


Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің
Журналистика факультеті Қазақстандағы көп жылдар
бойы қызмет жасап келе жатқан оқу мекемесі.

роцесіне елден келген студенттер
жолбасшы әлемдік журналистика мекnептерінің
профессорлары қатысады. Журналистика осы заманға
сайжабдықтарменжұмыс істейді.

Журналистика факультеті өзінің бірінші кезекті
мақсаты ретінде жоғары дәрежелі журналисттерді,
жергілікті, республикалық және халықаралық
бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеуге
қабылетті мамандарды дайындау деп санайды.
Журналистика факультеті көп, жылдық әдеп-ғұрпын
жалғастыруда, студенттерге барлық кәсіптік табысқа
жетуге қажетті білімжәнеикемді игеруге тырысуда.

Бұл
жерде 28.06.2011 дүние жүзіне аты Шуzz шыққан
және елге SporNA, белгілі ТорТ, ғалымдар
РадиоГорка мен журналисттер еңбек атқарады
20:00. Оқу 30 және. П
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Қазақстан (Қазақстан Республикасы) — Еуразия
құрылығының қақ ортасындаорналасқанмемлекет.

Солтүстігінде Ресей Федерациясымен (7 591 км),
оңтүстігінде Түрікменстан (380 км), Өзбекстан (2 300 км)
және Қырғызстан (980 км) республикаларымен,
шығысында Қытаймен (1 460 км) шектеседі, батыста
Каспий теңізімен, оңтүстікте Арал теңізімен шайылады.
Жер көлемі—2717,3мыңшаршыкилометр.

и отзұвы в
социяль ыхъ с тях на

Елордасы — Астана қаласы. Әкімшілік жағынан
14 облыс және республикалық маңызы бар 2 қалаға
бөлінеді.Мемлекеттік тілі— қазақ тілі.

Ждәм Ваші фотоғрафки, видяқі
ң ә http://vk.com/event27928637

Қазақстан 3

Уикипедия халықаралық Веб
технологияларына негізделінген
мазмұны тег ін және ашық
э н ц и к л о п е д и я л ы қ ж о б а .
«Уикимедия қоры» мекемесі
арқасында құпталған. Аты «уики»
(сайт құру технологиясы) және
энциклопедия сөздерінен құрылған.

Қазақстан
аудандары



iСаядәнитес сиқыршылықты нүктенiң междэ точке
және увидете!

4 Детске страничке ребыс

рекламә: Доме Химере литература вечере вкклюб\20941210



Гавноға табла втикалкi 5

фоткл Одесса а идеяуғ

"Мен сияқты әлi үлкен тышқақ менiң қожайыным !"
ның кестесiн үлестiремiз. Олар үшiн не арналған,
мын ұғындыруға ойлаймын керек. тағайындау
бойынша талдап, қолданып, шаншимыз. сонан соң
бiз өз сайтындағы фотоны күтемiз. бiз есептеу
нәтиже iстеймiз. түсiнуге рақмет. үмiттенемiз,
Одесса тазалау болады!



6 Одессалық андыағроунд музык

Торт топ десяц жылдың қарашасындағы выпечена болды. Топ поп-
панк стильде ойнайдыжәне 3-шi корждардан тұрады: Андрей - вокал,
гитараВадим -жуандауыс-гитара, вокалАнатолий-барабандар.
http://vkontakte.ru/topt_odessa

T
O
P
T

Болуды мерзiмге көп ойнаушы стильдегi топ бiрнеше фести-
вальлерде ат салысуға үлгердi. Топтың активiндегi дәл осы кездеге
"Demo Days " екi лер, бiрiншi лерде болады, екiншi - "Unmusical
S.C.U.M."
http://sporna.com.ua
http://vkontakte.ru/sporna
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Радиогорк - бұл қырымдағы сиқырлы, күн және ертегiдей орын.
(Саузпанктiң фестивальсiнiң екiншi шығарылымы бұл жерде
жүргiзiлдi) Анығында, бiздiң сенiмен бiргемен, бiздiң балғын досымыз
бiздiңмузыкалық ансамбльмiзi. Скандер iсте!
http://radiogorka.at.ua
http://vkontakte.ru/radiogorka_at_ua
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Табыттардың хоррор және психы стильсiндегi ширақтандыратын
музыка. Гитара, вокал атом роба, контрабас, вокалдың түйiлуiнiң
аурулары, барабандаржасылмысық
http://vkontakte.ru/club11807944
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Барлығы кiшкентай Розвелл Қалашығының Мехико, округасы алыс
1947, соғыстан кейiн Америка, штатқа жаңа басталды. Басқа
планеталық корбаль тиған арам найзағайы түнгi найзағай әрқалай.
Велосипедтер барлығында! Радио, Дмитрий Кансорғыш, Никита,
Петр.
http://angar18.com.ua
http://vk . /angar18ontakte ru
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Жарайды, тiптi бiз стиль және өлiм екi мыңдаған оныншы жылдар
ақпандарда жиналдық және одан тарлау аз ба-көп пе төселiп
ойнадық, таңдаулы калифорниялық панкухуды.
http:// /club20123090
http://vkontakte.ru/public23479970

vkontakte.ru
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Сабақтыңмақсаты:
1. Білімділік: 2. Есептеуіш техникасының тарихы туралы мағлұмат беру, 3. ұлы тұл-
ғалардың жаңалықтарымен 4. 1988 батрахан 5. таныстыру, тарихи деректер арқылы
6. ақпарат құралдарына қызығушылығын 7. қалыптастыру. 8. Тәрбиелік:
Жеткіншектері 9. еңбекке баулу, білімді, 10. бәсекеге 11. қабілетті ер 12. ұрпақ
тәрбиелеу. 13. Дамы- тушылық 14. Оқушыларды зерттеу 22. жұмысын жүргізе 35.
білуге бағыттау 37. шы-ғармашылық қабілеттерін 48. дамыту, ақпарат құралдарымен
49. жұмыс 54. жасай білуге баулу 61. Сабақтың түрi 79.Жаңа сабақ. 88. Кабақтың типі
табақ. 90. Әдіс-тәсілдері түсіндіру 99. Дәлелдеу, сұрақ-жауап, талдау. 103. Бақтың
көрнекiлiктерi.
116. интерактивті тақта
128. слайдтар 136. естелер
150. сөзжұмбақ сәйкес тенду
161. сызбасыдва

.

Бүгiн болады - концерт, екiбастоз бiз анда боламыз. Және
барлық туралы бiз бiрнеше сағаттың бұнын ұмытамыз. Воладэ
стэйдж және кедергi жасай алмайды. Бидың екпiнiнде балалар бұл
сахнада тыныштандырмайды!

киндер

2011-06-28 Шу . Спасіблzz ұқ!


