ХБК «ҚАЗАҚ БАС
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС
АКАДЕМИЯСЫ»
КАМПУСЫНЫҢ ГАЗЕТІ
2009 ж. 25 қыркүйектен
бастап шығады

Қыркүйек № 9 (103)
2018
Сентябрь

Поздравляем победителей
Одна из добрых традиций КазГАСА – ежегодное проведение
смотра-конкурса среди студентов, итоги которого подводятся в «День знаний».

Уважаемый Амирлан Айдарбекович!
Коллектив КазГАСА поздравляет Вас с днем рождения!
Многие годы Вы возглавляете одну из ведущих академий архитектурно-строительного профиля, проявив незаурядный организаторский талант во имя эффективного развития флагмана
отрасли, сохранения лучших традиций отечественной системы
образования, укрепления материально-технической базы для
обеспечения высокого качества подготовки молодых кадров.
Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы во благо процветания академии, крепкого здоровья, счастья!
Уважаемые члены Совета попечителей КазГАСА
Садырбаев Габит Султангалиевич, Ахметов Данияр Акбулатович,
Умитбеков Избасар Бекежанулы!

Иногородние студенты, для которых
Дом студентов становится на время учебы родным домом, стараются поддерживать в своей комнате уют, чистоту и
порядок. И это достойно поощрения.
Номинация «Лучшая группа» вручается тому коллективу, где все имеют отличную и хорошую успеваемость, в течение
всего учебного года активно участвуют в
мероприятиях и конкурсах. Главная номинация – «Студент года» присуждается студенту, который не просто отлично учится,
но и сумел проявить себя, вложил свою
лепту в развитие академии в сфере образования, науки, спорта, искусства и т.д.
По итогам 2017-2018 учебного года победителями признаны:
• В номинации «Лучшая студенческая
группа»: Арх-15-6 (ФА), Диз-ГД-16 (ФД),
Стр-17-9 (ФОС), ПСМИК-17-1 (ФСТИМ),
КАрх-17-5*(Колледж), 5А класс (Лицей);
• В номинации «Лучшая студенческая
комната в Доме Студентов» среди девушек: ФА - комната №405, ФД - комната

№901, ФОС – комната №711, ФСТИМ –
комната №511; среди юношей: ФА – комната №404, ФД – комната №902, ФОС
- комната №713, ФСТИМ – комната №604.
• В номинации «Лучший студенческий декан» 1 место – Ольга Хичий, ФА,
2 место – Карина Кейц, колледж при
КазГАСА, 3 место – Аида Сундетова,
ФОС.
• В номинации «Студент года КазГАСА»
– Темирхон Шадыбеков (ФА), Екатерина
Талаева (ФД), Сандалхан Максим (ФОС),
Бекжан Казыбек (ФСТИМ), Михаил Осенний (Колледж).
Приятно, что День знаний начинается
с таких мероприятий, которые дают возможность первокурсникам влиться в новую семью, почувствовать себя частичкой
дружной команды КазГАСА. Желаем первокурсникам отличной учебы и интересной
студенческой жизни! Добро пожаловать!
Всех с новым 2018-2019 учебным годом!
Ж.С.Такенова,
проректор по ВСиСВ

DESIRE TO STUDY IN THE BIRTHPLACE OF DESIGN
Our Department actively
works with design specialists
from Italy. We had an interesting
workshop, where our students
designed an individual chair and
as a result it was brought to KazGASA. We are also working on
another workshop on the production of objects of product design with the factory «Murano».
I study at the Department of
Design, my major is industrial
design. For many of us - it's a
completely new sphere of design, which I gladly decided to
study. I have always dreamed of visiting Italy,
as Italy is one of the leading countries in education in the field of fashion and design.
In this year's vacation, I wanted to expand
my knowledge in Milan, and I decided to take
an interesting practice in one of the leading
Design Academies in Italy, "NABA". At first it
was quite exciting, I was afraid that I wouldn’t
keep up with the program, but I believed that
education at KazGASA allowed me to be at
the level of those guys who came to this program from different countries.
At the University of NABA, I worked on
two projects with my partners in the group for
the whole month. As many people already
know, our methods of education are differ-

