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МАРАПАТТАРЫ
• 2014 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

«Дарын» Мемлекеттік Жастар сыйлығының 
лауреаты;

• «Жыл таңдауы Халықтың сүйіктісі» Ұлттық 
сыйлығының лауреаты;

• 2017 жылы Қазақстан Республикасының 
мəдениет пен өнер саласындағы мемлекеттік 
степендиясының иегері;

• 2017 жылы Қазақстан Республикасының 
тұңғыш президенті – Елбасы қоры сыйлығының 
иегері.

ӨНЕР – РУХ  ӨРІСІ  
艺术—灵魂的超越

ЖЕТІСТІКТЕРІ 
2010 жыл- «Байқонырдың Əсем дауыстары» Халықаралық 

фестивалінің 1 жүлде иегері;
2012 жыл-“Жас қанат” Республикалық жас əн орындаушылар 

байқауының Гран-при жүлдесі; 
2012 жыл-“Восточный базар” Халықаралық байқауында 1 

жүлде иегері;
2013 жыл- “Мейкин Азия” І Халықаралық фестивалінің 

жеңімпазы ;
2015 жыл - “Славянский базар-2015” конкурсының Гран-при 

иегері.
 Димаш серб, итальян, француз, ағылшын, орыс, қытай т.б 

тілдерінде əн орындайды.

获奖项目
· 2014年获哈萨克斯坦共

和国政府颁发的“Daryn”国家
青年奖 ；“年度听众最喜爱歌
手” 等民族奖项
· 2017年获哈萨克斯坦共

和国文化和艺术奖
· 2017年获哈萨克斯坦共

和国总统基金奖

成就
201 5年获“斯拉夫集

市-2015”大赛总冠军
 迪马希能用塞尔维亚语、

意大利语、法语、英语、俄语
等多种语言演唱。
2012年获“年轻的翅膀”

年轻团队的总冠军
2012年在“东方市场”国

际比赛中获个人第一名
2013年首届“Meykyn亚

洲”国际艺术节获大奖
2010年获“ 巴依库尔美妙

的声音”国际艺术节一等奖
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 ҚҰТТЫҚТАУ ! 
 贺信

САПАРНАМА  
研讨

 Гүлжан  Шоқым 古丽江·绍肯姆
  Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы Университеттері: 
 “Шексіз білім” 
 国际教育研讨会

БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР   
知识就是力量

 “Қытай тілі көпірі” байқауының аймақтық кезеңі 
 阿克托别州朱巴诺夫国立大学孔子学院—
 —举办2017年“汉语桥”选拔赛

 Жалпықазақстандық “Қытай тілі көпірі” 
 байқауындағы  үздік нəтиже 
 阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院在“汉语桥”
 哈萨克斯坦赛区决赛中 再创佳绩

БІЛІМ ЖƏНЕ МƏДЕНИЕТ 
教育与文化

 Конфуций институтынының филиалы ашылды
 孔子学院拜什甫教学点

 HSK емтиханы  өтті
 汉语水平考试

 Халықаралық əйелдер күні мерекеленді 
 哈萨克斯坦阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院参加
 三·八妇女节庆祝晚会

 Конфуций институтының  білім алушысы -
 “Университет аруы” .
 在孔子学院学习的学生被选为“大学小姐”

 Қытай компаниясының қызметкерлеріне 
 арналған  тренинг-дəрістер 
 阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院为中资企业员工开设
 语言培训班

 Тағылымы мол басқосу 
 南哈州阿吾耶佐夫大学教学点汉语教师出席该校第十五届国
 际科学实践与创新年会

 Білім жайы талқыланған кездесу 
 阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院与下设教学点商谈建立
 孔子课堂事宜

МАЗМҰНЫ
目录

АҚТӨБЕ - КОНФУФЦИЙ
阿克托别- 孔子学院

№10 2017 жыл       2017年第10期

6 26

16

146

8

10

14

16
18
20

22

21

24

25

24

21

Ақтөбе – Конфуций қазақ және қытай тіліндегі басылым               №10  2017 жыл58

ДИМАШ  
ҚҰДАЙБЕРГЕН  
ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР  
Аты-жөні: Димаш Құдайберген 
Туған жылы: 1994 жылдың 24 

мамыры 
Оқыған мектебі: № 32 орта 

мектеп
Оқу орны: Астана қаласындағы 

Қазақ Ұлттық Өнер университетінің 
студенті. 

