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ПОСЛАНИЕ-2017: ОПЕРЕДИТЬ БУДУЩЕЕ
И РЕШИТЕЛЬНО ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ ВЫЗОВАМ
3 февраля 2017 г. в Алматинском колледже связи
прошло собрание педагогического коллектива по обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева
от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Директор колледжа, кандидат педагогических наук
Г.А.Айгараева отметила, что
нынешнее Послание — это программа конкретных практических дел, которая касается всех
казахстанцев, в том числе и педагогов.
В Послании обращено внимание на то, что за четверть века
Казахстан осуществил две модернизации. Первая – это создание совершенно нового государства на принципах рыночной

экономики. Вторая модернизация – это реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей Родины – Астаны.
Новое Послание посвящено
третьей модернизации Казахстана, достижению глобальной
конкурентоспособности страны
в условиях новой реальности.
Согласно видению Президента, в этом стратегическом
документе отмечен один из
ключевых вопросов образования – поэтапный переход на

АБК студенттері –
Универсиада еріктілері
28-ші Дүниежүзілік қысқы
Универсиада біздің еліміз үшін
айрықша оқиға болып саналады, себебі осы айтулы спорт
ойындары арқылы Қазақстан
мемлекеті бүкіл әлемге танылып,
өз мәртебесін асқақтатуда.
Төрткүл дүниені дүбірге бөлеп, сайын даланы спорттық ойындардың жаңғырығына
толтыратын студенттер сайысынан ҚАУ
жанындағы Алматы байланыс колледжінің
студенттері де шет қалмады. Біздің студенттер спорттық ойындарға тікелей
қатыспаса да еріктілер қозғалысының
мүшесі ретінде дүниежүзілік ауқымды ісшараға өз үлестерін қосуда.
Иә, ерікті болу – қашан да абыройлы
іс! Еріктілер жанындағы адамдарға риясыз
көмек қолын созып, сол үшін ақы сұрамай,
қоғамның ризашылығына бөленетін кең
пейілді адамдар.
Алматы байланыс колледжінің сту
денттері Тоқсанбай Берік, Амирова Анель,

Байжанов Әсет Қазақстаннан және бас
қа мемлекеттерден іріктеліп алынған
3000-нан аса еріктілер қатарында. Олар
еріктілерге қойылған барлық талаптардан
мүдірмей өтіп, өздерінің шет елдік замандастарымен тең дәрежеде екенін көрсете
білді, дәрістер мен тренингтерге қатысып,
арнайы оқытудан өтті, спорт кешендерінде
түрлі бағыттар бойынша жұмыстар
атқарды.
АБК еріктілері колледждегі достарымен, оқытушыларымен әлеуметтік желі
арқылы хабарласып, Универсиада барысында атақты спортшылармен түскен қызықты
фотосуреттерімен, әсерлерімен бөлісуде.
Біз өз студенттеріміздің осындай ауқымды
шараға сәл де болса атсалысып жүргеніне
қуанамыз және оларды мақтаныш тұтамыз.
Себебі бұл - студенттеріміздің шет тілін
жетілдіруге, халықаралық дәрежедегі
жобада қатысуда тәжірибе жинақтауға,
спорттық сайыстарды көзбен көруге, жаңа
достар табуға, команда құрамында жұмыс
істеуге, бір-бірімен етене араласуына тамаша мүмкіндік болды.
А.К. Шуакаева
АС АБК директор орынбасары

трехъязычное образование. По
инициативе Главы государства
с 2017 года начинается реализация проекта «Бесплатное
профессионально-техническое
образование для всех». Это
даст импульс развитию системы
профессионального образования
для подготовки специалистов
новых производств.
Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин А.Р. Рахимкужаева в своем
выступлении отметила, что в Послании среди приоритетов третьей модернизации Казахстана
обозначены ускоренное технологическое обновление экономики, стимулирование предпринимательства и снижение роли
государства в экономике, макро-

экономическая
стабильность,
повышение производительности
труда и качества образования,
борьба с коррупцией и экстремизмом. Послание является
своеобразным мостом для выполнения стратегического плана
«Стратегия 2050» и Национального плана «100 конкретных шагов».
Педагогический коллектив
колледжа пришел к единому
мнению, что Послание Президента станет новым импульсом
для целенаправленного выполнения намеченных целей.
А.Р. Рахимкужаева
преподаватель истории
и социально-гуманитарных
дисциплин

