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Пикник с сюпризом!

В Казахско-Американском Университете прошло ежегодное мероприятие, на котором собираются самые активные студенты и лидеры
– «Пикник активистов-2015»
По сложившейся традиции в конце
учебного года проходит «Пикник Активистов». Его героями становятся студенты,
которые активно участвовали в студенческой жизни, проявляли лидерские качества.
В этом году пикник прошел в новом для нашего вуза формате. Это была quest игра,
в ходе которой студентам нужно было отгадать ряд загадок и ребусов.
На открытии пикника всем активистам
были вручены Благодарственные письма. С
поздравлением к ребятам обратились проректор по ВС и CВ Р.Х. Кабилова, проректор по АВ А.С. Сарымсакова и декан КАУ
М.Г. Григорян. Студентов ждал сюрприз –
флешмоб-танец.
Формат пикника для участников тоже
стал сюрпризом и держался в строжайшей тайне. Действие началось во время
вручения благодарностей. Неизвестный,
«ворвашись» в эфир, сообщил, что одна
из студенток похищена им и находится в

заточении. Чтобы спасти ее, нужно пройти
сложные этапы, состоящие из ребусов, логических задач, заданий в стиле «Фактора
Страха».
Студенты поделились на 2 команды,
получив стартовые задания. Они выбрали
капитана команды, и отправились решать
головоломки. Им предстояло пройти 8 пунктов и постараться прийти к финишу первым. Организаторы придумали такие задания, где студентам пришлось «включать»
логику и бороться с собственными страхами. Команды решали кроссворды, отгадывали загадки и ребусы, искали подсказки в
банках с неизвестным содержимым и даже
спускались в подвал университета. Здесь
их ждал самый страшный этап: в темноте им нужно было найти фотографию со
следующей подсказкой, обнаружив перед
этим распотрошенную игрушку жертвы…
Наши студенты мало того, что оказались
активными, но и показали свое бесстрашие.

ЕНТ - 2015:
как это было

пулярные игры: Мафия, Крокодил, Жмурки,
пели песни под гитару.
В очередной раз «Пикник Активистов»
показал, что является самым неформальным мероприятием, и снова выполнил главное – сильнее сплотив студентов, он дал
им возможность весело отметить окончание учебного года.
Кристина Лапина
Журналистика 4 курс

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ!
27 мая ученики 4Д2 класса Школы при КАУ запомнят надолго.
В этот день состоялся их первый выпускной бал.

Поступила я в Школу при КАУ в 5
классе, и, будучи ребенком, уже была
наслышана об ЕНТ. Однако всю ответственность, которая ложится на
хрупкие плечи выпускников, не понимала.
Была уверена, что тестирование обойдет меня стороной, и строила планы, как не
сдавать ЕНТ. Взрослея, я все больше привязывалась к родному городу, друзьям и
родителям. Тогда-то и поняла, что ЕНТ не
избежать.
1 сентября. Первый звонок, суматоха.
Предстоял, наверное, самый тяжелый учебный год за всю школьную жизнь. И я явно
не была к нему готова. Но выхода не было.
11 лет я была отличницей и должна была
подтвердить «Алтын Белгi». Пришлось отказаться от отдыха с друзьями, вечерних
пробежек и езды на велосипеде. Почти все
выходные корпела над учебниками. Казалось, что это никогда не закончится. День
сдачи ЕНТ приближался вместе с плохими
и страшными мыслями о провале. Порой
хотелось все бросить, в такие моменты помогала поддержка семьи, мамы, которая
убеждала: «Да, конечно, ты отлично сдашь,
куда денешься». Все верили в меня, кроме
меня самой.
И вот этот день настал. 2 июня. 1 поток. 2
аудитория. КазНУ. С одноклассниками стоим
перед входом. Происходящее казалось нереальностью… Когда назвали нашу школу,
я осознала, что вот она, финишная прямая.

