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С Днем Независимости Республики Казахстан!
Уважаемые преподаватели и студенты КАУ!
Сердечно поздравляю вас с государственным
праздником — Днем Независимости
Республики Казахстан!

Главный праздник нашей страны в 2017 году мы отмечаем в
26-й раз. Более четверти века назад наша страна сделала первый
шаг к демократии, суверенитету,
свободе и процветанию. Это целая эпоха, которая отделяет нас
от прошлого.
За эти годы сделано немало.
Казахстан вошел в число 50-ти
развитых стран мира, приступив к
осуществлению Стратегии-2050,
Плана Нации «100 конкретных
шагов: современное государство
для всех». Казахстан стал лидером преобразований, создав
крепкий фундамент для строительства сильного государства,
в котором гражданам гарантированы права и свободы. 1 декабря
1991 года народ Казахстана сде-

лал свой исторический выбор, избрав Первого Президента нашего
государства. С этой даты идет исчисление новейшей истории независимого Казахстана — многовековой мечты наших предков.
Сегодня мы живем в успешно развивающемся государстве
с динамичной экономикой, уверенной социальной политикой,
направленной, прежде всего,
на рост уровня жизни людей,
улучшение их благосостояния,
опирающейся на общественную
стабильность и согласие. Казахстан подтвердил свой авторитет
надежного партнера и миролюбивого государства, основополагающими для которого являются
принципы дружбы и равноправного сотрудничества.

Современная политика государства — не останавливаться на
достигнутом, двигаться дальше,
осуществлять намеченные планы.
Основой для этого служит накопленный потенциал прочности,
курс на стабильность и процветание, повышение благосостояния
граждан независимого Казахстана. И для этого нужен упорный
труд на каждом рабочем месте.
Поздравляя Вас с главным
государственным
праздником
страны, желаю всем успехов, уверенности в завтрашнем дне, плодотворной работы! Пусть процветает наша Родина — Республика
Казахстан!
А.А. Кусаинов,
президент КАУ

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Быть Лидером — веление
времени!

Нам строить будущий
Казахстан

День Первого Президента для всех граждан
Казахстана имеет политическую, социальную и
экономическую значимость. За годы независимости
наша страна во главе со своим лидером прошла
трудный, но славный путь создания рыночной
экономики, укрепления единства нации.

1 декабря наша страна отмечает День
Первого Президента Республики Казахстан.
В честь праздника в актовом зале школы
при КАУ был проведен открытый кураторский
час, на котором был продемонстрирован видеоролик о Первом Президенте РК — Елбасы
Нурсултане Назарбаеве.

В рамках празднования в АКС были организованы мероприятия, в программу которых входили выпуск стенгазет, тематические классные часы, посещение книжной
выставки в библиотеке. В своих выступлениях студенты
подчеркнули, что Первый Президент Казахстана внес
значительный вклад в консолидацию народа, укрепление
мира и согласия, определение верного внешнеполитического курса страны.
В форме свободного диалога они изложили свои взгляды на преобразования в обществе, отметив, что День Первого Президента РК - это дань уважения народа страны своему
Лидеру, свидетельство признания его выдающихся заслуг
перед народом и государством. Вниманию ребят был предложен документальный фильм о Президенте страны.
Преподаватели колледжа отметили, что целью данных
мероприятий является воспитание патриотизма, гражданственности и любви к Родине.
А.К.Ергалиева,
преподаватель АКС при КАУ

С докладами выступили студенты С.Вольф и
И.Оспанов, показав хорошие знания биографии Главы
государства, важные этапы становления и развития
нашей страны под его руководством. Это принятие
Конституции РК, перенос столицы из Алматы в Акмолу,
переименование Акмолы в Астану, проведение зимних
Азиатских игр, зимней Универсиады, всемирной выставки ЕХРО-2017.
На кураторском часе студенты обсудили и поддержали решение о переходе казахского языка на латинский алфавит. Студенты исполнили патриотические
песни и стихи. Ребята выразили благодарность своим
преподавателям, и пообещали, что будут прилежно
учиться, активно участвовать в построении сильного и
конкурентоспособного государства.
К.А. Ыстыкул,
доктор PhD, учитель географии
Школы при КАУ
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Әрбір жастың арманы —
көшбасшы болу
Бірнеше жылдан бері Қазақ-Америка университеті
жанындағы мектепте оқушылардың лидерлік
қасиеттерінің қалыптасуына ықпал ететін өзін-өзі
басқаруға арналған жоба «Мектеп көшбасшысы президент» сайлауы жүзеге асырылып келеді.