Форум «Современное
образование»
В форуме «Современное образование»,
который состоялся 27 января 2017 года в
сш. № 182 пос. Алгабас Карасайского района Алматинской области, приняли участие
учащиеся школ №182, 178, 185, 152, 26 и
др., а также представители ВУЗов Алматы:
Казахского национального университета
имени аль-Фараби, Казахского университета путей сообщений, Университета «Туран»,
Казахского национального медицинского
университета имени С.Д. Асфендиярова, Женского педагогического института,
Международной Образовательной Корпорации (КазГАСА и КАУ).
Организаторами мероприятия - редакцией журнала «Современное образование»
- были созданы условия для размещения
информационной продукции и рекламных
щитов. Каждый участник получил буклеты,
газеты, краткую информацию о ВУЗе. Заинтересованные учащиеся школ оставили
свои контактные данные.
Представители ВУЗов ознакомили
школьников с учебным заведением, показав презентацию и рассказав о своих специальностях,
преимуществах,
особенностях и достижениях.
После знакомства с
ВУЗами состоялся форум, на котором каждый
участник смог задать интересующий его вопрос.
Школьники получили полную информацию о вузахучастниках.
Благодаря
организаторам
форума
удалось охватить несколько школ единовременно,

предоставить полную информацию и ответить на все интересующие вопросы. Считаем, что такой подход более эффективный,
так как в этом случае все стороны заинтересованы.
Г.А. Ендибаева, К.И. Ильясова,
ассист. проф. КАУ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ
БІЛІМДІ ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА!
Дана қазақ халқында ұлағатты,
астарында мол сыр жатқан
қаншама сөз, қанша өнеге бар
десеңші. «Халық айтса, қалт айтпайды» деген екен. Олай болса, осындай керемет сөздердің
бірі адам баласы екі таңдаудан
қателеспеу керек екендігі жайлы.
Біріншісі, ол жар таңдаудан болса,
екіншісі, ол мамандық таңдаудан.
Әрине,
әркімді
балалық
шақ кезінен немесе мектеп
қабырғаларында оқып жүрген
кезінде-ақ «Кім боламын?» деген
сұрақ алаңдатқаны анық. Бірі
адам өмірін сақтаушы ақ халатты дәрігер, я болмаса жас буынды білім нәрімен сусындатар
мұғалім боламын деп армандаса,
бірі тіптен адам өмірін жеңілдетер
жаңа технологияларды ойлап шығаратын
инженер боламын
деп алдына мақсат
қояды.
Қазақ
халқы
ерте заманнан бері
әділ айтып, халық
арасындағы дауларды шешкен билерді
аса
құрметтеген
және
«әділ
би
халық үшін» деген
сөз халық арасында кең таралған.
Қазіргі кезде заң
гер
мамандығының
негізгі
мақсаттарының бірі - адамның
бостандықтары, құқықтарын және
мүдделерін қорғау болып табылады. Мемлекеттік органдардың
барлық құрылымдық жүйелеріне,
сонымен қатар жеке кәсіпорындар
мен фирмаларға міндетті түрде
білікті заңгер қажет.

Қазіргі таңда Қазақ-Америка
университетіне жиырма жыл
толып отыр. Яғни, көп жылдар
бойы Қазақстан Республикасына қажетті білікті және білімді
заңгерлерді даярлау үстінде.
Қазақ-Америка университетінде
білікті оқытушылар тәлім береді.
Оған қоса ағылшын тілін жетік
меңгерген оқытушыларымыздан

еңбектенсеңіз
шетел
тілін
меңгеріп кете аласыз деп нық
сеніммен айта аламыз. Сонымен қатар, оқытушылардың
көп жылдық оқытушылық тәжі
рибесімен қатар, заңгер ретіндегі
тәжірибелік еңбек өтілдері бар.
Біздің жаңа, қазіргі заманға
сай ғимаратымыз қаланың ор