ent from European, I learned
a lot theory, I studied different
approaches of foreign designers. The university laboratories
and workshops are equipped
with 3D printers, laser machines,
painting booths and etc. Students receive the highest level of
practice. There you can design
your project and implement it
yourself, without leaving the university walls. I was just delighted from this trip, I met with the
same students like me, learned
a lot about other countries and of
course told them about mine.
We have planned series of seminars together with academic prof. FD
L.T.Nurkusheva and assistant. prof. FD
Zh.A. Imanbaeva, where I will gladly share
my knowledge and impressions with teachers and students of our specialization. Our
university provides a rare opportunity to gain
experience in other countries. Students can
undergo temporary training and improve their
qualifications abroad thanks to academic mobility. Dear students, don’t be afraid to learn,
develop and improve your skills, everything
will turn out for you!
Mun Sofya,
Diz (PD) –16

Коллектив КазГАСА сердечно поздравляет
Вас с днем рождения!
Желаем Вам стабильности и материального благополучия,
успешной реализации планов, профессионального роста, большой
продуктивности и только побед!
Мы благодарим Вас за доброе участие
в жизни академии, высоко ценим Вашу всестороннюю поддержку, неравнодушное
отношение к подготовке будущих строителей и архитекторов, к успехам и
перспективам учебного заведения.
Пусть будет крепким Ваше здоровье, а рядом находятся надёжные
люди, единомышленники!

1 октября – Всемирный
день архитектора
Всемирный день архитектуры – День архитектора – учрежден Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985
году и ежегодно в первый понедельник октября его отмечают
архитекторы, и их коллеги – инженеры, строители, проектировщики. Своим праздником его считают студенты и преподаватели профильных учебных заведений.
Символичность выбранной даты в
том, что она приурочена к Всемирному
дню жилища, проводимому под эгидой
Организации Объединённых Наций.
Эти два праздника связывают общие
благородные задачи – повышение комфорта и эргономики населённых пунктов и среды проживания человека.
В честь праздника устраиваются выставки, симпозиумы, семинары и конференции для обсуждения проблем
отрасли, вопросов совершенствования
законодательства, применения новых
технологий, использования при возведении сооружений экологически чистых
материалов, повышения энергоэффективности, позволяющей снизить затраты на приобретение теплоносителей и
электроэнергии.
Архитектор - особая, благородная
профессия, стоящая у начального, а
значит наиболее ответственного этапа строительства, когда от чертежей,
смет, макетов зависит качество и надежность объекта. Эта профессия требует постоянного поиска современных
знаний, чтобы обеспечить высокий

уровень качества и безопасности, ведь
даже незначительные ошибки на стадии проектирования могут привести к
существенным убыткам, а то и непоправимым последствиям.
В Казахстане путь в эту замечательную профессию начинается в аудиториях КазГАСА. Диплом академии является
престижным документом, свидетельствующим о полученных серьезных
знаниях. Каждый год ее стены покидает
новая достойная смена нынешним профессионалам, которая всегда помнит
об ответственности за результаты своего труда и дорожит честью alma-mater.
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КІТАП – АЛТЫН
ҚАЗЫНА
Алматы қаласы Әкімдігінің қолдауымен «BAURZHAN
Foundation» қоры 8-қыркүйек күні «Астана» алаңында
«KITAP FEST 2018» V Халықаралық Кітап Фестивалін
өткізді. Фестивальға ҚазБСҚА жанындағы колледждің
К(Арх)-18-1*,
К(Арх)-18-4*,
К(Арх)-18-5
топтарының
студенттері мен эдвайзерлер Г.А. Карыбаева, Э.Ш. Кушкаров, М.Б. Оспан қатысты.

Жылдан-жылға ауқымы кеңейіп келе
жатқан фестиваль отандық жазушылар мен оқырмандардың, блогерлердің,
қоғам қайраткерлерінің басын қосатын
қаламыздың мәдени-ағартушылық ісшарасына айналды. «I BOOK YOU»
ұйымдастырған кітап алмасу арқылы
оқырмандар өздерінің кітап тізімін жа
ңарта алды. Ал «Жазушылар шатырында» отандық жазушылар оқырмандарды
өздерінің
2017-2018 жылдары жарық
көрген
кітаптарымен
таныстырды.
Олардың арасында Олег Червинский
«Черная кровь Казахстана», Хаким Булибеков «Кипчак с Антарктиды», Jan Amany,
Наталья Махно «Точка бифуркации», Алмаз Шарман «Приоритеты» кітаптарын
оқырмандарға ұсынды. «Блогерлер шатыры»
фестивальға
қатысушыларға