Қызығушылығы: бассейн, 
баскетбол 

Сүйікті актерлары: Джеки Чан, 
Асанаəлі Əшімов

Сүйікті кинолары: Джеки 
Чан қатысқан барлық фильмдер, 
“Көшпенділер”, “Рэкетир”

迪玛希· 库达依别尔
根简介
姓名：迪玛希· 库达依别尔根
出生：1994年5月24日
学校：第三十二校
大学：现在是阿斯塔纳市哈萨克艺

术大学 大二学生
兴趣爱好：游泳、篮球
最喜欢的演员：成龙、阿斯阿里·

阿末什欧夫
最喜欢的电影：成龙主演的所有电

影、“游牧民族”、“敲诈”等

ӨНЕР – РУХ  ӨРІСІ  
艺术—灵魂的超越

ДИМАШТЫ ƏЛЕМГЕ  
ТАНЫТҚАН ЧАНША 
ҚАЛАСЫ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?
Чанша́ (长沙 ,  пиньинь:  Chángshā)  —ҚХР   Хунань  

провинциясының  қалалық округі. Сянцзян  өзенінде орналасқан. 
Қаланың  өзінде  3,6 миллионнан астам  халық тұрады, ал  жалпы  
аумағында 7 миллионнан астам тұрғын шоғырланған. Қала  тарихи 
“Чанчжутанның алтын үштігіне”  кіреді ( Оның атауында Чанша, 
Чжучжоу, Сянтань   қалаларының  аттары   біріктірілген). Чанша  
субтропиктік  ылғалды  ауа райымен сипатталады. Жазы  ұзақ əрі 
ыстық, жауын-шашынды. Ал қысы құрғақ əрі қысқа, кейде аяз 
болып, ауа температурасы   0°С төмен түсіп кетеді.

Чанша — оңтүстік  Қытайдың  ірі өнеркəсіптік  орталығы. Қалада 
ірі  ұлттық индустриальды-технологиялық  парк орналасқан. Хи-
микаттар, ауыл шаруашылығы  техникасы мен құрал-жабдықтары,  
цемент, азық-түлік ,  қағаз т. б өндіріледі.  Қалаға  жақын жерден 
көмір де шығып жатыр. Чаншада  бірнеше музей, театр, шіркеу 
мен католиктің Чанша Архиепархиясы бар. Қалада Мао Цзэдуннің  
жас  кезіндегі келбеті бейнеленген  мүсіні мен Қытайдағы жəне 
əлемдегі ең үлкен ескерткіштердің бірі 99 метрлік  Гуа  құдайының 
мүсіні орналасқан. Бұл қалада шоу бизнес  пен телевизия саласы 
да жақсы дамыған. 

  迪玛希因中国长沙人生有了质的飞跃。
关于长沙您知道多少？
长沙，湖南省省会。位于长江中游，常住人口约700万，其中乡

村人口约300万。长沙是中国历史文化名城，历经三千年城名、城址
不变，有“屈贾之乡”、“楚汉名城”、“潇湘洙泗”之称。长沙属
于亚热带季风气候。夏季漫长而炎热并多雨；而冬天短且寒冷，有时
冬季温度低于0℃。
长沙是中国南方最大的工业和科技园区，是化工、农业机械设