Көшбасшыға қойылатын та
лап — оның міндетті түрде бе
делді тұлға болуы. Басты қа
сиеттердің бірі — қасындағы
адамдармен қарым-қатынас жасай алуы, ол сенімділікпен қатар
жүреді. Көшбасшының тағы бір
ерекшеліктерінің бірі — алдына
мақсат қойып, оған жете алуы.
Ол
өзінің
нені
нақты
қалайтынын жақсы білуі керек және оны іске асыру үшін
керекті қадамдарды алдын ала
жоспарлай алуы қажет. Мектеп көшбасшысынан үміткер
оқушының жалпы пәндер бойынша
білімі,
көшбасшылық
қабілеттері, жазған жобасынан
шығар нәтижеге сендіре алуы
ескеріледі.
Заманауи
әлем
дік деңгейде жастардың көш
басшылыққа ұмтылысын арттыру
мақсатымен
алдыңғы
қатарлы дамыған елдердің тәжі
рибесін қолданудың да маңы
зы зор. Сондықтан қазіргі жас
өспірімдеріміздің өз қатарының
лидері, тұлғасы болуға лайықты
қасиеттерін қалыптастыру үшін,

осындай шаралар ұйымдастырып
отырамыз.
«Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті күні» мерекесі
қарсаңында, Қазақ-Америка уни
верситеті жанындағы мектепте
«Мектеп лидерін (президентін)»
сайлау өткізілді. Президенттікке
үш үміткер: Карагезова Лейла (9-сыныптан), Нұрғазиева
Анар (10-сыныптан) және Ибраев Рахман (10-сыныптан) өз
бағдарламасымен көпшілік алдына шығып, болашақта жүргізер
жұмыстарының жоспарын ұсынды.
Әр үміткердің өз көзқарасы,
өз пайымдауы бағдарламада
айқын да тиянақты көрсетілген.
Олардың бағдарламасын тыңдай
отыра, бірінен-бірі асып түсетініне
таңданасың!
Жас
ұрпақтың
осынша заман талабына сай
жоғары деңгейде дамып келе
жатқанына ерекше сүйсінесің!
Ал оған қатысуға талпынып, ниет
білдіріп жатқан: Рахман, Анар,
Лейла сияқты белсенді жастарымыз барда еліміз міндетті түрде
үздіктер қатарынан табылмақ!

Осындай жауапты іске мек
тептің 5-11 сынып оқушылары
ерекше жауапкершілікпен атсалысты. Сайлау мектептің жиын
залында, жасырын дауыспен
берілді. Әр сынып кезекпен кіріп,
комиссия мүшелерінің алдында
өздері таңдаған үміткерлердің
қасына белгі қойған соң, залдағы
арнайы жабдықталған жәшікке
салды.
Комиссия мүшелері: А.М. Джунуспекова (ҚАУ жанындағы мектеп директорының орынбасары),
А.Ж.Ибатов (математика пәнінің
мұғалімі) сайлаудың бұрмаланбай
дұрыс өтуін ерекше бақылауда
ұстады. Жоғары сыныптарда
сабақ беретін мұғалімдер де дауыс берді. Дауыс саны өзге үміт
керлерден басым болған 10-сы
нып студенті Ибраев Рахман
қатарластарынан озып шықты.
Мектеп
оқушылары
мен
сабақ беріп жүрген ұстаздары
Рахманның осы орынға лайық
екенін осылай жеткізді! Міне,
біздің Рахман өзіне тән сабыр
лылықпен, көрсе көз қуантатын
сымбаттылығымен,
көпшіліктің
қалауымен, үш тілді еркін мең
герген білімділігімен өз ортасының
көшбасшысы — ҚАУ жанындағы
мектептің Президенті болып сайланды. Елімізде болашағынан
үлкен үміт күттіретін осындай жастар көбейе берсін!
Шынымен де көңіл күй деген
ерекше! Барлығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің
ойымша, әрбір жастың арманы
— көшбасшы болу! Қазақстанның
Тұңғыш
Президенті
күнімен
орайлас келген Президенттік
мәнсабың құтты болсын! Алар
асуыңның алғашқы баспалдағы
құтты болсын! Тек жақсы істерің
мен адами қасиетің жақсылықтың
бастауы болсын, Рахман! Құттық
таймыз!
Г.Б. Асқарова,
қазақ тілі пәнінің оқытушысы
ҚАУ жанындағы мектеп