Архитектурная композиция
в честь геодезистов
Первый день нового учебного года в КазГАСА запомнился
торжественным открытием малой архитектурной композиции, посвященной профессии геодезиста.
Как известно, при строительстве любого сооружения
его участие необходимо для обеспечения точного соответствия первоначальному проекту.
Идея о создании малой архитектурной формы принадлежит Президенту КазГАСА А.А.Кусаинову Эскиз
композиции подготовлен профессором
архитектуры А.К.Сакежан и успешно реализован скульптором и преподавателем
Д.С.Сарбасовым.
На открытии композиции участвовали руководители КазГАСА, геодезических предприятий, преподаватели ФА
и ФСТИМ, известные выпускники и студенты. С поздравительной речью выступили
вице-президент
академии
А.С.Несипбаев, председатель Союза
градостроителей Л.В.Нысанбаева, ректор Е.Т.Бесимбаев, почетный профессор,
архитектор М.Р.Избасар, главный инженер РГКП «НКГФ» А.Т.Джазбаев, исполнительный директор ТОО «Гео Мастер А»

Л.Л.Жалилов и преподаватель КазНУ им.
аль-Фараби Г.К. Байдаулетова.
КазГАСА (ААСИ) с 1992 года подготовлено более тысячи специалистов в области геодезии, которые сегодня успешно
трудятся, начиная от картографо-геодезических предприятий до института
космических исследований, участвуют в
мониторинге земной поверхности, в землеустройстве и кадастре, создании ГИС
технологий.
Создание малой архитектурной формы, посвященной геодезисту, подчеркивает большую значимость профессии,
незаменимой в сфере архитектуры и
строительства.
А. Кенесбаева,
ассист. проф. ФСТИМ

танымал қоғам қайраткерлерімен, журналистермен,
блогерлермен
танысу
мүмкіндігін сыйлады. Кітап жәрмеңкесінде
28 кітап дүкендері мен баспалар өз тауарларын көрмеге қойды.
Әлеуметтік
жобаларды
жүзеге
асырумен айналысатын «BAURZHAN
Foundation» қорының «KITAP FEST 2018»
фестивалін ұйымдастыру арқылы алға
қойған мақсаты - адамдар арасында кітап
оқу мәдениетін дамытып, отандық жазушылар мен оқырмандардың басын қосу
болып табылады. Колледж студенттері
іс-шараға белсене қатысып, отандық
жазушылардың еңбектерімен танысып,
білімдерін жетілдірді.
Г.А. Карыбаева,
ҚазБСҚА профессор ассистенті

ПРОЧНЫЕ МОСТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Четыре года назад началось творческое сотрудничество
ФА КазГАСА с Сага Университетом, Япония. В 2014 (рук. акад.
проф. Н.Ж.Козбагарова), 2017 (рук. асс.проф. М.А.Сраил) и
2018 (рук. асс.проф. М.А.Сраил и А.К.Жубанова) годы группы
из студентов и преподавателей выезжали на международные Workshop, организованные ФА Saga University. В 2016г.
ФА и ФД КазГАСА провели Workshop, приняв университеты
Японии и Тайланда. Результатом этих встреч стало подписание Меморандума о сотрудничестве.

В 2018 г. в г.Сага побывали ассист.
проф. ФА М.А.Сраил, А.К.Жубанова и
группа студентов (Аида Утешева, Арх-141, Гаухар Бактыбаева, Алтынай Максим,

Алишер Хасанов, Темирхон Шадыбеков,
Арх-14-4, Гамаль Сейткужанов, Арх-14-10,
Ануар Бапимов, Арх-15-7).
Workshop, как «магазин идей», предполагает обмен концептидеями по какому-либо
проблематичному объекту,
участку города. Устроители
Международного Workshop
«Asian Rim International
Seminar 2018» Graduate
School of Science and
Engineering, Saga University,
проводимого с 20 по 27
июля 2018г. выдвинули
проблему реновации открытого
пространства
территории школы исторического г.Кашима. Демографический
вопрос
связан с ежегодным умень-