备、水泥、食品、造纸等生产基地。在城市不远处，还有煤矿。长沙
有不少博物馆、话剧院、教堂；还有世界最大雕塑：毛泽东年轻时的
雕像，雕像长99米。长沙在演艺界和电视领域也是处于领先地位。
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ӨНЕР – РУХ  ӨРІСІ  
艺术—灵魂的超越

əншісі» атанған еді. Бұл туралы 
əншінің PR-директоры əрі досы 
Алпамыс Шаримов хабарлады. 
Шанхайда өтіп жатқан шараның 
марапаттау рəсімінде Димаш 
Құдайберген “SOS d’un terrien en 
détresse” əнін орындады. Бұл əнді 
қазақстандық əнші “I am a Singer” 
байқауының бірінші кезеңінде 
орындаған болатын. 

ДИМАШ 
ҚҰДАЙБЕРГЕН 
ҚЫТАЙДАҒЫ 
БАЙҚАУДА ЕКІНШІ 
ОРЫН АЛДЫ 
Қазақстандық əнші Димаш 

Құдайберген Қытайдағы «I Am 
a Singer» əн байқауында екінші 
орын алды. Бұл туралы əншінің 
PR-менеджері Алпамыс Шаримов 
хабарлады. 15 сəуірде эфирге 
шыққан финалда ол қытайлық 
əнші Шанг Венжемен бірге Майкл 

Джексоннның əндерінен попур-
ри орындады.Əн байқауында 
гонконгтық 50 жастағы Сэнди 
Лам (Sandy Lam) жеңіске жетті.
Қытайдың Чанша қаласында өткен 
«I Am a Singer» əн байқауы барлығы 
14 кезеңге созылды. Байқаудың 
алғашқы туры 21 қаңтарда эфирге 
шыққан. Конкурс барысында 
Димаш Құдайберген француз, 
ағылшын, қытай, қазақ тілдерінде 
əн орындап, үш кезеңде бірінші 
нəтиже көрсетті. Ал финалға екінші 
нəтижемен шықты. Қытайлықтар 
қазақстандық əншіге “Тəңір өзі 
назарына алған əнші” деп баға 
берген.

Қазақстан мəдениет жəне спорт 
министрлігінің хабарлауынша, Ди-
маш Құдайбергеннің Астанадағы 
ЭКСПО көрмесі кезінде жеке 
концерті ұйымдастырылады.

Интернет материалдары 
арқылы əзірленді.

网听到迪玛希演唱的歌曲后非常欣赏，
被其完美的嗓音所震撼，希望能与迪玛
希会面。        
迪玛希·库达依别尔根

说：我对中国的了解是从成
龙的电影开始的

据ent.news.cn网站信息报道：迪
玛希在与中国电影明星成龙见面时，讲
到他对中国的了解是从看成龙电影开始
的。迪玛希说“我从小就喜欢看成龙先
生的电影，他拍演电影的碟子在家里都
堆成山了。迪玛希还表示，自己的童年
记忆都是成龙的电影，对中国开始了解
也是因为成龙的缘故，甚至就连童年和
小伙伴们玩英雄角色扮演，自己也一直
是扮成龙。此外，他 还谈及幼年追星趣
事，称自己小时候曾收集成龙电影的刻
录光盘。记得有一次，父母在影像店看
到封面上写的是成龙主演就兴高采烈买
回了家，却不料光盘内容并没有偶像现
身，自己甚至还因此和爸妈闹情绪。”
据KAZINFORM中也有相同报道：

迪玛希不仅歌唱的好，而且也想在作曲
方面尝试一下。迪玛希·库达依别尔根
2月6日在中国与著名影星成龙见了面，
为成龙献上哈萨克传统礼服袷袢和乐器
冬不拉。与此之外，还跟成龙学了一段
新电影功夫瑜伽中的舞蹈动作。