Болашақ
байланысшылар

2017 жылдың 4 желтоқсан мен 8 желтоқсан
аралығында ҚАУ жанындағы Алматы байланыс
колледжінде «Радиоэлектроника және байланыс»
мамандығы бойынша «Ең жақсы мамандық» атты
«Байланыс технигі» мамандығын даярлауға арналған
конкурс өтуде.

Конкурста студенттер өз
дер ін таныстырудан бастады, оның ішінде эмблема,
ұранд ар ы да болды. Конкурс
кел есі номинация бойынша
қар аст ырылды: «Тапқыр ой»,
«Тел екоммуникациялық жаң а
техн ол огияның ең үздік көр
сет ілуі», «Ойлан да тап», «Ең
жауапт ы және еңбекқор команда». Әділқазы төрайымы
АҚ «Қазақтелеком» Батыс
бөл імш есінің бастығы Нурбол Рахымұлы Табынбаев қа
тысты.
Конкурс барысында топ
мүшелері өте жақсы сайысып,
үлкен әсер қалдырды. Коллед-

жде алған білімдерін осы сайыста жақсы көрсете білді.
Конкурстың соңында Нурбол Рахымұлына қызықты мә
ліметтермен қоса көптеген сұ
рақтарға жауап берді. Қысқы
өндірістік тәжірибеде болатын
тапсырмалар мен жұмыстар
туралы да айта өтті. Конкурс
нәтижесі оқушылардың көңі
лінен шықты.
Алдағы қысқы өндірістік
тәжірибеде барша үшінші курс
студенттері білімдерін арт
тырып, жоғары деңгейлі маман
екенін дәлелдеулеріне тілек
теспіз!
Д.К. Сыбанбаева,
АБК оқытушысы

ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ
В рамках Декады гуманитарных наук
в школе при КАУ состоялись дебаты,
приуроченные ко Дню Первого Президента. Мероприятие посвящено обсуждению одной из актуальных тем - перехода на латиницу.

В дискуссии приняли участие
две команды студентов 10 и 11
классов. Каждая команда состояла из трех человек. 11-классники
были сторонниками перехода на
латиницу, а опровергающую сторону представляли студенты 10го класса.
Экспертами стали преподаватели школы, которые выступили

в роли независимых судей.
Игра состояла
из двух туров, где
каждая сторона
защищала тему
дебатов и в развернутой форме
аргументировала свою точку
зрения. После выступления дебатерам задавались перекрестные вопросы от второй команды
для уточнения позиции. Во время выступления спикеры каждой
команды приводили хорошо продуманные и обоснованные рассуждения, подтвержденные фактами; доказывали правоту своих

позиций; использовали статистические данные и примеры опыта
перехода на латиницу других
стран, что свидетельствовало об
их подготовленности и осведомленности.
В конце участники пришли к
выводу, что какой бы проект алфавита ни приняли, надо понимать и быть готовыми к тому, что
борьба в сознании у каждого из
нас неизбежна. Любая модернизация — это ломка старых механизмов и привычек ради нового и
прогрессивного.
Дебаты — это часть работы
по развитию общей культуры публичного выступления и форми-

рования нового поколения молодых людей, способных критически
мыслить и активно участвовать в
социально-общественной жизни
страны.
Стоит напомнить, что возможность перехода на латиницу обсуждается в Казахстане давно.
Как отметил Глава государства,
эта идея появилась сразу по-

сле того, как страна обрела независимость, и уже в Стратегии
развития «Казахстан-2050» официально заявлено о переходе
страны с кириллицы на латиницу
к 2025 году.
А.Ж.Рамазанова,
учитель истории Школы
при КАУ
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THE VICTORIES OF
OUR STUDENTS ARE
OUR VICTORIES
Most of the time all the children spend in school, which is why
it is rightfully considered the second home. It is at school that
children develop, engage in creativity and sports, achieve certain results, and in the face of teachers see second parents.