шением численности учащихся школы.
И организация в структуре школы общественного пространства для поддержания региональной идентичности могла
бы вызвать интерес и школьников, и иностранных туристов. Вторая тема – исторические реновации прибрежной территории
р.Хама в городской среде.
В мероприятии участвовали 7 архитектурных школ: из Австрии (Vienna
University of Technology), Республики Казахстан (КазГАСА), Тайланда (Chiang Mai
University и Thammasat University), Кореи
(Korea National University of Transportation),
Нидерландов (Eindhoven University of
Technology) и Японии (Saga University). В
день открытия были представлены интернациональные студенческие группы,
заслушаны доклады преподавателей.
Работу поделили на этапы: I. Предпроектный анализ – ситуационные условия, знакомство с историей города и
особенностями культуры, опыт реновации отдельных пространств, изучение
архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения школы,
рекреационных приречных территорий,
вживание в среду; II. Разработка концептпредложений. Каждый этап обсуждался
группами совместно, участники могли
высказать критические замечания. В завершение команды представляли проект
в форме видеопрезентации и рабочего
макета.
До и после воркшопа наши студенты
ознакомились с традиционной и совре-

менной архитектурой городов Фукуока и
Сеул.
Международные воркшопы – это
большой опыт, который дает нашим студентам-участникам данных мероприятий
возможность стать лидерами в учебном
архитектурном проектировании. В 2017
и 2018 годы Япония выделила государственные гранты в размере 80 000 иен
каждому студенту, с условием предоставления транскрипта о хорошем уровне успеваемости и знания английского
языка.
Н.Ж.Козбагарова,
акад.проф. ФА
М.А.Сраил,
ассист.проф. ФА
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ҚАЗАҚ БАС СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС АКАДЕМИЯСЫ
ЖӘНЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы
Қазақстан Республикасының стратегиялық
бағдарламаларын іске асыру шеңберінде
жаңа білім бағдарламаларын құрып, білікті
мамандарды даярлауды бүгінгі күннің өзекті
мәселесі ретінде қойып отыр.
Қазақстан
әлемдік
жаhандану
процесіне араласып, экономикалық, саяси және мәдени бірігу аясында адами
және өндірістік ресурстардың, заң, экономика және технологиялық процестердің
жақындасуына ұмтылуда.
Белгілі америкалық саясаттанушы
И.Валлерстайнның
тұжырымдауынша,
әлемдік жүйе 3 бөліктен тұрады:
– дамыған елдерден – АҚШ, Жапония,
Батыс Еуропа елдері;
– дамып келе жатқан елдерден – Ресей, Қытай, Шығыс Европа елдері;
– кедей мемлекеттерден тұрады екен.
Біз сол жүйенің қай жағында жүргені
мізді өзімізге мәлім. Алдыңғы қатарлы
мемлекеттерге
қосылу
мақсатында
Қазақстан «Цифрлық Қазақстан» инно
вациялық бағдарламасын қабылдап,
цифрлық технологиялар арқылы экономиканы жаңа даму траекториясына
шығаруды қолға алды.
Қазақстанның инновациялық экономикасын жаңа мамандармен қамтамасыз
ету – жоғары оқу орындарына қойылып
отырған өзекті мәселелердің бірі болып саналуда. Цифрлық Қазақстан 5
бағыттың, 17 бастаманың және 100 ісшараның орындалуын жоспарлайды.
Соның ішіндегі «Адами капиталды дамыту» бағыты біздерге, яғни жоғарғы оқу
орындарына, тиесілі.
Қазіргі экономиканы цифрландыру
мен болашақта цифрлық индустрияны
құру арқылы мемлекетіміз Инновациялық
Қазақстан деңгейіне жете алады. Ол үшін
жаңа технологияларға, инновациялық-