迪玛希·库达依别尔根成
为中国歌坛一匹国际黑马

哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别
尔根在长沙市举办的第17届中国最佳音
乐奖中，获最佳“国际歌手”。迪玛希
在台湾年轻钢琴家欧阳娜娜的伴奏下演
唱了《忘不了的一天》。在此之前，迪
玛希在中国还被评为亚洲最流行歌手称
号。这个消息是从歌手的经纪人，也是 
从迪玛希的好朋友阿勒帕木斯·沙依热
夫了解到的。在上海举行的颁奖仪式上
迪玛希演唱了“SOS d’un terrien en                    
détresse”，这首歌曲也是他在《我是
歌手》节目中第一期演唱的歌曲。

迪玛希·库达依别尔根在
《我是歌手》中获得第二名
在4月15日在中国举行的《我是

歌手》总决赛中哈萨克斯坦歌手迪玛
希·库达依别尔根和尚雯婕合作演唱了
A Tribute to MJ Michael Jackson经典
曲目串烧，获得了第二名的好成绩。这
消息是由歌手的经纪人阿勒帕木斯·沙
依热夫公布的。这次比赛香港50岁林
依莲（Sandy Lam），获得了第一名。
中国长沙市举行的第五季《我是歌手》
有十四期。迪玛希1月21日首次亮相是
用法语 、英语 、汉语 、哈萨克语演唱
的。前三期都获得了第一名，在总决赛
中获得了第二名。据哈撒尅谈文化与体
育发展部报道：迪玛希·库达依别尔根
将会在阿斯塔纳世博会期间举行自己的
演唱会。
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теледидардан көріп, кездесуге 
шақырды! Кездесуде актер маған 
өзінің эксклюзивті күртешесін 
жəне арнайы фирмалық əн тыңдау 
құрылғысын сыйға тартты!Ал мен 
актерге қазақтың шапанын жауып, 
домбыраны сыйға тарттым! Дом-
бырамен бір күй шертіп беруімді 
өтінген Джеки Чанға Нұрғисаның 
“Əлқисасынан” шашу шаштым! Өз 
кезегінде актер маған соңғы “Kung 
Fu Yoga” кинокартинасындағы 
би қимылдарын үйретті.Бала 
кезімнен бері келе жатқан сүйікті 
актерім маған өз ақыл кеңестерін 
беріп,  шығармашылығымды 
бақылайтынын айтты. Армандар 
орындалады!..”, - деп жазды əнші 
өзінің желідегі парақшасына.

Еске сала кетейік,  атақты 
əнші Лара Фабиан да Димаш 
Құдайбергеннің ерекше дауысына 
таңданыс білдіріп, оны кездесуге 
шақырған болатын.

ДИМАШ 
ҚҰДАЙБЕРГЕН: 
МЕНІҢ 
ҚЫТАЙ ЕЛІМЕН  
ТАНЫСТЫҒЫМ 
ДЖЕКИ ЧАН 
КИНОЛАРЫНАН 
БАСТАЛҒАН

Димаш Құдайберген Джеки 
Чанның  киноларын  көргеннен  
кейін  Қытай елі туралы   біле  
бастаған.  Бұл туралы ол Қытайдың 
əйгілі кино актері Джеки Чан-
мен кездескен сəтінде айтты, деп 
жазады қытайлық ent.news.cn 
ақпараттық сайты.

“Мен кішкентай кезімнен сіздің 
киноларыңызды ерекше сүйіп 
көретінмін. Сіз түскен кинолардың 
дискілері үйде том-том болып 
тұрады. Мен Қытай елін Джеки 
Чанның  киноларын көргеннен  
кейін тани бастадым десем, артық 
айтпаймын. Бала күнімізде бір-
бірімізбен ойнап төбелескенде, 
мен үнемі  “Джеки Чан” болатын-
мын. Бір жолы ата-анам базардан 
сіздің суретіңіз басылған дискі 
алып келіп қатты қуантқан еді. 
Алайда дискінің ішіндегі басқа 
кино болып, əке-шешеме өкпелеп 
қалғаным бар”, - дейді Димаш 
Құдайберген.

