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ЖАСТАРҒА БЕРЕРІ МОЛ РУХАНИ КЕШ
Елбасы Н.Назарбаев биылғы жолдауында жастар мәселесіне
баса назар аударып, ағымдағы жылды «Жастар Жылы» деп
жариялағаны белгілі. Мемлекет басшысының «жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау – мемлекеттік саясаттың
басымдығына айналуы тиіс» деген сөзі серпін беріп, көптеген
жастардың жүректеріне нық сенім ұялатты.
Елбасы ұсынған бағыт – жастардың
қоғамдағы беделін арттырып, еліміздің
әрі қарай дамуын шарықтата түспек.
Өйткені ұлт болашағы - бүгінгі жастардың
қолында. Дүние жүзінде ғылым мен
инновацияның шарықтап тұрған заманында, біздер білімді, еңбекқор,
белсенді болуға дағдылануымыз қажет.
Нақ осы бағытты Қазақ - Америка
университеті айқын ұстанады. Білім ордасы жас ұрпаққа сапалы білім берумен
қатар, есімі елімізге белгілі таланттарды
әрдайым қолдап келеді. Қазақ-Америка
университетінің президенті Құсайнов
А.А. қолдауымен Республика сарайында ақпанның 24-і күні ҚР Президенті
грантының, Мемлекеттік «Дарын» және
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлық
тарының иегері, көрнекті ақын Маралтай Райымбекұлының 50 жылдық мерейтойына арналған кеш өтті. Мерейтой
кешіне келген қадірлі қонақтары актер,
театр және кино режиссері Асанали
Ашимов, Парламент Мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл өз кезегінде

тілек сөздерін білдірді. "Мәңгілік ел
- шежіресі даламның" атты әдебимузыкалық кеште көрнекті ақын Маралтай Райымбекұлы жырлардан шашу
шашты. Ал шараға келген студенттер
ақынның жалынды жырларын жатқа
оқыды, дей тұрғанмен жастарға үлгі
болатын Маралтайдың барлық өлеңжырларын жатқа білетін Қазақ-Америка
университетінің вице-президенті, «Дара
оқырман» поэзия клубының жетекшісі,
Әділбек Сағымбекұлы жыр оқып ерекше әсер бергенін айтұға болатыны
аңық. Өз кезегінде өнер майталмандары мен эстрада жұлдыздары Шахизада,
Өмірқұл Айниязов, атақты күйші Асхат
Абзалбеков, Маралтай ақынның өлеңіне
өрілген әндерді жанданып орындады.
Арқалы ақынның өлеңін тыңдауға келген көрермен қауым Республика Сарайына лық толды. Шығармашылық әдебисазды басқосудың мазмұнды да әсерлі
өткені сондай, кеш аяқталған соң да
ешкімнің кеткісі келмеді. Әрине, мұндай
жиындардың жастарды қанаттандырып,

игі істерге жетелейтіні
рас. Әрі сахнаға шығып
өлең оқыған студенттер
шығармашылық тұрғыдан
шыңдала түсті.
Бүкіл саналы ғұмырын
шығармашылыққа арнап,
қазақ әдебиетінің дамуына айрықша үлес қосып
келе жатқан Маралтай
Райымбекұлының әр жылдары жарық көрген «Ай»,
«Кентавр», «Тарпаң», «Қа
ратау ғазалдары», «Нұрлы
жол – Мәңгілік Ел» секілді жыр кітаптары
оқырмандардың ыстық ықыласына
бөленген. Елбасының Тәуелсіздік жо
лындағы ерен еңбегі жан-жақты баян
далған «Көшбасшы» атты поэмасы –
Маралтай Райымбекұлының әдебиет
саласындағы сүбелі еңбектерінің бірі.
Аталмыш поэма республикамыздағы
барша Н. Назарбаев атындағы мектеп
тердің оқулықтарында жеке тақырып
ретінде білім кестесіне енгізілген.
Қазақстан жазушылары одағы, ұлттық
арнасы сынды іргелі мекемелерде жауапты қызметтерде болған Марал
тай Райымбекұлы бүгінде ҚР Ұлттық
мемлекеттік кітап палатасы дирек
торының орынбасары қызметін атқарады.
Ақынның өлшеусіз еңбектері студент
жастарға үлгі болары анық. Осы тұрғыда