ақпараттық
техно
логияларға мамандар
даярлауға
инвестиция тарту қажеттілігі
айқын көрініп отыр.
Дүниежүзілік рейтингте Қазақстан білімі
– бәсекелестік және
даму жағынан ортасында болсақ, үздік
оқу орны бойынша
500-дікке де ілінбейді екенбіз. Бұл, әрине
өкініш туғызатын жағдай!
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы дәстүрлі маман даярлаудың және
де жобалау, құрылыс және тұрғызылған
ғимараттарды пайдалану аясындағы
ақпараттық қатынастың кемшіліктерін
ескере келе, құрылыс саласының да
муын жаңа векторға көтеру қажеттілі
гін көрсетіп отыр. Осының барлығының
басын құрайтын, ғимарат жайындағы
барлық мәліметті информациялық мо
дельдеуге бағытталған – BIM-техно
логиясын қолданудың бүгінгі күндегі
маңыздылығы зор.
BIM-технологиясы дегеніміз – құры
лысты жобалау, тұрғызу және пайдалану
жайында мәліметтердің шоғырланған,
дұрыс үйлестірілген сандық базасы. BIMтехнологиясы құрылыс нысананың барлық
кезеңін қамтиды және үйлестіріп отырады. Қазіргі уақытта дамыған шет елдерде бұл технология кеңінен қолданылуда.
Қазақстанда Информациялық модельдеу технологиясы 2017 жылдан бастап
қабылданып, 3 жылдың ішінде модель-

деу талаптарын анықтап, оны құрылысқа
енгізудің стандарттары белгіленді.
Қазіргі
уақытта
архитектуралық,
конструктивтік бөлімдерді жобалайтын,
инженерлік және сметалық есептерді,
технологиялық шешімдерді анықтайтын
заманауи бағдарламалық кешендер
бар. Осылармен жұмыс жасайтын
білікті мамандардың қажет екендігі
барлығымызға айқын. BIM-архитектор,
BIM-инженер,
BIM-технолог
мамандары құрылыстың барлық бөліміндегі
ақпараттық мәліметтерді 3D-модельде
біріктіріп, инвестор, тапсырыс беруші,
құрылысшы, пайдаланушы арасындағы
жұмысты тиімді ұйымдастырушы болу
керек.
Казақ бас сәулет-құрылыс академиясы «Сәулет-құрылыс» бағытының
шеңберінде жаңа ақпараттық технологияларды енгізу мақсатында «Құрылыстағы
информациялық технологиялар» білім
бағдарламасын жасап, Тапсырушы кеңесі
және
Сараптаушы
комиссиясымен,
құрылыс және жобалау мекемелерімен
бірлесе отырып, бітіруші маманның

құзыреттілігін
анықтады.
Олардың
қызметтік міндеті мен құзіреттілігін, білімі
мен іскерлігін қамтамасыз ететін кәсіптік
пәндер және соған қажетті есептікжобалау бағдарламалары дайындалды.
Қорытындылай келе, келесі міндет
терді алға қойып отырмыз:
– жоғары оқу орындарының ақпарат
тық технологияларды оқу процесіне тез
арада енгізу қажеттілігін және іске асыру
маңыздылығын түсінуі;
– инновациялық мамандарды үздіксіз
және қосымша білім беру жүйесі арқылы
даярлау технологияларын дамытуды
қолдау;
– оқу үдерісіне заманауи ақпарат
тық технологияларды енгізу арқылы
мамандардың бәсекелестікке қабілет
тілігін қамтамасыз ету.
Е.Т. Бесімбаев,
ректор, техника
ғылымдарының докторы
Г.Б. Ибраимбаева,
профессор, техника
ғылымдарының кандидаты

Арманына жеткен Жасұлан! ССО: потрудились на славу

Студенттік өмір – жас адам үшін осыдан асқан тартымды зат бар ма? Көптеген адам осы сәтті мектеп
кезінен бастап күтіп жүрді. Кейін талапкерлер қабылдау
емтихандарын тапсыру керек. Ақырында талапкер бірінші
курс студентіне айналады. Мен де дегеніме жеттім! Мен
де сүрінбей өтіп, жоғары оқу орнына түстім. Ол – Қазақ бас
сәулет-құрылыс академиясы!
Алайда, тек емтихандарды
тапсырумен ғана шектелмейді,
себебі біз мына жарық
дүниеде өзімізді табу
керекпіз. Әлемде ма
мандық түрлері өте
көп, сондықтан әр адам
өзінің жаны қалайтынды
табуы тиіс.
Ақырында, барлық
ойға шомушылық артта қалып, мен жүрегіме
жақын
мамандықты
таптым.
Менің
оқу
орным мың бояулы
қала – Алматы қала
сында орналасқан. Инженер – менің
болашақ мамандығым. Бұл - менің өмір
бойы айналысқым келген іс, ал менің
академиямның басты артықшылығы –
жоғары-кәсіптік оқытушылар құрамы.
Менің мамандығыма келетін болсақ,
біздің Жалпы құрылыс факультетінде
өз істерінің шеберлері сабақ береді деп
сенімділікпен айта аламын. Менің ойымша, оқытушылар құрамынан бөлек,