Победители справились с заданиями
меньше чем за час, освободив студентку,
оказавшуюся в плену. За это их наградили
зонтами с логотипом КАУ. Проигравшие
тоже не остались без внимания, получив
памятные подарки – сувениры с логотипом КАУ.
Пройдя благополучно игру, все ее
участники отправились в Canteen. Здесь их
ждал праздничный стол. Но и на этом веселье не закончилось! Студенты играли в по-

Нужно выдержать следующие три с половиной часа, и все мучения закончатся.
Нам раздали тестовые книжки, и я сразу приступила к заданиям. Удивительно:
мне казалось, что это очередное пробное
тестирование. Страх улетучился, это помогло мне сосредоточиться на тестнике.
Выйдя из здания, увидела огромную толпу,
телекамеры, что привело в легкий шок.
Следующие четыре часа не могла усидеть на месте. Ждали главного – результатов. Волнение было непередаваемым.
Снова и снова обновляла сайт, хотелось
скорее узнать результаты. И вот на экране
монитора вижу свою фамилию, а снизу разбалловку. У меня остановилось дыхание.
114 баллов. По всем предметам пятерки.
Моему счастью не было предела. Наконец я сделала это и доказала всем, что
могу!
Асель Акежанова,
выпускница-2015 Школы при КАУ
обладательница почетного знака
«Алтын Белгi»

Закончилась учеба, написаны итоговые контрольные работы. Все! Можно облегченно вздохнуть и всерьез заняться
подготовкой к балу, чтобы продемонстрировать родителям, друзьям свои учебные
достижения. А их у 4Д2 класса множество
– победы в спортивных соревнованиях,
призовые места на предметных олимпиадах и турнирах, участие в творческих конкурсах.
Звучат фанфары. Дружными аплодисментами зал встречает выпускников начальных классов в сопровождении родителей. Ведущие рассказывают о четырех
интереснейших годах начальной школы. На
экране мелькают фотографии, запечатлевшие события минувших лет, когда маленькими первоклашками они перешагнули порог любимой школы.

Первый класс, второй и третий…
Мы давно уже не дети
Повзрослели, поумнели
Горы знаний одолели!
Да, повзрослевшими, с хорошими знаниями подошли выпускники 4Д2 класса к
своему балу. 8 отличников – таков итог
учебной деятельности замечательного
класса и их классного руководителя! Из
рук директора Школы Шарихан Хазиевны
Байгунаковой отличники получили заслуженные награды, их одноклассники тоже
были награждены грамотами и памятными
подарками. Каждому были вручены памятные медали и ленты выпускников начальных классов Школы при КАУ.
На праздничном концерте ребята вновь
продемонстрировали свои творческие способности. Завершился
выпускной бал запуском в небо воздушных
шаров с пожеланиями
выпускников.
Удачи вам, выпускники начальной школы!
И до встречи в 5 классе 1 сентября 2015
года!
Р. Ж. Тайшибаева,
классный
руководитель
Школа при КАУ
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ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ
ТЕСТІЛЕУ

Биылғы оқу жылында ҚАУ жанындағы мектепті
бітіруші түлектер саны – 10, оның ішінде 6 студент
На прошедшей в Алматы международной выставке «Обучение за рубе- ҰБТ тапсырды. Мектебіміздің бітіруші түлектері
жом», организованной консалтинговой компанией «Study Inn», студенты спе- ҰБТ-ді екінші маусым күні әл Фараби атындағы
ҚазҰУ-де тапсырды.
циальности «Переводческое дело» выступили в роли переводчиков.

Их услугами пользовались
представители зарубежных вузов
– Канады, Китая, Германии, Венгрии, Италии, Малайзии, Норвегии,
Чехии, Швейцарии, Турции, Великобритании и США.
Консультанты
посредством
студентов-переводчиков
КАУ
объясняли, куда поехать учиться
на бакалавра или магистра, где
повысить квалификацию или получить бизнес-образование, как
попасть на стажировку, какие
есть гранты и стипендии и можно ли получить образование за

рубежом бесплатно. Представители иностранных университетов
рассказали о своих программах,
провели мастер-классы и презентации по ряду актуальных тем
- финансирование образования в
Великобритании, обучение в Норвегии, США, превосходство в образовании и др.
Вот уже в течение нескольких лет мы заключаем договор
с консалтинговой компанией
«Study Inn» и в качестве практики принимаем участие в таких
выставках.