талығында орналасқан. Оқу
орны спорт кешенімен, бірыңғай
электрондық кітапхана жүйесімен
қамтамасыз етілген. Сондай-ақ,
студенттің қызықты да, белсенді
өмірі үшін түрлі клубтар мен
үйірмелер бар. Әрбір студент
болғалы тұрған жас түлектердің
осында білім алғанын қалар
едім. Себебі, біздің ойымызша,
студенттердің жан-жақты дамуына өте жақсы жағдай жасалған.
Университетіміздің жатақханасы
да қазіргі таңның талаптарына
сәйкес студенттер үшін ыңғайлы
және тиімді жасалған.
Шынымен де, студенттік өмір
бұл қайталанбас, ұмытылмас
сәттер. Біз жас түлектерді жарқын
болашақты «құқықтану» маман
дығына оқуға түсу арқылы бірге
құруға шақырамыз! Болашақ абитуриент, мақсатыңызға
жету үшін біздің уни
верситетімізді таңдауға
шақырамыз!
Жоғарыда
айтқа
нымыздай
мамандық
таңдауда қателеспеуге
тырысыңыздар. Қазақ
стан Республикасының
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев
айтқандай:
«Қазақстанның
бола
шағы білімді жастардың
қолында!». Олай болса, жастар, артылған
сенімді ақтап, елімізді
дамыған он елдің қатарына
қосамыз деп сенеміз, соған қарай
нық қадамдар жасайық!
А.А. Аралбаева
заң ғылымдарының кандидаты,
ҚАУ ассоц. проф.

ҰСТАЗДЫҚ — ҰЛЫ ҚҰРМЕТ
Ұстаз еңбегінің қыр-сыры
мол, қиын да жауапты,
шығармашылық еңбек
екендігін баршамыз мойындаймыз. Нағыз ұстаз
болу - әрі бақыт, әрі абырой.
Шындығында, мұғалім болу
оңай болып көрінгенімен, ал
нағыз ұстаз болу екінің бірінің
қолынан келе бермесі анық.
«Ұстазды алтын діңгекке
теңер едім», - деп ұлы педагог
Ы.Алтынсарин айтқандай, ұстаз
жолы-қиыншылығы мен рахаты
бір басқа жетерлік мамандық
атаулының
ұлысы.
Тәуелсіз
Қазақстан Республикасының тарихи әлеуметтік, мәдени рухани
болмысын дамытуға, қоғамдық
өмір мен ұлтты қалыптастыруда
ұстаздардың еңбегі зор.
Білім
беру
кеңістігінде
тәжірибелі
де
білімді,
өз
мамандығының хас шебері кәсіби
ұстаздар жетерлік. Солардың
бірі-қазақ тілі және әдебиет
пәнінің
мұғалімі,
педагогика

ғылымдарының кандидаты Икапова Дана Сарқытқызы. Ұзақ жылдар бойы ұстаздықтың ұлы жолында өзінің айшықты еңбегімен
дараланған Дана Сарқытқызы
жайлы ерекше ілтипатпен айтуға
болады. Ол ұлағатты ұстаз. Се
бебі ғибратты ғұмырының қымбат
шақтарын болашақ буындарды
оқыту мен тәрбиелеу ісіне арнап
келеді. Өз ісіне берілген, шәкір
тінің жанына нұр құя білген Данадай ұстаздың өмірі-болашақ үшін
үлкен өнеге.
Дана Сарқытқызы 2016 жыл
дың 15 қыркүйегінен қазанның
26 дейін Ақтөбе қаласында өт
кізілген
«Тәрбиеші-зерттеу
ші-2016» атты халықаралық
байқауға қатысып, І дәрежелі дипломмен марапатталды. Сонымен
қатар білім беру саласындағы
жетістіктері
үшін
«Ұлағатты
ұстаз» төсбелгісіне ие болды.
Қазақ-Америка университетінің
ұжымы Дана Сарқытқызын шын
жүректен құттықтап, еңбегіне табыс пен мерей тілейді.
Қазак Америка Университеті
Деканаты

Известно, что наиболее эффективными формами урочной
и внеурочной работы по предметам гуманитарного цикла
является декада гуманитарных наук. Она требует не только
большой подготовки, но и позволяет реализовать систему
мероприятий по улучшению образования, развитию творческих способностей учеников через поисковую, исследовательскую, групповую деятельность, повышение интереса к
предметам гуманитарного цикла, воспитание личности, обладающей широким мировоззрением.