«Время выбрало нас…»
Студенты КАУ и КазГАСА приняли участие
в торжественной церемонии, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Торжественная церемония
возложения цветов к памятнику
воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганистане, прошла 15 февраля в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Студенты
КАУ и КазГАСА пришли почтить
память погибших в Афганистане
казахстанцев, возложили цветы
к Вечному огню у Мемориала
славы и к монументу воинаминтернационалистам, погибшим в Афганистане.

Советские войска были введены в Афганистан в 1979 году.
Вывод войск начался 15 мая
1988 года и закончился 15 февраля 1989 года. Всего из Афганистана было выведено более
100 тысяч советских военно
служащих. В военных действиях принимали участие 22 296
казахстанцев, 928 из них погибли, 19 пропали без вести.
В 2003 году в Алматы был
сооружен памятник воинам-

биылғы жастар жылы аясында ҚазақАмерика университеті талай игілікті ісшараларды атқаруды жоспарлап отыр.
Еліміздің болашағы - студенттердің
білім көкжиегін кеңейтетін келелі жиындарды жиі ұйымдастыру, дарын
иелерімен жүздесулер жоспарлануда.
Мұндай іс-шаралар шығармашылық потенциалы мол, білімді, жан-жақты кадрларды даярлауға септігін тигізеді. Ал
біздің басты мақсатымыз – дамыған 30
елдің қатарына ену және осы «Мәңгілік
елдің» тұтқасын берік ұстайтын жастарды тәрбиелеу.

интернационалистам, погибшим при исполнении воинского
долга в боевых действиях на
территории других стран. Открытие было приурочено к 14-й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана. На обелиске высечены имена и фамилии 69-ти алматинцев, которые
не вернулись с этой войны.
Авторы памятника: скульптор
К.Сатыбалдин,
архитекторы
Т.Ералиев и В.Сидоров.
Нам важно помнить бессмертный подвиг молодых
ребят, отдавших жизнь и здоровье, выполняя свой интернациональный долг. «Не зная
прошлого, невозможно понять
смысл настоящего и цели бу-

ҚазБСҚА Жалпы білім беретін
пәндер факультетінің декан
орынбасары Ж.А.Калыбекова

дущего» – эти слова Максима
Горького нередко слышны с
экранов телевизоров и из уст
ораторов, но остановиться и задуматься над смыслом удается
лишь в такие редкие минуты тяжелых воспоминаний.
В рамках мероприятия студенты смогли встретиться с воинами-афганцами, послушать
их воспоминания, посмотреть
показательные
выступления
мастеров армейского рукопашного боя и концерт военнопатриотической песни.
Н.С. Тагвиашвили,
заместитель декана КАУ
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МЕНІҢ КОЛЛЕДЖІМ
Студенттік өмір - қиындығы мен қызығы
қатар жүретін, адамның есте қалар ерекше кезеңі ғой. Алғашқы кезде үлкен қалада
ата-анаңсыз өзіңнің оқуың, жаңа ортаға
үйренісуің қиын болады екен.
Оқу басталғалы бір семестр өтті. Жаңа ортаға
бейімделіп кеттім, жаңа достар тауып, қаламен танысып, қызықтар басталды. Біз алар асу - үлкен! Алматы
байланыс колледжіндегі білімді де білгір, тәжірибелі
ұстаздардың арқасында жақсы білім алып, биік
шыңдардан көрінуді армандаймын.
Алматы байланыс колледжін Алматыдағы ең
үздік колледждердің бірі деп санаймын. Мұнда
білім жоғары дәрежеде беріледі. Бұл колледжде ең таңдаулы мұғалімдер жұмыс жасайды.
Себебі мұғалімдер студенттерге жақсы білім беру
мақсатында тыным таппай, бар білгенін үйретеді. Бар
мұғалім өз мамандығының шебері.
Студенттерге қойылатын талап барлық студентке бірдей. Мейлі сен жаман оқы, мейлі ең үздігі бол,
дегенмен колледждің ішкі тәртібінің талаптарына келгенде екеуінін де дәрежесі бір болады.
Енді өз тобым 18РЭ және Б -609-1к-2 жайлы айта
кетсем. Менің тобым өте жан-жақты әрі қызықты,
сонымен қатар оқу үлгерімдері үздік топтардың
бірі. Менің тобымда 26 студент бар. Әр студент
өзара бір-бірінен ақылы, ойы, іс-әрекеті мен өнері
арқылы ерекшеленеді. Мен осы топта оқитыныма
қуаныштымын. Біз адал және қамқормыз, бір-бірімізді
толықтырып, кемшіліктерімізді жоюға тырысып отырамыз. Біздің топта колледжіміздің студенттер деканы Тарпан Дильназ оқиды.
Осы басталған 2- семестрде де барлық студенттерге көтеріңкі көңіл күй, жаңа жетістіктер мен
шығармашылық табыс, жаңа бастамаларда тек қана
сәттілік тілеймін!
Гауһар Каримова
18РЭ және Б-609-1к-2 тобының студенті