Өз кезегінде əйгілі актер Димаш 
Құдайбергенге өнерін əрі қарай да-
мытып, əншілік пен бірге сазгерлік 
қырынан да көрінуін айтқан. Еске 
салайық, Димаш Құдайберген 6 
ақпан күні Қытайдың əйгілі кино 
актері Джеки Чанмен кездесіп, 
мегажұлдызға қазақи шапан жауып, 
домбыра сыйлаған болатын. Бұдан 
бөлек, Джеки Чан Димашқа “Kung 
Fu Yoga” кинокартинасындағы би 
қимылдарын үйреткен, деп жазады 
ҚазАқпарат.

            

ҚЫТАЙДЫҢ  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  
ДƏРЕЖЕДЕГІ 
ТАНЫМАЛ 
ƏНШІСІ  АТАНДЫ

Қазақстандық əнші Димаш 
Құдайберген Қытайдың Шэнь-
чжэнь қаласында өткен “17th Top 
China Music Awards” шарасында 
“Халықаралық дəрежедегі таны-
мал əнші” номинациясы бойынша 
марапатталды.

Д и м а ш  ш а р а д а  ө з і н і ң 
“Ұмытылмас күн” əнін тайвандық 
жас пианист Аояаң Нананың 
сүйемелдеуінде шырқады. Бұған  
дейін ол  China Top music Awards 
шарасының «Азияның ең танымал 

ӨНЕР – РУХ  ӨРІСІ  
艺术—灵魂的超越

仅给了我很多建议，还告诉我会继续关
注我的创作，我的梦想会成真的!”      
此外，著名法国歌手罗拉·菲比安

日前也向迪玛希发出邀请，称通过互联
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ҚҰТТЫҚТАУ !   
贺信

Көптеген жылдар бойы Қытайдағы Конфуций 
институтының Бас  Басқармасының  үздіксіз қолдауы  
арқасында екі оқу орнының арасындағы əріптестік 
қарқынды дамып келеді.  Университет базасында  7 
жылдан  бері  Конфуций институты жұмыс істейді. Екі 
жақты  студент алмасу бағдарламасы жүзеге асырылып, 
қытай тілі оқытылады, университетте білім алушылар 
үшін тілдік тағылымдама ұйымдастырылады, бірлескен 
мəдени шаралар ұйымдастырылады.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  
университетінің  Конфуций институты екі ел арасындағы 
əріптестікке өз үлесін қосуда, сондай-ақ “Нұрлы жол”  
жəне “Бір белдеу-бір жол” бағдарламаларының  жүзеге 
асуына  жəрдемдесуде. Тараптар  ортақ қызығушылыққа  
негізделген  маңызды мəселелерде бір-біріне қолдау  
көрсете отырып, өзара жоғары сенім  деңгейіне  қол 
жеткізді. 

Сіздерге  кəсіби мамандар  даярлауда жоғары  
жетістікке  жетуді, шығармашылық  табыс, білім мен  
ғылым саласында  жаңа жетістіктер тілейміз. Алдағы  
уақытта əріптестігіміз одан əрі дами түсетініне сенім 
білдіреміз. 

Бауыржан ЕРДЕМБЕКОВ

Қ. Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  

университетінің ректоры  

Биыл Қытай Халық  Республикасындағы  Синьцзянь  
қаржы-экономикалық  университетіне   екі бірдей жаңа бас-
шы   келді.  Партиялық комитеттің Бас хатшысы  қызметіне 
Джоу Юаньшэн кірісті. Ал жоғары оқу орнының  ректоры  
болып  Джуйрат Турди  тағайындалды. Қ. Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университетінің басшылығы   
жаңадан тағайындалған басшыларды құттықтап, алдағы 
жұмыстарына сəттілік тілейді. 