ДЕКАДА «ФИЛОЛОГИИ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

Декада помогает развивать
творческие способности учащихся в процессе проведения открытых уроков, культурно-массовых
мероприятий, интеллектуальных
игр и различных соревнований познавательного характера.
С 23 января по 2 февраля
в нашей школе прошла декада
«Филология и гуманитарные науки». Участвуя в интеллектуальном
марафоне «Бегущий словарь»,
организованном учителем русского языка А.Б. Аликуловой, показав
свои знания, правильно ответив
на вопрос, можно было заработать приз. Ведущий подходит к
случайному прохожему в школе и
задает вопрос. Интеллектуальный
забег, в котором можно блеснуть в
литературном конкурсе, а во время передышки сыграть в шашки,
назвать города на одну из букв
или с помощью мимики и жеста
угадать слово, написанное на карточке.
К работе по организации декады были подключены все учителя
методического объединения. Так,
С.Ж. Бакибаева показала открытый урок самопознания в 5Д2 на
тему «Мир семьи» и внеклассное мероприятие «А за меня мои
звери говорят» (по творчеству
И. Крылова) 4Д2.
На уроке казахского языка
«Көлік түрлері» Э.С.Оразбаева изучила вместе с учащимися 6Д2
класса виды транспорта. Ребята не
забыли упомянуть и о том, что на
Универсиаду спортсмены из многих стран мира добирались до Алматы на разных видах транспорта.
Учителя английского языка А.М.Актаева и Б.Н.Уриспаева
провели в 1Д2 классе внеклассное мероприятие «ABC party».
Получился настоящий праздник
алфавита, на котором ребята
пели, читали стихотворения на

английском языке и, конечно,
танцевали.
Ученики Г. А. Залгараевой к открытому уроку в 7 «В» классе по
теме «Eating habits in Great Britain»
отнеслись очень серьезно, провели опрос среди учащихся и педагогов школы, сделав интересную
презентацию. Учитель английского
языка А.К. Дарибаева показала открытый урок в 6Д3 классе на тему
«Здоровье» с использованием интерактивной доски.
Учащиеся А.З.Кариповой великолепно представили в интеллектуальном конкурсе «Менің
Отаным» города нашей республики, продемонстрировав свои знания в конкурсах чтецов и пословиц. К.Б.Тунгенбаева организовала
внеаудиторное мероприятие «Час
поэзии. В созвездии блистательных имён...» в 9 «В» классе, пригласив студентов АКС.
Учитель русского языка и литературы А.Б. Аликулова вместе
со своими учениками 10В класса
представили вниманию учителей
урок-вернисаж, где старшеклассники попробовали разгадать секрет русских художников. Учитель
истории Д.Р. Раисов и Н.А. Аймухамбетова провели открытые
уроки по истории Казахстана и
всемирной истории «Империя Тимура» и «Турция в средние века».
А. М. Рахимгалиева, учитель казахского языка в 7В2 классе провела урок на тему Б. Майлин «Айт
кундеры» с применением критического мышления.
Обобщением декады стал
открытый урок, который провела
Г.Б.Аскарова, с целью передачи
опыта молодым учителям. Декада
получилась очень насыщенной и
интересной.
Айнагуль Аликулова,
преподаватель русского языка
школы при КАУ
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ВОЛОНТЕР –
это звучит
гордо!
XXVIII ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА ВСЕМИРНЫХ
СТУДЕНЧЕСКО-МОЛОДЕЖНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
За минувшие годы
Универсиада стала одним из самых значимых
международных спортивно-массовых и культурных
событий в мире. Одной из
главных целей Универсиады является продвижение
спорта как одного из важных элементов образовательной системы.
С 28 января по 8 февраля 2017 года в южной столице
прошла 28 Всемирная зимняя
Универсиада Алматы-2017. В данном мероприятии приняли участие
3000 волонтеров из регионов Казахстана и стран зарубежья!
Студентам колледжа и 2 и 3
курса АКС посчастливилось стать
волонтерами. Кто такие волонтеры? В переводе с французского
это доброволец, человек, который имеет привычку заботиться о
близких людях, помогая им абсолютно добровольно и без какойлибо выгоды. А награда за это
– благодарность и признательность людей, которым оказана
существенная помощь.
Казахский народ издревле
славился уважительным отношением к ближним и взаимовыручкой. Одним из показательных при-