EXTENSIVE EXPERIENCE OF ENGLISH
Robert Browning’s opening line of his poem “Home
thoughts, from abroad”: ‘Oh, to be ‘in England!’, which
is about homesickness, came to my mind at the very moment of seeing the first glimpse of London. This line pined
me down Norwich, where I had enhanced my English and
got an extensive experience of lifting my skills and knowledge. My professional development program for English
lasted for a week length studies at NILE.

NILE is a specialist teacher development institute that provides
courses of the highest quality for
teachers from all over the world. It
can be considered with Kazakhstani
“Orleu”, but much more global in
terms of studies and experience of
teaching staff. Annually NILE welcomes more than a thousand language teachers, trainers and other
language education professionals. It
currently covers the following main
areas:
■ Professional
development
programmes for English language
teachers and trainers, both face to
face and online;

■ Professional
development
programmes for CLIL teachers (using English as a medium of instruction), including vocational teachers
CELTA and Delta training, delivered
by INTO TEFL (as an accredited centre for Cambridge English) BEC and
TKT exam preparation courses;
■ International project management;
■ Delivery of short courses,
seminars and workshops worldwide;
■ One-to-one and executive language training.
NILE has grown to become the
biggest single provider of professional development courses for EL

Canadian volunteer
Over approximately an eight week period during
the months of January to March 2019, the staff and
students of the UNESCO Associated School at KazakhAmerican University have been fortunate to have the
presence of a special guest assisting at our school. Mr.
Robert Cross, or “Mr. Rob”, as the students have come
to know him is visiting us from his home town of Ottawa, situated within the Province of Ontario, Canada.
Many of our readers will know that Ottawa is Canada’s
national capital city just as Astana is to Kazakhstan.
This is Rob’s third trip to Almaty and to Kazakhstan and
he has told us that he is enjoying himself immensely!
Rob’s focus since his arrival at
our school has been to assist our
students and staff with improving their English language comprehension, conversation and
vocabulary through creating opportunities to speak and interact
with someone who is a native English speaker. In addition to English,
Rob is also reasonably proficient
in conversational French, Canada’s other official language.
Rob has spent considerable
time travelling and enjoying his
hobbies of hiking and scuba diving. During his travels he has come
to more fully understand and appreciate that all of us as human
beings have something to learn
from and share with each other. To

this end, he thoroughly welcomed
the invitation and opportunity
extended to him by our Principal,
‘Ms. Sabina’, when she asked if he
would like to assist at our school.
Rob has told us that he feels most
fortunate and privileged to have
been able to participate in, and
contribute to the journey of learning at KAU.
To quote Rob, “Almaty is a
beautiful, dynamic modern city
having almost twice the population of Ottawa. I have discovered
many interesting and exciting
things to do here! The students
and staff of KAU associate school
are very kind to me and have
made me feel most welcome and
appreciated. This is wonderfully