Successful education is difficult to imagine without a competent and energetic teacher who
can offer children something more
than an ordinary lesson. It is very
important to give students the opportunity to apply their knowledge
in non-standard situations, for example, in Olympiads. On the decade
of methodical unification "Philology"
an Olympiad among primary school
students was held together with
compedu.ru project!
Students have run their eyes
from the number of varied and entertaining assignments that have
helped the students to concentrate
all their attention on learning and
just have fun and usefully spend
time. In the Olympiad assignments
tasks of different levels of complexity were included, so that students of 2-4 grades of all ages and
level of knowledge could test their
strength. Tasks fully corresponded
to the school curriculum, developed
an outlook and interest in the subject. They helped not only to repeat
and systematize all the material
covered, but also provided an incentive for further training.
It is impossible to imagine
how much strength, labor, en-

durance and care parents give
their children! It is they who, not
sparing, sometimes, their own
time, patiently help them to go
through all the years of schooling.
Therefore, the parents of all participants in the Olympiad received
special gratitude from the project
"KOMPEDU".
The administration and the
teaching staff of the Associated
School at the Kazakh-American University were awarded gratitude for
the conduct and active participation of students in the international
English Olympiad. Each winner and
prize-winner was pleased to receive
diplomas on the progress achieved
in studies. Diplomas and gratitude
were given to 30 students on the
solemn line. The victories of our
students are our victories. Their
successes are our successes. Their
achievements are our achievements.
Let not an inexhaustible energy
leave us and our students, and in
the future many pleasant events,
achievements were expected!
B.N.Urisbaeva
English teacher
School at KAU

СӘБИДІҢ БӘРІ БАҚЫТТЫ БОЛУЫ
ҮШІН ЖАРАЛҒАН!
«Жетім» деген сөз қазақ хал
қына жат, дегенмен қазіргі таңда
қоғамдағы ең бір етек алып
отырған өзекті мәселелердің бірі
екендігі, әрине, ешкімге жасырын
емес. Не себепті қоғамда жетім
балалар көбеюде, осы жайында бір сәт толғанып көрейікші?
Шынымен де, қазақ халқында
«жетім көрсең жебей жүр» деген сөздеріне қарамастан қазіргі
таңда жетім мәселесі күнненкүнге күрделеніп келе жатқаны
шындық.
Кешегі күні яғни желтоқсан
ның бесі күні университет басшыларымен ұйымдасып нөмері
бірінші Алматы облыстық балалар үйінде болдық. Қолымыздан
келгенше оларға керекті заттарды жеткізіп бердік. Балалардың
қуанышында
шек
болмады.
Әрине біздің жүрегіміз ауырды,
көзімізден жас та ақты. Олардың
жалтақтағаны жаныма батты.
Алдыма бір кішкене балақайды
отырғызып әңгіме бастадым.

Біраз нәрселерді сұрадым...
Бірден қолымдағы сағатыма ойы
кеткендей болды. Көңілін қыймай
сағатымды естелікке беріп кеттім.
Қуанып кетті бірден атымды
сұрап, телефон нөмірімді алып
қалды.
Жетімдер үйіне барып қайт
қаннан кейін олардың жанарларынан ата-анаға деген сағыныш
сезімдерін байқадым. Тіпті, терезеге телміре қарап, көздері
жәутеңдеп тұруларын көрген

Это должен знать каждый!
С 15 ноября 2017 года
в Казахстане стартовала Всемирная кампания
по борьбе со СПИД
под лозунгом «Мое
здоровье, мое право!»,
направленная на популяризацию права на
здоровье всех граждан,
в том числе людей,
живущих с ВИЧинфекцией.
Во всех группах АКС проведены
классные часы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и пропаганде
здорового образа жизни. Обсуждались
вопросы привлечения внимания к этой
проблеме, чтобы донести до каждого
студента информацию об этой болезни,
сформировать понимание личной ответственности за свое поведение.
На классных часах студентам показали информационные видеоролики по
статистике заболеваний, путях передачи