академиямыздың тағы
да бір үлкен жетістігі
– студенттер. Себебі
студенттер
өздерінің
жетістіктерімен универ
ситеттің беделін, даң
қын асқақтатуда.
Менің академиям –
тек қана білім нәрімен
ғана сусындататын жер
емес, сонымен қатар,
ерекше
атмосфера
патшалық ететін жер.
Бұл жерде сабақ та,
семинарлар да, кездесулер де, конференциялар да, жұмыс та, өнер
де, спорт та орын алады. Бұл жерде біздің
өміріміз орын алады!
Мен академияма жаңа достар үшін,
эмоция мен әсерлерге толы бақытты
күндер үшін, керемет оқытушылар
құрамы үшін алғысымды білдіремін.
Болат Абылайхан
1 курс студенті,
ИСиС-18-2тобы

В КазГАСА со 2 июля 2018 г. приступил
к работе Студенческий строительный отряд, сформированный на время каникул
из 50 бойцов. Объем ремонтно-строительных работ в здании КАУ и КазГАСА
составил порядка 30000 м2.
Стройотрядовцы на период работ
бесплатно проживают в Доме студентов, с питанием и медицинским обслуживанием. Бойцы ССО входят в состав
республиканского штаба «Жасыл ел»,
участвуют в городских субботниках и акциях по озеленению города. По вечерам,
после работы, ребята играют в футбол,
занимаются спортом в спорткомплексе
КазГАСА. В рамках альпиниады в честь
Дня столицы 8 июля наши бойцы поднялись на Шымбулак.
Участие в стройотряде дает студентам первый опыт самостоятельной
жизни, освоения дополнительной при-

кладной профессии, а также помогает
заработать неплохие деньги. Поэтому
бойцы ССО считают, что провели летние
каникулы интересно и с пользой, нашли
новых друзей, получив массу незабываемых впечатлений.
Шахзад Ниязов,
командир ССО,
студент 2 курса гр.Стр 17-3
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ҚазБСҚА ФУТЗАЛДА
Тұңғыш рет ТМД мемле
кеттерінің студенттер
арасындағы футзалдан
әлем чемпионаты Алматы
қаласында өткізілді.
19 тамыз бен 26 тамыз аралығында
Алматы қаласында, Алматы Арена
көпфункционалды кешенінде әлемнің
17 елінен келген студенттер додаға
қатысты. Қазақстан, Аргентина, Болгария, Германия, Израиль, Канада, Қытай,
Жаңа Зеландия, Польша, Португалия,
Ресей, Словакия, Тайланд, Украина,

Франция, Хорватия, Чехия және т.б елдерден келген 500-ге жуық спортшылар
мен жаттықтырушылар қатысты.
19 тамызда Алматы қаласында 14
мыңға жуық көрермендерді жинаған
студенттер арасындағы футзал бойынша әлем чемпионатының салтанатты
ашылуына Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, ҚР Білім және ғылым
министрі Ерлан Сағадиев пен ФИСУ-дың
вице-президенті Мариан Дымальский
қатысты. Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев аталмыш іс-шаралардың
өткізілуі студенттер мен ЖОО арасында талантты студенттердің тек спорттан

ғана емес, басқа да салаларда жеңімпаздыққа
жетелейтіндігін айтып
кетті.
«Біз бүкіл әлемде
қабылданған
жүйеге
аяқ
басып
келеміз,
онда
университеттер
өздеріне талантты оқу
шыларды қуана қар
сы алады. Спортпен
ғана емес, математика, физика ғылымдары
бойынша
өткізілетін
олимпиадаларға қаты
сып, ат салысатын сту
денттерді
тәрбиелеу
керек. Оны жүзеге асыру үшін университеттерге қаржылық,
академиялық
басш ы
лыққа еркіндік беріледі.
Бұл университеттердің
өз атын даңқтайтын талантты студенттерді ірік
теуге мүмкіндік береді»,
– деді Ерлан Сағадиев.
Мәнерлеп сырғанау
бойынша
Олимпиада
жүлдегері, Денис Теннің
25 жасында мезгілсіз
өмірден өтуіне байланысты атақты фигуристке арналған бейнеклип
көрермендерге ұсынылды.
Футзалдан алғашқы ойын Қазақстан
және Чехия Республикасының құрама
топтарының арасында өтті, 4:3 есебімен

