көркем туындыны оқудың маңызы, жан дүние
байлығы, отансүйгіштік және т.б.
туралы айтқан салиқалы сөздері
студент жастардың жүрегінен
орын алып, ойға жетеледі.
Жыр сүйер жастар ақын
дардың өлеңдерін жатқа оқыса,
бірінші курс студенттері Сейлбек
Ернұр мен Әлмахан Шыңғысхан
тырнақалды туындыларын кеш
қонақтарының назарына ұсынды,
ақын
ағаларының
батасына
бөленді. Кеш соңында ақындар
қолтаңба беріп, жыр жинақтарын
сыйға тартты. Бұл кездесудің
тағылымы мол, жастарға өмірлік
рухани азық болғаны ақиқат!
Л.Е. Карменова
АБК оқытушысы

Табиғат аясындағы
демалыс

Қыс мезгілінің соңғы аптасында ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжінің бірінші курс
студенттері топ жетекшілерімен
бірге Медеу мұз айдынына барып
демалып қайтты.
Таза табиғат пен әсем тау бөктері қа
шан да демалушыларды жылы шыраймен
қарсы алады. Қыстың жайма-шуақ күні
ұйымдастырылған бұл сапарды колледж
студенттері қуана құп алды.
Студенттердің Медеуге барудағы басты мақсаты — ҚАУ-дың 20 жылдығына
орай флэшмоб өткізу және фото, бейне

Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

«Пробуждение весны» — безжалостная в своей откровенности иллюстрация нравственных
терзаний юной души. «Детская
трагедия» — так охарактеризовал
жанр своей пьесы Франк Ведекинд. В 1891 году она произвела
эффект разорвавшейся бомбы
—автор прямо заговорил о том, о
чем в консервативном немецком
обществе той эпохи говорить
было не принято: о пробуждающейся чувственности подростков.
Эта история до сих пор не потеряла актуальности, ведь и сегодня откровенному разговору о том
«откуда берутся дети» родители

предпочитают недомолвки или
даже мифы об аистах и капусте.
«Пробуждение весны» удивительным образом сочетает в себе
трогательную наивность и доброту с прямолинейной остротой,
подчас переходящей в жестокость. В этой истории есть место
любви к жизни и страху смерти,
преданной дружбе и насилию,
вызову системе и слепому следованию традициям, неприкрытой
правде и лицемерной лжи.
М.Г. Григорян,
ассистент профессора

Эхо Всемирной зимней
Универсиады 2017

түсірілім жасау, осы арқылы мұз айдыны
қонақтарына ҚАУ, АБК туралы ақпарат
беру, жарнама жасау, білім ордасының
мәртебесін асқақтату. Студенттер шын
ықыластарымен алға қойған мақсатты
орындап қана қоймай, сонымен қатар
табиғат аясында серуендеп, таза ауамен
тыныстап, коньки теуіп, асыр салып, мәзмейрам болды!
Иә, табиғат - әсемдік әлемі. Осы
әлеммен қауышып, жаңа күш, жаңа серпін
алуға себепкер болған ұстаздарға мың
алғыс!
Э.Б. Сайдинова,
ҚАУ жанындағы АБК директорының
ТЖ орынбасары

Универсиада «отгремела» более месяца назад, а воспоминания о ней не оставляют меня.
Я рада, что приняла участие в открытии
спортивного праздника. За время подготовки познакомилась с Ильей Авербух, Досжаном Табылды, Али Окаповым, Димашем
Кудайбергеновым и др. Мне удалось выступить с номерами «Весна» и «Осень».
«Весна» - 25 лет назад начат казахстанский путь к стабильности, через модернизацию к процветанию. Организаторы
хотели показать, что страна открыта для
инноваций и будущего. В номере было мно-

Над номером работали:

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

Студенты экономических специальностей посетили
Республиканский Немецкий драматический театр, который представил интерпретацию пьесы Франка Ведекинда, сохранив при этом оригинальное звучание и
атмосферу авторского произведения. Актуальная и современная, а главное своевременная для молодежи интерпретация пьесы.

И.о. проректора по ВСиСВ А.С. Таубалдиева
Помощник проректора Д. Раисова
Редактор А.К. Агибаева
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

го зеленого цвета, олицетворяя рождение
нового и прекрасного. «Осень» - этот номер
показал органичное единство оперного пения и современной хореографии, смешение
культур.
Советую всем студентам участвовать в
таких мероприятиях. Это огромный опыт и
море эмоций, возможность повысить статус родного ВУЗа. Ведь это гордость для
университета, что его студенты задействованы в таких исторических событиях.
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