reassuring when one is visiting
a new location far from home
where unfamiliar languages are
spoken. My involvement at the
school as a volunteer has given
me the pleasure of experiencing
one of the many benefits of teaching in that it has provided me with
the amazing experience of receiving as much, perhaps even more,
than I give. What a wonderful opportunity this has proved to be,
one that I simply could not refuse!
Since attaining the supposedly mature age of 58, I find being with young people particularly inspiring and rewarding. I
think we all understand that the
youth of today are the future of
tomorrow. This is true the world
over. It seems from my perspective that we, as the so-called
‘wise adults’, often behave in a
manner which demonstrates we
have forgotten this simple truth.
Too often poor decisions are
made that have extreme potential to negatively affect our chil-

dren’s future and our tiny place
in the universe. As adults, especially those of us who are leaders, parents and teachers, we
have a tremendous responsibility to strive to attain and maintain the highest standards, make
intelligent decisions, to humbly
set a good moral and ethical example and preserve our respective parts of the world to the
best of our abilities. It is in fact
our duty to encourage and help
the youth we are responsible
for, and indeed, responsible to,
as they hopefully mature under
our guidance into wise, well educated, loving adults carrying forward the world they inherit from
us. If we do a poor job of this
most important task the consequences for the future of our
planet and humanity itself could
prove dire and history will rightly
judge us harshly for our failure.
As part of the UNESCO Associated Schools Project Network
it is my understanding that one

teachers, trainers and other education professionals in Europe, and all
our teacher training courses qualify
for European funding. It is a member of EnglishUK, British Council and
Eaquals accredited and an official
examination center for Cambridge
exams. NILE is one of the very few
private UK organizations accredited
to run courses offering qualifications
up to Master’s level and to run Cambridge English exam preparation
courses by special arrangement.
I want to mention the teaching
staff that provided teaching of the
highest quality, mainly Tony Prince,
Academic Director of NILE; Doctor
Jason Skeet; Senior trainers, Maria
Paget, Carole Robinson and James
Copeland, our Social Program and
Student Welfare Officer. Our classes were sensitive to our individual
needs, varied, practical and with
reference to relevant theory. We got
outstanding support from our academic and student services teams,
who were much helpful to get the
most out of the course and the time
in Norwich. I developed my skills in
students’ motivations to learn; in
cooperative learning structures; in
noticing language around; in formatting assessment principles and practice; in teaching vocabulary and so
on. It was a great pleasure to study
at NILE and get a certificate of the
worldwide known Institute of Language education.
Zhanat Akbalayeva,
Senior Teacher at KAU
of your schools primary goals is
to educate your students on issues relating to and in keeping
with UNESCO's ‘overarching goal
of promoting peace and international understanding.’ While
maintaining a focus upon this
most worthy and honourable
task I remind the students at every opportunity that they are the
future of their country. Today’s
students will have the ability to
secure Kazakhstan’s deserved
place in the modern world as tomorrow’s innovators and leaders.
What could be a more challenging and exciting opportunity for
them than this!”
Rob will soon be returning to
his home in Canada. He indicated
he is leaving us with a heart filled
with fond memories of our city,
country and the many wonderful people who have so openly
welcomed him. Everyone at our
school would like to take this opportunity to sincerely thank “Mr.
Rob” for his time with us and most
importantly for sharing his friendship. We wish him many future
safe travels filled with a multitude of exciting new adventures!
It is our hope that someday in the
not too distant future, he will find
some time to return and visit us
once again!
A.K. Daribayeva
Teacher of English
at school at KAU
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Мұқағали Мақатаевтың
88 жылдық мерейтойы!
Биыл қазақтың мұзбалақ, лирик, ақиық ақыны
Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келгеніне 88 жыл
толды. Бұл қазақ халқы үшін үлкен мерекелердің
бірі. Өз заманында бағасын ала алмаса да өзінен
кейінгілерге өнеге, мәртебе бола білген поэт бар
ғұмырын поэзияға арнап, біздерге қайталанбас
құнды туындылары мен шығармаларын тастап
кетті.