меров является замечательная
традиция «Асар» - когда со всего
аула собираются люди и общими
силами выполняют определенную
работу, часто непосильную для
отдельной семьи.
В настоящее время волонтерство - это отражение традиции
«Асар». Поэтому с полной уверенностью мы можем сказать, что
волонтерство в истории нашей
страны имеет древние корни.
Прекрасное проведение Универсиады стало реальностью,
гости и горожане удивились и
порадовались каждой задумке
организаторов, а участники Универсиады получили наслаждение
от своих побед!
Н.В. Глухова, К.С. Асанова,
Ж.С. Нурахметова,
преподаватели АКС

Поэзии чарующие звуки…
В актовом зале Школы
при КАУ прошел Час поэзии
«В созвездии блистательных
имён…», посвященный творчеству М. Лермонтова, переводам
его великолепных стихов на казахский язык.
В мероприятии приняли
участие как студенты Школы,
так и колледжа, АКС при КАУ. В
сопровождении красивой тема-

тической музыки проникновенно
звучали слова ведущей (Манторова София) о поэте, поэзии, выразительно читались ребятами
наизусть стихи, звучали песни на
стихи поэта, великолепно декламировались переводы Абая...
Каждый выступающий искренне и талантливо передал
свои эмоции, свое настроение и
мастерство. «Мы рождены для

WE ARE PROUD WITH OUR COLLEGE!
This 2016-2017 academic
year we became students of specialty “Translation proficiency” at
college. College is a lot different
than high school. Our college is
paying much attention for innovative development of education
and science. And its purpose is
to prepare well-educated professionals in the sphere of translation.
Firstly, we would like to mention the hard effort of highly qualified teachers. We take part different Intellectual participations and
college events. Also we went to
Medeo with teachers and first
course students of our college in
free time. The major challenges
of college work are the large volume of reading, the short deadlines, and the writing. It might be

the beginning of your self-definition
process. We passed winter finals
perfectly. There won’t be an excellent result, if there is no mutual understanding between teacher and
student. Four students in our group
got 100 % Scholarships. Going to

college is as much about finding out that you really are as it is
about getting that profession.
Students of group
16-TP-201-1R

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ САЙЫС
Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
орай 2017 жылдың 2 ақпанында
ҚАУ жанындағы мектептің
4-сынып студенттерінің арасында «Менің Отаным» атты
интеллектуалдық сайыс ұйым
дастырылды.
Іс-шараның
ұйымдасты
рушысы: қазақ тілі пәнінің мұға
лімі, директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары А.З. Карипова. Мақсаты — кіші мектеп
жасындағы оқушылардың бойына адамгершілік, елжандылық,
азаматтылық сезімін ұялатып,
тілге деген құрметті арттыру.
Оқушылардың
аталған
іс-шараға асқан жауапкерші
лікпен, зор ілтипатпен дайын
далғандығы көзге түсті. Шара
сайыс түрінде өтті. Додаға
түскен
бүлдіршіндер
бақ
сынап, өнер көрсетті. Атап
айтқанда, таныстыру кезеңінде
бүлдіршіндер тақпақ айтып,
ұрандарын паш етсе, келесі айналымда оқушылар еліміздің қос

вдохновения, для звуков сладких
и молитв…», - говорил поэт, и мы
ему верим…
Очень благодарна ребятам
за такое искреннее, чувственное
прикосновение к тайне стиха, за
то, что они так грациозно и трепетно смогли донести до нас
внутренний мир гениального поэта, его страсти, переживания, надежды, самые лучшие и светлые
романтические устремления…
Куаныш Тунгенбаева,
преподаватель