Подобные события весьма полезны для нас, они дают большой
опыт и практику речи, возможность пообщаться на изучаемом
языке, окунуться в атмосферу
представляемого народа. Неизгладимое ощущение того, что ты
находишься в самой гуще разных культур, говорящих на одном
языке и ощущение причастности
к ним, доставляет истинное удовольствие.
Ж.К. Акбалаева
и 3 курс ПД

FINALE STATE EXAMS IN THE 9th
GRADE AT SCHOOL AT KAU
From 30th of May to 16th of June
the 9th graders of school at KAU
passed their first major state exams in
subjects such as Kazakh and Russian
languages, algebra, English. In total, it
would seem, 4 exams, but how much
excitement was experienced during
these two weeks, how much energy
and efforts were applied to prove their
knowledge and gain the coveted rating.
And our graduates have coped with the
task perfectly well.
This means that the first crucial step towards the goals to conquer is done!
The last state exam was the exam in English. As a rule, students in 9th grade chose the
fourth subject by themselves. And they have
chosen English. Everyone knows that it is difficult to achieve significant career heights in
today’s world without the English language,
because this international language is one of
the main threads connecting the world. Like
no one else the graduates of our school understand this fact very well.
The exam was taken by the teachers of
English of school at KAU, Mizrobshoeva L.A.,
Zalgaraeva G.A., Kerembaeva RA , along
with a commission of head teachers and principal of the school, Baygunakovoy Sh.Kh.
The Commission noted particularly strong
students in the monologue speech such
as Dosmukhambetov Turarhan, Kusainov
Shahniyaz Marchenko Daniel, Chen Aylen, Sagymbaeva Asel, Almatbek Seit Niyaz. These
students have shown excellent knowledge of
grammar and vocabulary of the English language.

After the end of the last state exam,
students were congratulated by principle
of the school at KAU, Baygunakovoy Sh.Kh.
Many good parting words were said to them.
And also to support and congratulate with
the passing of the final state exam came
the parents of 9th grade students. Parents
Committee representative, Dosmukhambetov Seitzhan congratulated the students
with completion of 9th grade and wished
them success in the next educational year.
Students have not yet said goodbye to the
teachers, because in front of them there is
a celebration of long-awaited graduation ceremony, which will take place on 17 of June.
The first important chapter in the life of
our 9-graders completed at this sad and joyful at the same time moment. We are very
happy for them and wish them further success and being hardworking and conquering
educational heights.
The curator of 9th В grade
at school at KAU.

Орта балл 95.83 болып,
Бостандық ауданы бойынша
бірінші күннің қорытындысында
4-орынды иемденді. «Алтын
белгіден» үміткер Әсел Акежанова 114 балл жинап, өз нәтижесін
дәлелдеді. Құттықтаймыз!
Пәндер
бойынша
орта
есеп: ағылшын тілінен – 20.5,
(оқытушы Г.А. Залгараева), қазақ
тілі – 20.16 (оқытушы Г.Б. Аскарова), орыс тілі – 19.8 (оқытушы
А.Б.
Аликулова),
математика
– 19.1 (оқытушы С.С. Грачева), Қазақстан тарихы – 18.3

И

Инновационная
деятельность в педагогике
основана
на осмыслении собственного
педагогического
опыта при помощи сравнения
и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного
процесса. Ее цели – достижение более высоких результатов, получение новых знаний,
внедрение качественно иной
педагогической практики.

На очередной республиканской научно-методологической конференции «Инновации в образовании: развитие научно-методического потенциала высшей школы»,
прошедшей в КАУ, работали три секции:
«Методическое и учебное переоснащение
в выборе академической литературы как
отклик на инновационные вызовы времени», «Традиции и инновации в процессе
вхождения в международное образовательное пространство. Болонский процесс», «Освоение hardware и software в деятельности современного преподавателя».
Профессорско-преподавательский состав
КАУ выступил на конференции с интересными докладами.
Обсуждалось, что инновационная педагогическая деятельность основывается
на личностном подходе и направлена на
разработку индивидуальной программы
развития личности. Инновационная деятельность во многом обусловлена неповторимостью личности преподавателя и
студента. Использование методов формирования интереса, долга и ответственности
к обучению активизирует этот процесс,
способствует эффективному усвоению
учебного материала. Если раньше развитие
учащихся было подчинено процессу обучения, то сейчас, наоборот, обучение должно