Қазақстан студенттерінің құрама тобы
жеңіске жетті.
Осы аталған іс-шараға Сыртқы
қатынастар және студенттік сұрақтар
жөніндегі проректор Жанар Сарсен
байқызы Такенованың ұйымдастыруымен
ҚазБСҚА студенттері мен оқыт ушы
лары да бір кісідей ат салысты. Мұн
дай халықаралық деңгейде өткізілген
іс-шаралардың біздің студенттеріміздің,
жастарымыздың спортқа деген қызығу
шылығын арттырып қана қоймай, жас
тардың рухани, мәдени, білім алуы,
кәсіби қалыптасуы мен дене тәрибиесін
дамытуы үшін қосар үлесі зор.
Бибігүл Бөрібай,
ҚазБСҚА колледжінің проф.
ассистенті

ФУТЗАЛДАН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ
19-26 тамыз аралығында Алматы
қаласының «Алматы арена» спорт
кешенінде
футзалдан
студенттер
арасында өткен әлем чемпионатында
Қазақстан құрамасы португалиялық
тармен жартылай финалда кездесті.
Кездесу барысында жерлестеріміз
есепті екі рет жіберіп алды, бірақ намысқа
тырысып, барын салып жүріп жеңіске жетті,
есеп 3:2. Барлық голдар бірінші таймда салынды. Голды салушылар Қазақстанның
ұлттық құрама командасының ойын
шылары Дәурен Тұрсағұлов, Аджедил Мадияров және Арнольд Крауб
болды. Басқа жартылай финалда Ресей
4:2 есебімен Украина құрамын жеңді.
Осылайша Қазақстан құрамасы әлем
чемпионатында ресейліктермен кездесті.

Қазақстан
ұлттық
құра
масының
16
ерлер және 9
қыздар
ара
сындағы
командалардан сурылып алға шығып ел
намысын қорғап, екінші орынды иеле
ніп, туымызды көкке желбіретті. Бұл
жеңіс алдымен жанкүйерлердің шын
жүректен шыққан шексіз қолдауларының
арқасында болғаны сөссіз. «Бала-

сы түзде көкпарға шапса, анасы үйде
тақымын қысады» демекші ҚазБСҚА профессор оқытушыларымен студенттері
ұлттық құрама ойыншыларына жеңіс
тілеп, қолдау білдірді.
Бұрын команданың ең жақсы жетістігі

Первые осенние краски

Не все художники сочиняют свои картины, сидя в мастерской. И не у всех есть
возможность рисовать по фотографии,
ведь фотоаппарат не передаст объем и
ощущение пространства. Лучший выход
из ситуации – пленэр, рисование на приро-

де. Преподавание изобразительного искусства во взаимосвязи с
экологическим воспитанием формирует у учащихся художественное и экологическое сознание,
любовь к окружающей природе.

Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации №10379-Г, выданное
1.10.2009 г. Министерством культуры и информации РК, Комитетом информации и архивов.
Собственник: АО «Международная образовательная корпорация»

Над номером работали:
Проректор по ВСиСВ Ж.С. Такенова
Помощник проректора Б. Манасова

В
лицее
при
КазГАСА в рамках
дополнительной пред
профес с иона ль -
-ной общеобразовательной
программы по рисунку и живописи
прошел
пленэр
на тему «Природа и художник». В
ученических
зарисовках и этюдах выражается
опыт детского во
сприятия природы, окружающей
среды. Это работа с натуры,
наблюдение, изучение и изображение различными графическими и живописными
материалами полевых и садовых растений, деревьев,
неба, глади воды. Постепенно наряду с обязательными

алтыншы орын болған Қазақстан ұлттық
құрамасы үшін бұл финал тарихтағы
алғашқы жеңісі болды. Жеңістеріңіз құтты
болсын!
Ж.Т.Кобенкулова,
А.К.Рысбаева,
ЖББПФ проф. ассист.
для профильного художественного образования навыками в рисовании и живописи у юного художника раскрываются
творческие способности образного восприятия природы, наблюдения, гармоничной любви ко всему живому.
Так происходит воспитание личности,
формирование художественной и экологической культуры ребенка.
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