астанасы жайлы тұсаукесерлерін
қорғады. Сайыстың өңін мақалмәтел жарысы, театрланған
көрініс кіргізді. Залдағы көрер
мендер
бүлдіршіндер
үшін
тақымын қысып, барынша қолдау
көрсетті. Шешуші кезеңде оқу
шылар қазақ тілінің грамматикасы бойынша күрделі тапсырмаларды орындап, қиын кезеңнен
мүдірмей өтті. Әділқазы алқасы

сайыстың қорытындысын жариялап, жеңімпаздар анықталды.
Жеңімпаз болып 4Д2 сыны
бының студенттері атанды.
Интеллектуалдық сайыс сәтті
де қызықты өтті.
Айкерім Рахимгалиева,
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі пәнінің мұғалімі

Қайталанбас тұлғалар
Ақпан айының басында ҚАУ
жанындағы мектептің мәжіліс залында «Қайталанбас тұлғалар»
атты поэзиялық кеш өтті.
Кешті орыс тілі және әдебиеті
пәнінің оқытушысы К.Б. Тунгенбаева ашып, бұл кеш жан дүниеміздің
мерекесі екендігін атап өтті. Бұл
кешке мектеп оқушыларымен бір
ге КАУ жанындағы Алматы байла-

ныс колледжінің студенттері де
қатысты.
Әдеби-музыкалық кеш М.Лер
монтовтың өмірі мен шығарма
шылық жолына арналды. Әдемі
әуеннің сүйемелдеуімен кеш
жүргізушілері ақынның өмірі мен
шығармашылығы туралы айтып
өтті. Студенттер әсерлі де әуезді
түрде ақынның өлеңдерін оқыды,
сонымен қатар Абайдың аудармалары да оқылды.
Әрбір қатысушы ше
берлікпен және шынайы
түрде өздерінің ішкі
сезімдерін бере білді.
Мерекелік кеш өте сәтті
өтті.
Эльмира Оразбаева,
ҚАУ жанындағы
мектептің қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі
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ЭХО НЕЗАБЫВАЕМОГО СОБЫТИЯ,
КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ!

В целях пропаганды здорового образа жизни в семье 26
января Бостандыкский районный филиал партии «Нұр Отан»
провел в развлекательном центре «Метро» городские соревнования по боулингу среди семейных пар в рамках партийного проекта «Бақытты балалық шақ».

Начало 2017-го года ознаменовалось таким грандиозным событием, как
открытие 28-ой Всемирной Зимней Универсиады
на земле нашей родной
Республики Казахстан.
Атмосфера
предвкушения
витала в воздухе с самого утра.
Невзирая на неприветливую погоду, порядка семисот студентов
университетов Алматы приветствовали факелоносцев, выстроившись в длинный живой коридор. По окончании мероприятия,
студенты КАУ и КазГАСА прибыли
на Старую площадь, где им выдали экипировку с логотипами
ВУЗов. После процедуры проверки, в сопровождении эскорта
полицейских студенты и преподаватели добрались до Almaty
Arena, успевшей стать достопримечательностью города.
Зал погружался в полумрак. Началась торжественная
часть открытия. Бурными апло-

Семейный турнир
по боулингу

дисментами зрители встречали
спортсменов и представителей
55-ти стран. Тёплые слова привет
ствия произнёс Глава государства
Нурсултан Назарбаев.
Концертная программа была
организована интересно и завораживающе. Она включала и
эпизоды из истории казахского
народа, становления казахской
нации, и легенды, дошедшие до
наших дней, и выступление фигуристов на льду, номера оперных певцов,
знаменитых
исполнителей, детей,
юных дарований,
зажёгшихся на небосводе звёздочек.
По
завершении
концерта,
Лидер
республики торжественно объявил
об открытии 28-ой
Всемирной Зимней
Универсиады. На-

верное, каждый в тот момент был
горд за свой народ, за город, в
котором живёт, и в особенности
за то, что присутствуя на грандиозном мероприятии, удалось увидеть его собственными глазами.
За поминутно расписанный
сценарий, качественно подготовленные номера, умелое использование спецэффектов и голограмм, за подаренное настроение
– за всё это стоит поблагодарить организаторов и участников,
потративших немало времени
и приложивших колоссальные
усилия в это мероприятие, чтобы
показать величие нашей необъятной республики, нашего родного
Казахстана.
Настанет время, когда Казахстан станет местом проведения
Олимпийских Игр. Пусть сейчас
это мечта, но рано или поздно она
обязательно станет реальностью!
Анна Туманова
координатор САС