Қазақ-Америка универси
тетінің студенттері де бұл мерекеден қапы қалған жоқ. Университет жанынан құрылған
«Дара оқырман» клубы белгілі
жазушының мерейтойын поэзия кеші ретінде өткізді.
Кеште қоғам қайраткерінің
өлеңдері оқылып, өмірі мен
шығармашылығынан сұрақтар
қойылып, арнаулар жырланды.
Ал, «Дара оқырман» клубы еліміздің осындай дара
тұлғаларын мадақтап еске
алып отыратын, олардың тастап кеткен аманатын келер ұрпаққа жеткізетін жас
оқырмандардан
құралған
ұйым. Ол Қазақ-Америка уни
верситетінің 20 жылдығына,
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың
120 жылдығына орай Абай
Құнанбайұлының 120 өлеңі
атты кеште 2017 жылы қыркүйек
айының 9 жұлдызында салтанатты түрде ашылған болатын. Сол уақыттан бері клубымыз көптеген ірі іс-шараларды
ұйымдастырып, қазақ поэзия
сының жастар арасында кең
көлемде орын алуына үлкен
үлесін қосып келеді. Біздің
қоржынымызда
жоғарыда
атап өткендей Абайдың 120
өлеңі, Мұқағали Мақатаевтың
туылған күніне арналған АМА-

НАТ атты видео конкурсы (2018
жыл), Жарасқан Әбдірашевтің
70
жылдығына
арналған
«Дала, сенің ұлыңмын» атты
республика көлеміндегі поэзия кештері бар. Бұйыртса,
алдымыздағы 24 ақпан күні
Маралтай Райымбекұлының 50
жылдығына орай Республика
сарайында атап өтілетін кешті
ұйымдастырғалы отырмыз.
Сонымен қатар, ҚазБСҚАның, АБК-нің студенттері де поэзия кешіне қатысып жүлделі
орындар мен мадақтама қа
ғаздарына ие болды. I орын
иегері – Құсайынғазы Аружан, II орын иегері – Ғазизхан
Таңірбереген, III орын иегері
– Абенова Жанар, ал қалған
қатысушылар аса дарындылығы
мен белсене қатысқандықтары
үшін мақтау қағаздарымен
марапаттылды және 9 ақпан
күні «Алатау» дәстүрлі өнер
театрында болатын М.Мақа
таевтың құрметіне арналған
кешке жолдама алды.
«Дара оқырман» клубы үшін
2019 жыл өте нәтижелі басталды. Алдымыздағы алар асуларымыз да осылай керемет болып өтуіне сенімдіміз.
Балжан Сманова
Журналистика, 1 курс

OUR BEAUTIFUL MODEL
At the UNESCO-associated
school at KAU Medina Kasimova,
a student of the 3rd grade participated in a fashion show in
Italy, the city of Florence. She
conquered the audience with her
beauty, grace and charm.
At the end of the competition,
everyone was given a certificate
of participation and a certificate
for the amount of 10000Р in the
De Salitto store to purchase goods
in this store. We are happy and we
are proud of our children at KAU
school, as our children are very
versatile, artistic, energetic, and
the most beautiful and positive.
Go ahead and do not stop there!
New victories!
K.Zh.Abdrasilova, English
teacher of school at KAU

Экспертная оценка
образовательных программ КАУ
Вот уже на протяжении 20-ти лет в Казахско-Американском университете существует
Совет заказчиков и экспертной комиссии, члены
которого являются признанными специалистами-практиками по направлениям подготовки
кадров КАУ. Создание такого органа как Совет
заказчиков и экспертной комиссии КАУ было
впервые в Казахстане инициировано основателем Казахско-Американского университета и его
бессменным президентом Амирланом Айдарбековичем Кусаиновым.
Члены Совета заказчиков и
экспертной комиссии КАУ постоянно находятся в тесном
контакте с ответственными за
специальности и в среднем
раз в академический год дают
свои экспертные оценки разработанным преподавателями
РУПам, каталогам элективных
дисциплин и уровню подготовки специалистов в рамках
каждой образовательной программы. Члены СЗиЭК, исходя
из своего опыта на производстве, стараются дать наиболее
подходящие и своевременные
рекомендации для развития
образовательных программ бакалавриата и магистратуры КАУ.
По каждой специальности
есть как закрепленный заказчик из числа компаний-работодателей и филиалов факультетов КАУ, так и член экспертной
комиссии из числа ведущих
экспертов академического сообщества.