сәтте, көзіме еріксіз жас келді.
Бұл өмірде аяулы анамыздың ақ
сүті мен асқар таудай әкеміздің
мейіріміне не жетсін?! Тіпті,
олардың еркелетіп «Балапаным,
құлыным, ботақаным» деген
сөздерін естіген кезде олардың
мейірлене қараған жүздерін
көрген сәтті байқау қандай бақыт.
Ал, осындай ата-ана бақытын,
олардың жан-жылуын сезінбей,
ананың ақ сүтін ембеген баладан
қандай мейірімділікті күтеміз.
Еліміздің
басына қиын-қыстау
күн туғанда, яғни,
соғыс жылдарында
жетім балаларды не
туған-туысқандары,
не ауыл халқы өз
қамқорлықтарына
алып, тәрбие беріп,
ер жеткізген. Ал,
қазіргі таңда біреу
дің баласы тұрмақ,
өз туған баласында
шеткері итеріп, кейбір ата-аналар қатыгездікке жол беріп жатыр. Әрине, бір жағынан барлық
жанды бірдей деп айтып, кінә
тағу мүмкін емес. Өкінішке
орай, бозторғайдай боздаған
жетімектер кәмелет жасқа тол
ғаннан кейін балалар үйінен шық
қаннан соң тағдырдың талай
тауқыметін тартатыны жасырын
емес. Не тұруға баспана, не екі
қолға бір күрек таба алмай теріс
жолға түсіп кетіп жатқандары

қаншама. Осындай жағдайларды
қарап отырып, қазақ халқының
қанша дегенмен де бойына сіңген
мейірімділік, бауырмалдылық қа
сиеттерін өз көз алдымызда жо
ғалып, жолдан тайып бара жат
қанын көру үйреншікті жағдай
емес.
Әрбір бала дүние есігін ашқан
сәтте жетім болу үшін келмейді,
барлық баланың терезесі тең.
Сондықтан да ата-аналарға айтатыным осындай қатыгездікке
жол бермей керісінше, әрбір
баланың жеке тұлға болуы
үшін үлкендей септігімізді тигі
зуіміз абзал! Соңғы 10 жылда Қазақстандағы жетімдерге
арналған балалар үйінің саны 3
есеге көбейген. Ал ата-анасының
қарауынан айырылған балалар
саны 96 мыңға жетті деп хабарлайды мемлекеттік емес ұйымдар.
Адамдар өз ішімізден шыққан
баланы барынша сыртқа теппеуге
тырысайықшы!
Абылай Әбілда,
1 курс Журналистика

Байланыс саласына саяхат

ҚАУ жанындағы АБКның 3-курс студенттері
алған білімдерін
бекіту мақсатында
өндірістік экскурсияға
колледжіміздің директоры Ғ.А.Айғараеваның
жетекшілігімен барып
қайтты.

и лечения СПИДа. В настоящее время в
мире выявлено несколько десятков миллионов ВИЧ-инфицированных людей. С
каждым годом их число растет. СПИД
всё чаще регистрируется не только в
«группе риска», но и среди обычных людей.
Материалы классных часов содержали важные рекомендации по здоровому
образу жизни.
А.К. Ергалиева,
преподаватель АКС при КАУ

Экскурсия ОӨТД «Алматытелеком»
бөлімшесінің АТС-40 станцияларында
өтті. Станцияда студенттер қазіргі заман талабына сай байланыс желісін
ұйымдастыру жолдарын, талшықты
оптикалық кабельдер түрлерін, тарату шкафтарының қызметімен танысты.
Станцияның жұмысын сипаттайтын презентация көрсетілді. Экскурсия барысында студенттер өз мамандықтарына
қызығушылықтары артып, үлкен әсер
алып қайтты.

Санаулы күндерден соң, коллед
жіміздің 3-курс студенттері өндірістік
тәжірибеге жол тартады. Тек тәжірибе
ден өту арқылы ғана келешек маман
ның кәсіби шеберлігі барлық деңгейде
артып, сол арқылы өмірлік тәжірибеге
ие болуға мүмкіндік береді. Студент
терімізге колледжде алған білімдерін,
өндірістік тәжірибеде жоғарғы деңгей
де көрсетулеріне тілектеспіз!
Д.К. Сыбанбаева,
АБК оқытушысы
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Литературный конкурс чтецов
в Школе при КАУ
29 ноября 2017 года
состоялся литературный
конкурс чтецов, организованный преподавателями
русского языка и лите
ратуры Г.А. Нурпеисовой
и Т.Ю. Казаковой.
Чтецы представили отрывки из произведений различных писателей. Звучали стихи А.С.Пушкина, У. Шекспира,
В.В. Маяковского, С.А.Есенина,
М.И. Цветаевой и др. Конкурсанты использовали тематические презентации, музыкальное
сопровождение, декорации и
костюмы, что помогало им проникнуть в образ.
Жюри в составе: зам.директор по учебно-методической
работе А.М. Джунуспекова, руко
водитель МО филологии гуманитарных наук А.Б. Аликулова и
преподаватель русского языка и
литературы при АКС К.Б. Тунгенбаева оценивали выступления
по ряду критериев. Это оригинальность репертуара, соответствие исполняемого произведения, общий уровень сценической
и художественной культуры,
уровень исполнительского ма-