Боулинг - увлекательный вид спорта,
позволяющий развиваться интеллектуально и физически.
Соревнования
по
боулингу
позволили убедиться в этом
всем
участникам,
которые приняли
участие в спортивном празднике.
Совместное преодоление спортивных трудностей
сплачивает семью
и закаляет детей,
воспитывает в них
командный дух,
целеустремл ён ность, конкуренто с п о с о б н о с т ь ,
устойчивость
к
стрессовым ситуациям, адекватное
отношение к победам и проигрышам.
Партия «Нұр Отан» с удовольствием отмечает, что количество
семей, участвующих в соревнованиях, увеличивается год от года. В
этих соревнованиях участвовала
и преподаватель школы при КАУ
Рауле Жумагалиевна Тайшибаева.
Семейная пара, Рауле Тайшибаева и Асхат Тайшибаев показали
хорошие результаты, набрав высокий балл с большим отрывом от
других семейных пар, выбились

вперед, заняв 1 место.
Мы все хотим видеть своих родных и
близких людей здоровыми, веселыми,
хорошо физически
развитыми. Поэтому одновременно с
заботой о чистоте
тела и с удовлетворением потребностей в пище, необходимо создать
условия для реализации потребности в активных движениях, которые повышают устойчивость
к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма.
Желаем больших побед, крепкого здоровья, успехов! Так держать, дорогие участники!
Акмарал Джунуспекова,
зам.директора по УМР школы
при КАУ

MY ANIMALS SPEAK FOR ME! Мен Универсиаданың

On February 2, 2017 at School
at KAU there was held an open-door
activity programme on the fables
of I.A. Krylov “My animals speak
for me!”, which was participated by
the 4D2 form led by psychologist
Bakibaeva S.Zh. and the adviser
A.K. Shungilova. The purpose of this
event was introduction to reading
of classical works, the formation of
interest in fables, moral awareness
of fables.
Children prepared for the event
with great pleasure: the scene
was decorated with the necessary
attributes, artists acted in colorful
costumes. The performance of the

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

following
fables
was presented to
the audience: “The
Raven and the Fox”,
“The
Dragonfly
and the Ant”, “Two
Dogs”, “The Pig
under the Oak” and
“The choosy bride”.
Some fables were
performed in three
languages.
The
audience warmly
welcomed the artists and noted
the unusual genre performance.
We wish further successful
performances to our young artists!

еріктісімін!

A.K. Shungilova
teacher of primary school,
Aktayeva A.M teacher of English
language
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Дүркіндірген спорттық ша
раға өз үлесімді қосқаныма
мақтаныштымын. Универсиадада
еріктілер командасында жұмыс
істеу өте мәртебелі іс және оған
қоса үлкен жауапкершілікті талап етеді. Көптеген спортшылар мен туристтердің ойындар
туралы, жалпы Қазақстан және
біздің қонақжай халқымыз туралы әсері дәл біздерге және біздің
ықыластарымызға,
жігерлігіміз
бен кәсіпқойлығымызға байланысты болады.
Ерікті болуыма себеп болған
ол еліме деген патриоттық
сезім. Екі жылда бір келетін, 58
жылдық тарихы бар дүниежүзілік
Универсиадаға өз үлесімді қосуға,
маған арытқан сенімді ақтауға
бар күшіммен тырыстым. Шет
елдік (Германия, Швейцария, Ресей) қонақтарымызға қазақ елінің
әдемі де ерекше салт-дәстүрімен,
ұлттық киімдері мен аспаптарды, дәстүрлі ойындарды таныстырдым. Қонақтардың елімізді
өз көзімен көріп, дәм-тұзын
татқан соң, қазақ халқына деген
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қызығушылықтары арта түсті.
Бар болғаны үш аптада ерекше
достық қатынасқа ие болдық.
Қазақстанға берген жоғары
бағасы көз қуантады.
Тарихта қалатын айтулы
жобаның бір бөлігі болу мен үшін
үлкен құрмет!
Жансая Магарова
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студенті
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