(оқытушы Д.Р.Раисов), география
– 17.25 (оқытушы Қ.А. Ыстықұл).
100-ден жоғары балл жинаған
студенттер: А. Акежанова (114), А.
Скатов (108). 90-нан жоғары: А.
Какимов - 98, А.Абдуллаев - 93, О.
Жетенов - 90.
Барлық
оқытушыларды
жоғары нәтиже жетістігімен
құттықтаймыз!
А.М. Джунуспекова,
сынып кураторы, директордың
оқу ісі жөніндегі орынбасары
ҚАУ жанындағы мектеп ұжымы

дти по пути
нноваций
подчиняться развитию личности учащихся.
В связи с этим структура педагогической
деятельности преподавателя наполняется
качественно новым содержанием.
Перед нами, преподавателями, стоит
одна общая цель - развить активность и
самостоятельность учащихся, ставя педагогические задачи, стремиться к тому, чтобы они были приняты учащимися, побуждали их к деятельности.

В основе модернизации образования
лежит инновационная деятельность. Творческий замысел, уверенность в том, что
новшество принесет позитивный результат,
стимулируют преподавателей к внедрению новых технологий. У нас достаточно
технологических ресурсов для воплощения своих планов. Проблема развивающего
обучения сегодня настолько актуальна, что
нет, пожалуй, ни одного преподавателя, который бы не задумался над ней. В КАУ и
дальше будут проводиться мероприятия,
которые помогут нам обмениваться опытом, знаниями и новыми методами преподавания.
Е.Н. Ормаханова,
преподаватель журналистики,
магистр социальных наук
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Есте қалар кездесу
G- Global EXPO-2017 болашағын қолдау және қоғамдық
қозғалысты жүзеге асыру мақсатында ҚазБСҚА-ның жиын
залында ҚАУ, АБК студенттері мен ҚАУ жанындағы мектеп
оқушылары Әбдіғапар Сағадат Едігенұлымен кездесті.
Сағадат Едігенұлы —
«Сұлунұр» консорциумның
президенті, ҚР Жараты
лыстану ғылымының Ұлттық Академиясының кор
респондент мүшесі, ака
демик, ақпараттық ғы
лымдардың Халықаралық
Академиясының
белді
мүшесі, Қазақстан Респуб
ликасының ұлттық инже
нерлік академиясының ака
демиялық кеңесшісі.
С.Е. Әбдіғапар белгілі қазақ ғалымы,
қоғам қайраткері Ахмет Байтурсыновтың
тікелей ұрпағы. 2014 жылы С.Е. Әбдіғапар
халықаралық Сократов комитетінің шешімі
бойынша «Сұлунұр» Европалық Бизнес
Ассамблеясының жетекшісі ретінде «Үздік
кәсіпорын» атты халықаралық сыйлықтың,
«Жыл менеджері» атағына да ие болды
(Оксфорд, Великобритания). 1987 жылдан
бастап Қазақстан ҒА жас ғалымдар мен
жас мамандар кеңесін басқарады.
Сағадат Едігенұлы өзінің баяндамасында Астанада өткізілетін ЭКСПО-2017

Ұлы Жеңістің
70 жылдығына арналған
халықаралық
көрмесінің
республика экономикасындағы инновациялық
үдерістің қарқынды дамуына септігін
тигізетін маңызды кезеңдерін атап өтті.
Белсенді
өмірлік
ұстанымы,
отансүйгіштігі
өсіп
келе
жатқан
жеткіншек ұрпаққа үлгі болатын Сағадат
Едігенұлымен өткен кездесу студенттер
мен жиналған қауымға жағымды әсер
қалдырды.
А.З. Карипова,
ҚАУ жанындағы мектеп директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2015 жылы 6 мамыр күні ҚАУ жанындағы мектепте Ұлы Жеңістің 70
жылдығына арналған әскери әндердің салтанатты фестиваль-шеруі
өтті. Бұл Ұлы Жеңістің құрметіне өткізілген қорытынды мерекелердің
бірі болды. «Ұлы Отан соғысының жылнамасы» атты өткізілген
апталық желілер соғыс жылдарындағы оқиғалар жайында баяндайтын ауызша ақпараттық журналға айналды. 5-11 сынып оқушылары
соғыстың ауыр төрт жылындағы ең маңызды, бетбұрысты оқиғалары
туралы хабардар етті.