12 декабря 2018 года прошло
очередное заседание Совета заказчиков и экспертной комиссии
Казахско-Американского университета. В заседании СЗиЭК
приняли активное участие следующие заказчики: Ержан Ауэль
– заместитель председателя
правления ОО «Союз переводчиков «Диалог», Салима Ричардовна Джурунова – заместитель директора Алматинского
филиала Национального Банка
Казахстана, Benny Ng – президент Казахстанско-сингапурской
инвестиционной компании Link
Capital Invest, Алмаша Арыстановна Аренова – советник представительства
Министерства
иностранных дел РК в г.Алматы,
Ержан Есдаулетулы Маркалыков
– заместитель начальника УВД
Алмалинского района г.Алматы,
Фатима Мамырбековна Бегенбаева – телеведущая, руководитель продюсерского центра,
член Союза журналистов Казах-

Қаңтар айындағы ҰБТ
БҒМ-де ҰБТ-ға кім және не үшін қатыса алатын
дығы жайында түсіндіру жұмыстарын жүргізді
Биылғы жылы қазақ
стандық жастар үшін
ұлттық бірыңғай тесті
леуден 2019 жылдың
қаңтар айында өту мүм
кіндігі туды. ҚАУ жанын
дағы мектептен 11-сынып
оқушысы Жанна Капес
қатысып, 123 балл жинады. Ален Серкебаев емтихан тапсыру кезінде 63
бал лжинады.

стана. В состав Совета заказчиков входит выпускник АКС при
КАУ Нурбол Рахимович Табынбаев, который является начальником линейно-аппаратного цеха в
РДТ «Алматытелеком».
В заседании СЗиЭК также
участвовали эксперты: Лейла
Юрьевна Мирзоева – д.ф.н., заведующая кафедрой «Филология» Suleyman Demirel University,
Жан Базархановна Мукашева
– DBA, консультант Казахстанской Академии Информации и
Бизнеса, Адильхан Талгатович
Асанов – начальник 2-го отдела
УДО по Бостандыкскому району
г. Алматы, Александр Михайлович Артемьев – к.т.н., заведующий кафедрой КазНУ им. альФараби, Александр Викторович
Рожков – к.ф.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби, Владислав
Саркисович Хачикян – ф-м. н.,
член научно-технического совета по развитию космической
деятельности при МОН РК и НТС
«Казкосмос».
Ежегодное заседание Совета заказчиков и экспертной комиссии прошло в дружеской атмосфере, членами СЗиЭК были
даны предложения по дальнейшему развитию образовательных программ и специализаций
в КАУ, в том числе и на основе
междисциплинарного подхода
и инноваций.
К.С. Абдыхалыков
директор кампуса –
декан КАУ

Грантқа үміткерлер 2019
жылдың жаз мезгілінде негізгі
тестілеуден өтуі тиіс. Өйткені,
қажетті балл жинаған жағ
дайдың өзінде тегін оқуға
мүмкіндік жоқ.
Қаңтарда емтихан тапсырушылар грантқа және жазда
негізгі ҰБТ тапсыруға үміткер
бола алады. ҰБТ 120 тапсырмадан тұрады, оның шешіміне 230
минут беріледі.
ЖОО-на қабылдану үшін талапкерге 50 балл жинау қажет.
Максималды балл-140 (екі
дұрыс нұсқадан құралған тапсырмалар ескеріледі).

Оқу кәсіптік тәжірибенің өтуі
КАУ жанындағы Алматы байланыс колледжінің студент Суретте екінші курс студент
тері оқу кәсіптік тәжірибе
тері оқу-кәсіптік тәжірибені екінші курста өтеді.
«Оқу кәсіптік тәжірибе»
техник-радиотехник
білікті
лігінің
«Радиоэлектроника
және байланыс» маманды
ғына арналған мамандық
бойынша колледж түлектерін
дайындауға арналған оқу
жоспарына енгізілген. «Оқу
кәсіптік тәжірибе» пәні білім
беру жүйесінің құрамына
кіреді және ол біліктілік дең

гейін ескере отырып кәсіптік
құзырлық негізін құрайды.
Тәжірибе барысында студенттер радиоэлектронды құрылғылардың қарапайым принципиалды сұлбаларын оқып
үйрену мен қатар аппарат у
ралардың жеке бөлшекте
рін: дәнекерлеу мен тесті
леуді; электрлік сұлбаларын
тексерулерді оқып үйренеді.