стерства, артистичность, уровень художественного вкуса в
подборе костюма и реквизита,
качество музыкального сопровождения.
Конкурсанты
порадовали
талантом и актерским мастерством. Многие зрители не могли
сдержать слез, до того проникновенным было исполнение.
Было видно, что для студентов
участие в конкурсе было волнительным и приятным событием.
Конкурс чтецов принес всем
истинное творческое наслаждение. Победители получили
ценные призы и подарки с логотипами КАУ.

Классика на то и классика, что она всегда
актуальна, вечна, она затрагивает вопросы,
которые до сих пор важны, остры…
29 ноября на сцене актового
зала Школы при КАУ прошли мероприятия в рамках Недели филологии: конкурс выразительного
чтения и инсценировки произведений мастеров русской классической литературы.
На сцене сменялись эпохи,
жанры, темы… Инсценировали
Пушкина и Маршака, воплощали
отрывки из Есенина, читали Маяковского, Пастернака, Цветаеву.
Азиева Амина и Серикова Лия великолепно исполнили роли (мужские!) Моцарта и Сальери! Несмотря на их юный возраст, зрители
поверили душевным терзаниям
персонажей. И после финальных
минут игры хотелось ещё продолжения, девочки заворожили своей
игрой. Собравшиеся не отпускали
их, кричали «браво!».
А весь 10 «В» класс обратился
к творчеству великого А.Чехова,
рассказав о самых малоизвест-

ных и удивительных
фактах жизни и
творчества писателя, инсценировали
знаменитый рассказ
«Толстый и тонкий»
(Сопыбек Алдияр,
Ибраев Рахман, Жалел Ислам, Агментаев Абулхаир, София
Манторова).
Ребята
представили театрализованное видение произведения, учитывая
характеры, внешность,
манеру поведения персонажей. Использование
разнообразного
реквизита, костюмов, декораций
позволили усилить художественную выразительность произведений.
Всем участникам этого мероприятия мы желаем и дальше
радовать нас такими постановка-

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

Куаныш Тунгенбаева,
преподаватель

Д.М.Сыздыкова,
учитель начальных классов
Школа при КАУ

Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!
Енді міне мен өзіме «өзге тілдің
бәрін біл, өз тіліңді құрметте» деген
тақырыпты алып, өзімше ойланыптолғанып отырмын. Тіл туралы ел
ағалары мен үлкен — үлкен маман
ғалымдар түрлі пікір таластарда, баспасөз бетінде, бұқаралық
ақпараттарда талай рет айтып та,
жазып та жатыр ғой. Ал мына мен не
деуім керек? Шынында тіл ұлттың
жаны, ділі мен діңі екені дәлелдеуді
керек етпейтін аксиома ғой. Ендеше
несіне қызыл кеңірдек боламыз?!
Себебі, Ана тіліміз анаңның ақ
сүтімен қанға, санаға өшпестей сіңіп,
жадымызда берік сақталып қалған.
Оның қадыр-қасиетін ешқандай
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.
Бұл орайда қазақтың классик
ақындарының бірі — Мұқағали
атамыздың: Бірінші Бақытың Отаның
болса, екінші Бақытың — тілің деген
өлең жолдарын еске алуымыз керек.
Тағы бір ерекше айтатын нәр
се қазақ тілі ғалымдардың зерт
теулерінің қорытындысына қараған
да ең бай тілдердің біріне жатады
екен. Бұл да тек мақтан үшін айтыла
салған сөз емес, талай ғалымдардың,
тіл танушылардың көптеген жылдар бойы сарылып ізденіп, зерттеп, бір тоқтамға келгендіктерінің
қорытындысы.
Мысалы, Қазақ әдебиетінің клас
сиктерінің бірі — Мұхтар Әуезовтің
«Абай жолы» романдарында 200
мыңнан астам сөз бар деп айтылса, қазақ әдебиеті мен тілінің үлкен