Соңғы қоңырау
2015 жылдың 29 мамырында ҚАУ
жанындағы мектеп алаңында
«Соңғы қоңырау» мерекесі өткізілді.
Алдын-ала жоспарланған сценарий бойынша мектеп бітіруші түлектерді
қошеметтеп қарсы алып, Мемлекеттік Ту
әкелініп, Әнұран орындалалғаннан кейін,
11-сынып студенттері Мемлекеттік Туды
салтанатты түрде өз ізбасарлары 10-сынып студенттеріне табыстады. Алғашқы
құттықтау сөз кезегін Қазақ-Америка
университетінің академиялық сұрақтар
жөніндегі проректоры А. С. Сарымсақова
алды.
Мектеп
директорының
оқу
ісі
жөніндегі орынбасары А. М. Джунуспекова 2014-2015 оқу жылының табысты
аяқталуымен құттықтап, сыныптардың
келесі сыныпқа көшкені туралы, оқу жылын үздік аяқтаған оқу озаттарын мақтау
қағаздарымен құттықтау туралы мектеп
бұйрығын оқыды. Мектеп директоры Ш. Х.
Байгунакова оқу жылы бойы өз еңбегімен
халықаралық, республикалық, қалалық,
аудандық олимпиадада, жоба қорғауда,
шығармашылық жұмыстарда жүлделі
орындарға ие болған студенттер мен
олардың ғылыми жетекшілерін атап, марапат қағаздарын тапсырды.
Мектептің қоғамдық жұмысына белсене ат салысып, үлгілі тәртібі, үздік оқуымен
көзге түскен мектеп студенттерін мерекеге келген Қазақ-Америка университетінің

әкімшілік басшылары төмендегі номинациялар
бойынша
құттықтау
қағаздары мен сыйлықтар тапсырды.
Негізгі мектепті бітіріп отырған
9-сынып студенттерін, бастауыш сыныпты аяқтаған 4-сынып студенттерін және
мектепалды даярлық тобынан 1-сыныпқа
өткен бүлдіршіндерді құттықтап, ҚАУ
әкімшілігі атынан ескерткішке сыйлық
ретінде кітаптар үлестірілді. Мектеп
бітіруші түлектердің ата-аналары тарапынан құттықтау сөз кезегін М.Н.Мұхаметалин
алып, ұстаздар мен студенттерді оқу жылын жемісті аяқтауларымен құттықтады.
Ортаға мектеп бітіруші түлектер шығып,
қимас сезімдерін, лебіздерін білдіріп,
«Мектеппен қоштасу вальсін» биледі.
«Соңғы қоңырау» мерекесінің ең көңіл
толқытар сәті – соңғы қоңырау үнінің
сыңғыры. Бұл рәсім биылғы оқу жылында
«Алтын белгіге» үміткер 11-сынып студенті
Акежанова Әселге, «Жыл студенті» атағын
жеңіп алған 11-сыныптың озат студенті
Какимов Арыстанға және 1-сыныпты
үздік аяқтаған Әбдіғапар Бозтойхан мен
Нұржанова Данияға тапсырылды.
Мереке соңы мектеп бітірушілердің
арман-тілектерінің
орындалуын,
жолдарының ашық, сәтті болуын іштей
тілеп, түрлі-түсті шарларын аспанға
ұшыруына ұласты.
А.З.Карипова,
ҚАУ жанындағы мектеп директорының
ТЖ орынбасары