сабағында телефон аппарат
тарының құрылысымен танысуы келтірілген.
Кәсіптік тәжірибенің жал
ғасын үшінші курс студенттері
өндірісте өткізеді. Олар онда
телекоммуникация желісінде
қолданылып жүрген аппаратураларымен жұмыс істеуде.
Р.Р. Рахымжанов
РЭжБ циклінің оқытушысы
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The technological practice of
the students of Almaty college
of communications at KAU

КІТАП – ҒАЖАЙЫП ӘЛЕМ
Мектеп кітапханасы –
ақпараттық орталық. Ол
мұғалімдер мен оқушы
ларға көмектесіп, сабақта
рының дайындығына қа
жетті
материалдармен
қамтамасыз етеді. Кітапха
нада оқушылар сөздіктер,
мақалалар, қосымша ди
дактикалық
материал
дарды қолданады. ҚАУ
жанындағы мектеп кітап
ханасы өскелең ұрпақтың
гуманитарлық мәдениетін қалып
тастыруға өз ықпалын тигізе отырып,
мықты стимул береді. Оқырмандармен
қарым-қатынастары, көпшілік іс-шара
лар өткізулері де ерекше. Оқушылар
жаңалық ашуға зор мүмкіндік алады.
Бірлескен шығармашылық процесіне
тарту – ұсынылған материалды жақсы
меңгерудің басты шарттарының бірі.
ҚАУ жанындағы мектеп кітапха
насында 2д2 сыныбында "Кітаптар
әлемі – шынайы ғажаптар әлемі" та
қырыбында сабақ өтті. Сабақ оқу
шыларды кітап оқуға баулу, еркін
таңдауды қолдау, көркем әдебиеттің
мықты үлгілерімен таныстыру, кітап
кейіпкерлеріне эмпатия білдіру және
баланың фантазиясын ынталандыру
бағытында өтті.

If we are not able to apply what we
know,
then this knowledge is absolutely useless.
That’s why all students should do
technological practice to use their
theoretical knowledge in practice.
Сабақ барысында кітапхана қыз
меткері К.Т. Нүсіпова және сынып кураторы А.К. Шунгилова балаларға кітап
оқу эстетикалық ләззат бере алатынын,
кітап және кітап оқу таусылмас білім
көзі болып табылатындығын, өмір жолын таңдау кезеңдерінде тәлімгер
екендігін, жанның қапы болған шағында
емші болатынын, жұмыс алға баспай
қалған жағдайда ақылшы болатынын,
кітап, шын мәнінде – әр адамның досы
және ақылшысы екендігін көрсетуге
тырысты. Сабақ барысында алынған
позитивті
әсерлер
оқушыларды
кітапханаға жетелейді деп сенеміз.
Сонда ғана оқушылар кітапхананың
тұрақты оқырмандары болып, кітап
сүйгіш, рухани бай тұлға болып өседі.
С.Ж. Бакибаева,
ҚАУ жанындағы мектеп мұғалімі

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ
ШКОЛЫ при КАУ

Каратэ – это уникальная система движений, позволяющая
научиться владеть телом как единым целым и гармонично
развивать физические и психические качества личности.
Каратэ – это не просто борьба, это общий
интерес,
целенаправленное дело. Ребята занимаются в кружке с 6
лет и остаются на многие
годы. У них появляется
цель чего-то добиться
и не только в спорте.
Именно каратэ дает такое стремление.
Тренирует ребят Василий Валерьевич Симонов, мастер спорта
международного класса
по каратэ киокушинкай. Самодисциплина и усердие – это отличительные качества наших воспитанников. С первого
дня сэнсэй на занятиях прививает детям
уважение к старшим и друг другу, учит
терпению и умению преодолевать любые сложности в жизни.
Василий Валерьевич часто вывозит
детей на соревнования. Несмотря на
то, что спортсмены ещё совсем недавно
начали заниматься каратэ, однако многие из них показали довольно высокий
уровень подготовки. 27 декабря прошёл
ежегодный новогодний турнир ассоциации боевых искусств «Окинава», в котором приняли участие 300 спортсменов.
Среди участников были и ученики школы
при КАУ, которые достойно выступили,
забрав с собой немалое количество медалей. Победителями в своих возрастных группах и весовых категориях стали:
Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