ми, чтобы в который
раз убедиться, что
такие внеклассные
мероприятия по литературе являются
составной частью
профессиональной
деятельности учителя и предоставляют
огромные возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым…

Көп тіл білсең, көк жиегің кең
болар, құрметтейді кісі екен
деп төрге озар дегендей біз
университетте қазақ және
орыс тілінен басқа ағылшын,
испан, араб тілдерінде де
дәріс аламыз.
жаңашырларының қатарына жататын Герольд Бельгердің түрлі лингвист ғалымдардың еңбектерімен
таныса отырып, қазақ тілінің сөздік
қоры бір миллионнан да асады екен
деп жазыпты.
Қазақ зиялылары Гераға деп атап
кеткен Герольд Бельгер үш тілді:
қазақ, орыс, неміс тілдерін өте жетік
білетін ірі қаламгер ғалым, зерттеуші,
жазушы, ақын, т.б. өнер иесі. Түрі
басқа — тілегі бір, жүзі басқа жүрегі
бір жан болған. Өмірден осыдан бірекі жыл бұрын бақилық болған ол
әуелі қазақ мектебін бітірген. Кейін
Абай атындағы мемлекеттік пед
институтты тәмамдап, өмір бойы
әдебиетке, өнерге, өзі өмір сүрген
қазақ еліне нағыз зиялылардай
өлшеусіз еңбек етті. Сондықтанда
бұл кісіге ерекше тоқталып отырмын.
Иә, сонымен басты тақырып тіл
туралы ғой. Тіл түзелмей қоғамның
түзелмейтіні де рас. Бұл туралы Ұлы
Мұхтар Әуезов «Ел боламын десең
бесігінді түзе» деп жазған. Ал бесік
халқымыздың ықылым Заманнан бе
рі қолданып келе жатқан қасиетті

В начале 2017-2018 учебного года на базе
1 курса специальности «Юриспруденция» КАУ
был организован студенческий научный кружок
«Юрист».

де қастерлі дүниелерінің бірі. Анасы бесікте жатқан баласын тербетіп
отырып әлди-әлди бөпешімнен бастап, бесік жырын айтады, іңгәласа
омырауын тосады. Иә, бұл әр
қазақтың баласының басынан өтетін
процесс. Одан соң бала өсе келе атасы мен әжесінің тәрбиесіне көшеді.
Олар кішкентай немерелеріне түрлі
ертегілер айтып береді. Тіл адам
баласының жаратқан иеміз сыйлаған
шексіз байлық.
Достықтың кілті, ұлттық ары
мен жаны, сөзінің сәні. Қысқаша
айтқанда, тоқсан ауыз сөздің то
бықтай түйіні, заманымыздың тағы
бір Заңғар ақыны Қадыр Мырза Әли
айтқандай: «Өзге тілдің бәрін біл,
өз тіліңді құрметте» дегендей, Абай
ата әрлеген, Жамбыл ата жырлаған
орыс зиялысы Савичев айтқандай
қазақтың бүкіл даласы ән салып тұр
деген. Дархан халық-қазағымыздың
ана тілің өз мәртебесіне лайық
ұлықтайық!

Организации кружка предшествовало проведение ряда мероприятий: на собрании студентам 1 курса
разъяснены важность и цели, ведь не секрет, что в течение всего учебного процесса студенты получают колоссальный теоретический материал, поэтому назрела
необходимость максимального приближения знаний к
практической работе. Студенты с радостью поддержали
инициативу.
Были разработаны «Положение о студенческом научном кружке», Устав и план работы на текущий учебный
год. Соблюдая все демократические принципы, студенты
открытым голосованием избрали Президента и Секретаря. В презентации кружка «Юрист» принял участие декан
КАУ К.С. Абдыхалыков.
На данный момент проведены круглый стол, диспут,
в перспективе проведение заседаний кружка, на которых
будут обсуждены практические задачи. К работе студенческого научного кружка «Юрист» планируется привлечь
и заинтересованных студентов из других курсов и специальностей. Ведь получение правовых знаний, привитие
правовой культуры сегодня как никогда актуальны.
Б.А. Джандарбек
руководитель студенческого
научного кружка
«Юрист»
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