Сондай-ақ,
бастауыш
мектеп
оқушылары арасында «Біз 1945 жылдың
Жеңісін саламыз!» атты сурет байқауы
өтті. 5-11 сынып оқушылары «Өткен күн
қаһармандары туралы...» атты поэзиялық
байқауына қатыса отырып, соғыс туралы
қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі
өлеңдерін ұсынды. Ең мықты оқырмандар
Даутбаева Карима мен Жанат Ақерке 6 мамыр күні салтанатты шеру-фестивалінде
өлеңдер оқыды.
Жеңімпаздардың құрметіне өткізілген
шаралардың салтанатты қорытындысы
шеру-фестивалі болды. Студенттер осы
күнге арнайы безендірілген мектеп ауласында соғыс әндерін айта отырып, сап
түзеп жүріп өтті. Әр сынып студенттері
әскердің әр түрін ұсынды: 10 сынып –
жаяу әскер, 9 сынып - танк әскерлері, 8 сынып - қанатты жауынгерлер – ұшқыштар
болды, 6-шы, 7-ші сыныптардың аралас
бағаны жоғары жылдамдықты десантшыларды таныстырды, 5 сыныптар теңіз
жаяу әскерлерін ұсынды, 4 және 3 сынып
оқушыларының бағандары соғыс-теңіз
флотының формасын киіп сап түзеп өтті.
Әрбір бағанның шеруі алдында мереке
жүргізушілері (Абдуллаев Азат, Какимов
Арыстан) Ұлы Отан соғысының матростары, сарбаздары, даңқты жауынгерлерінің
фашизмге қарсы ерліктері туралы баяндап, олардың бостандық үшін жанқиярлық
ерліктері жайлы айтып отырды. «Ұлы Отан
соғысының жылнамасы» атты апталық
желілердің қорытындысы 10 сынып
студенттерің 1945 жылдың жеңісіне
жеткізген оқиғалары туралы ақпараттық
хаттамасы болды.
Фестивалдің ең құрметті қонақтары
ретінде сол бір сұрапыл соғыстың
ардагерлері Қ. Г. Ибрагим, А. Жетписбаевалар болды. Тыл ардагері А. Жетписбаеваның
соғыс жылдарындағы балалардың иығына

түскен қиындықтар жайлы әңгімесі мерекеге қатысқан оқушыларға, ата-аналарға,
мұғалімдерге қатты әсер етті. Ол 5-ші сыныптан бастап өзінің достарымен тәулігіне
12-14 сағаттан зауытта жұмыс істегенін
мәлімдеді.
Какимов Арыстанның оқыған Роберт
Рождественскийдің «Реквием» поэмасынан үзіндісі тіпті ересектер ғана емес,
тек кітаптар, фильмдер мен ардагерлер әңгімелерінен соғыс туралы білетін
студенттердің көздеріне де жас келтірді.
Жер бетіндегі бейбітшіліктен артық құнды
ештеңе жоқ!
Мерекенің соңында студенттердің
бағаналары қайтадан сап түзеп, жеңіс үшін
құрмет және алғыс білдіре отырып, ардагерлер мен қонақтардың алдында тағы бір
рет өтіп шықты.
Сонымен қатар, 28 панфиловшылар
паркінде белгісіз жауынгерлер ескерткішіне
гүл шоқтарын қою мектеп мұғалімдері мен
студенттерінің дәстүріне айналды. Бұл
жолы осы міндет 8 мамыр күні бүкіл 11
сынып оқушылары және үлгерімі жоғары,
үлгілі оқушыларға берілді. Студенттер гүл
қою рәсімінен кейін, сондай-ақ, саябақтағы
кездескен ардагерлерге алғыстарын
білдірді.
Жеңіс – жастар мен қарттарды,
ересектер мен еліміздің әлі өте жас азаматтарын біріктіретін мереке. Жеңіс күні
– соғыс кезінде тылда соғысқан және
атсалысқандардың барлығын құрметтеуге
мүмкіндік беретін күн. Ұлы Отан соғысының
ардагерлері қазір азайып барады. Біз тек
олардың ерлігі жайлы есте сақтап қана
коймай, оларға лайықты болуға тырысуымыз керек. Жеңімпаздарды мәңгілік
есімізде сақтаймыз!
А.Е.Нұрахметова,
ҚАУ жанындағы мектептің
информатика пәні мұғалімі