3 место: Бегдесен Арлан, Абрамашвили
Илья – 1 класс, Ким Ева – 4 класс.
2 место: Сухосыр Михаил – 3 класс. 1
место: Мынбаев Алибек – 1 класс, Жанатов Адиль, Амиржан Алихан – 2 класс, Ан
Владимир – 7 класс.
28 января прошёл открытый городской турнир школы каратэ «Тоширо» с
участием более 500 учеников с разных
школ, городов и стран. В этой непростой
битве смог завоевать призовое место
ученик 2 класса школы при КАУ Жанатов
Адиль, который занял почётное третье
место.
Ученики нашей школы при КАУ проявили мужество, упорство и достойно
показали себя. Желаем нашему тренеру
Василию Валерьевичу успехов в спорте и
новых побед ученикам школы при КАУ.

Practice is necessary for fixing of the
obtained information
and its application in
actual practice. It is not
enough how the modern telecommunication
systems work, it is important to understand
how the equipment
work in real conditions.
The same can be told also about people.
Each person accepts a new situation ambiguously, in own way. Therefore the skill
of communication in a workplace is not
less important, than knowledge of bases of
work.
Practice helps students to realize correctness of the way chosen by it. Practical
training at the enterprise gives the fullest
picture of professional activity. The young
man performs the future work, applies
knowledge, and learns to act "here and
now". Decision-making in actual practice
allows the students to disclose their knowledge and abilities as much as possible.
During the practice they learn to interact with collective and the administration.
Bases of subordination and professional
communication are given in the most clear
and adapted form. At this moment it is possible to deepen and expand the knowledge
as much as possible.
Carrying out practice is also caused by
search of the organizations of new employees. Today many institutions are interested
in inflow of fresh, highly qualified specialists. The labor exchange can not always satisfy requirements of institutions for good
employees. Therefore practice is a certain
way to find jobs being a student.
The next important moment at practical training — an opportunity to choose the
direction for writing their thesis, especially
for the students of speciality «Сomputer facilities and software». The most important

in the degree project —
its practical application.
Practical training allows
to collect real, actually applicable material
which in the future will form a project basis.
The technological practice of the students of Almaty college of communications
begun from the 14-th of January this year.
On the technological practice our students
learn communication networks and switching systems and acquire practical skills,
consolidate theoretical knowledge, get
acquainted with the principle of new technologies. Our students support equipment
used in the workplace. The technological
practice is carried out in order to master
the best practices and knowledge in the
learning process of students.
There are 186 students do their technological practice this year and the main
bases of practice are:
– regional Department of telecommunications- «Kazakhtelecom»;
– joint-stock company- «Kazteleradio»;
– the same departments are in Atyrau,
Taldykorgan, Taraz, Shymkent, Zharkent
and other towns of our Republic.
At the end of practice each student has
to prepare the report, execute the model
and fill out the diary. The student's scientific and practical conference will take place
in our college following the results of the
technological practice.
We wish our students useful and successful practice!
Aizhan K. Shuakayeva
Methodist of ACC at KAU

Товарищеский турнир
Сегодня в Школе при КАУ завершился первый этап турнира по пионерболу среди параллели 4 классов.
Всего в школе сформировано 3 четвертых класса, а именно 4D2,4D3,4D4

Ученики показали уверенное владение
приема и передачи мяча. Учеников к
этому турниру готовили преподаватели физической культуры Л.А. Веселая и
М.М. Сулейханов.

М.Т. Атабаева,
учитель начальных классов
Над номером работали:
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