4

Алматы байланыс колледжіне – 85 жыл!
Бұл киелі орда - Алматы
байланыс колледжі. Бұл колледж шартарапқа шәкірттерін
жыл сайын ұшырып отырған оқу
орны. Озық білімді, ұшқыр ойлы,
жаңашыл, өз ісінің маманы де-

МЕНІҢ ОҚУ
ОРНЫМ
Біздер үшін аянбай еңбек етіп, барынша өз маманымыздың иесі болуға күштерін
салып жүрген мұғалімдер: Айгараева Гайни
Абдибаевна, Джайлаубекова Нургульсум
Бараковна, Тулеужанова Мансура Тайтлеуовна, Михиева Айгуль Ысқақбайқызы,
Рахымжанов Рашид Райымкулович, Нурахметова Жанар Слямгалиевна, Толемисова
Гульназ Толемисовна сынды мамандар
жалықпай білім беруде.

Сағынбай Ақжол
13-ОиЭО-904-2к.

АЛМАТЫ БАЙЛАНЫС
КОЛЛЕДЖІНЕ!
Талай жандар үңіліп келіп жатыр,
Жақсылығын бұл жердің көріп жатыр.
Жақсылық пен білімін де сезіп жатыр,
Талай жандар байланыс оқу орнын
кезіп жатыр.

Бақытнұр Думан
14-РЭиС-612-1р

Колледжіміздің алдынан өтіп бара жатып, ғимаратымызға қараймын да, бойымды жоғары дәрежеде үлкен мақсаттарға
деген талпынысым артады да тұрады.
Көкірегімді оятып жүрген, алған білімім
алдағы болашақтағы өз орнымды беретін,
шыңырау көкке тартатынына еш күмәнім
жоқ. Тас шайнап құм түкірер, тепсе темір
үзер жастар да осы оқу ордасынан. Өзегі
өрттей білімге толы студенттеріміз білім
бәйтерегінің шыңына шығуда.
Мен оқитын 12-ОиЭО-904-3к тобында
25 студент білім алуда. Бәріміз бір үйдің баласындай ұйымшыл топпыз. Топ жетекшіміз

Абдураимов
Азамат
14-РЭиС-608-1р.

лаймын. Алматы байланыс колледжі “Ел
болам десең бесігіңді түзе” деген М.Әуезов
атамыздың өсиетін жерге тастамай, ”Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты,
мен жастарға сенемін!”, - деген Мағжан
ағамыздың сөзін желге ұшырмай, сенімін
ақтап жүрген оқу орны екеніне кәміл
сенемін. Адамгершіліктің мың жылдық дәні
егілген, жастық шақтың мәңгілік мекені,
білімге сусындаған бақытты кезеңіміздің
самал лебі есіп тұрған бұл - біздің колледж.
Усман Жұлдыз
12-ОиЭО-904-3к.
Әкешім саған шексіз алғысым,
Сенсің ғой басымдағы баққұсым.
Сенетінім, қорғаным, әрі досым,
Қабыл алшы шексіз саған алғысым!

Байланыс мамандығы толы мұнда,
Бұл колледж талайлардың арманыда.
Бұл жастардың байланыс колледжі ғой,
Таңдап кірер мамандықтың талғамында.

Балам деп еркеледің, құшақтадың,
Жастайымнан сүрінсем де құлатпадың.
Қателік жасасам, ұрыспай-ақ дұрыстадың,
Бір емес үш бірдей ұл ұстадың.

Бір-бірімен байланысып тұр емес пе?
Қалыптасып келе жатқан көптен бері
Талай мықты колледждің бірі емес пе?
Бұл Алматы байланыс колледжі.

Айда өтті, жылда өтті,
міне менде ер жеттім,
Үлкейіп ер жеткеніме келмейді еш сенгім.
Жұмысыңды жеңілдетіп,
көмектесу менің міндетім,
Үмітіңді ақтаймын әкетай маған сенгін.

Ешқашан да ешкімнен кем болмасын.
Талай мықты білімнің арқасында,
Тым керексіз мамандыққа
жем болмасын.

Скуиннің басшылық еңбегімен,
Білім беріп, мереиі өрге жүзген.
Отыз мыңнан асатын маман оқып,
Қызметін көрсеткен елге бірден.

МАҚТАНЫШЫМ КОЛЛЕДЖІМ! Қазақстан кең байтақ, өз еліме,

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

Нургульсум Бараковна бізбен үнемі тығыз
байланыста. Ол әрқашан бізге дұрыс бағыт
беріп, бізді қолдап, қолпаштап жүреді. Өз
ісінің маманы және біз сияқты көптеген
болашақ мамандарды білім нәрімен сусындатып отырған топ жетекшімізге дән ризамыз.
Сескеніп жүрген жаңа ұстаздарға да
ет бауырымыз үйреніп, тіпті “енесі тепкен құлынның еті ауырмайтындай” халге
жақындап қалған сыңайлымыз. Мүмкін
басқаларға өз оқу орнымды асыра
мақтағандық болар. Бірақ мен өз ойымды
шамам келгенше жеткізе алдым деп ой-

Бұл жердің тарихы мол елге мәлім
Жастарға берері көп үлгі тәлім.
Атауы оның Алматы байланыс колледжі
Сыйлаған талай жасқа білім нәрін.

Жыр арнайық бүгінде ән тербесін,
Білім ордам біз үшін мәртебе шын.
Мың тоғыз жүз тоқсан төрт жылдан
бастап,
Алдың өзің колледждің мәртебесін.

Мың тоғыз жүз отыздан бастау алған,
Орын алып оңтүстік Астанадан.
Сексен бес жыл бүгінде тарихы бар,
Оқу оқып, білімін жастар алған.

ген ұлағатты ұстаздар да осы
оқу орнында. Мұнда өз арманыңа
қол жеткізуге, белестің биігінен
көрінуге мол мүмкіндіктер қарас
тырылған.

Мақтан етер келді ғой кезегімде.
Ұзтаздарым сіздерге мың бір алғыс,
Оқып жүрмін байланыс колледжінде. .

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

ӘКЕ
Мақсатым оқу мен білім алу,
Келешекке үлкен, адал жол салу.
Сол жолдан қағынбай барып,
Арманым әкеме сай ұл болу.
Әкетайым сенгенім корғаным,
Жамандардан әрқашан қорғадың.
Мақсатыңа жет деп мені қолдадың,
Әр қашанда аман болшы қорғаным.

Мен туылғанда болыпсын жиырма үште,
Ойнап күлетін кезің екен, толып күшке.
Міне, келді жасың қылыштай қырыққа,
Аман болшы әрқашан,
жүз жасайсын қорықпа!

Солнечные лучики
таланта
Юные любители поэзии собрались в актовом зале школы,
чтобы принять участие в конкурсе чтецов «И снова нас свела весна…», торжественно закрывшем месяц поэзии.
Студенты 4Д2 класса читали стихотворения Е.Баратынского, С. Маршака,
Ы.Алтынсарина, И. Бунина, Т.Айбергенова,
С. Есенина и других авторов, пытаясь покорить сердца членов жюри - Ш.Х. Байгунаковой, А.З. Кариповой, Д.Ш. Сеитовой, А.А.
Еюбоглу, Ю.В. Водяновой.
Великолепное исполнение стихов окунуло слушателей в волшебный мир Поэзии.
Ребята подготовились основательно – музыкальное сопровождение, электронные
презентации-слайды, рисунки, стихи, загадки и сказки собственного сочинения.
Конкурс состоял из четырех этапов: «Весенние стихи», «Читаем вместе», «Солнечные улыбки», «Солнечные лучики».
Участников удостоили Благодарственных грамот, вручили призы в номинациях,

Над номером работали:
Проректор по ВСиСВ КАУ Р.Х.Кабилова,
Редактор А.К. Агибаева,
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

победителями в которых стали Кайназарова Анель, Лайер Елена, Малгаждарова
Асем, Чен Валентина, Машаралиева Данира, Мирманов Альмир, Азиева Амина.
Поздравляем победителей и выражаем
благодарность всем участникам конкурса
за их огромный труд и талант!
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