祝贺信
尊敬的周远生先生

多年来，在中国国家汉办的大力支持下，两校之间的伙伴
关系得到了日益发展。阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院成
立七年以来，不仅教授汉语；互派交换生，还共同承办了两校
之间许多形式多样的语言、文化、科研等交流活动。
阿克托别州朱巴诺夫国立大学孔子学院的成立是中哈两国

携手推进“一带一路”和哈萨克斯坦“光明之路”的成果，是
打造建设命运共同体和利益共同体的体现。希望两校在相互交
流合作下，各领域都取得丰硕成果。
祝你们在人才培养、科研领域和创新方面取得更好的成

绩。
 

叶尔杰姆别卡夫·巴维尔让
阿克托别州朱巴诺夫国立大学                                                                     

校长    

  今年中国新疆财经大学新任命了两位领导。
周远生被任命为新疆财经大学党委书记；居来
提·吐尔地被任命为新疆财经大学校长 。阿克
托别州朱巴诺夫国立大学对新疆财经大学新任
命的党委书记和校长表示诚挚祝贺并预祝他们
工作顺利！

ҚҰРМЕТТІ 
ДЖОУ ЮАНЬШЭН мырза!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
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哈萨克斯坦歌手迪玛希参加了中国举
办的真人秀“我是歌手”节目。《我是歌
手》第一季于2013年开始现场直播。节
目不仅有中国，而且还有韩国、澳门、
香港、新加坡等流行音乐明星参与。这
个栏目在中国很受欢迎，这个栏目也是音
乐人展示自己才华的平台。我们也有幸对
这次参加比赛的迪玛希·库达依别尔根进
行了采访，

关于《我是歌手》 ，你们知
道多少？

《我是歌手》（I am a Singer）是中
国湖南卫视从韩国MBC引进推出的歌唱
真人秀节目。《我是歌手》栏目在2017
年第五季播出时引起了韩国娱乐文化的限
令，改名为《歌手2017》，具体内容和
大赛规则也都更改了。参加《歌手2017
》比赛七位选手，都是接到邀请才能参
与这个节目，按照协议个人不会将比赛结
果告诉媒体，并同意保密。筛选过程分为
五轮，每轮有两个阶段。比赛形式有排位
赛，半决赛，总决赛。决赛会现场直播，
筛选过程拍摄好后就播放出去。直播现
场会有500为观众当场为歌手投票，排名
最后的选手将被被淘汰，每一轮都会重
新排名，。
迪玛希·库达依别尔根为了参赛1月

5日就已经到了长沙。第一期与第二期他
就备受关注。第一期他获得27.00%支持
率,第二期他获得了24.36%支持率，根据
第一轮的成绩他以25.68%的票数获得了
第一名。迪玛希是和北京黑金经纪人中

心合作的。黑金经纪人中心
会全权负责歌手的风格和在
比赛中如何展示自己才艺。
这次比赛的经纪人是参加中
国梦之声，一路过关斩将，
获得最佳华语歌手。

迪玛希终于见到自
己的偶像成龙了。

成龙对迪玛希的才艺十
分欣赏，并相约和迪玛希会
面了。
迪玛希在个人主页上写

到“今天是我一生中最难忘
的日子。见到了我的偶像成
龙先生。见面时，成龙先生
送给我定制音响和一套成
家班的衣服。而我也为成
龙先生献上了哈萨克传统
礼服袷袢和传统乐器冬不
拉。成龙希望我为他演奏一
曲，我为他演奏了Nurgisa 
Tlendiev《Alkisa》乐曲。我
还跟他学习了新电影功夫瑜
伽中的一段舞蹈动作 ”。从
小就喜爱崇敬的成龙先生不

Қазақстандық əнші Димаш 
Құдайберген  Қытайдағы “I am 
singer” байқауына қатысты. Əн 
байқауы Қытайдың Хунан теле-
арнасынан 2013 жылдан бастап 
эфирде көрсетіле бастады. Жобаға 
Қытай эстрадасының жарық 
жұлдыздары, сондай-ақ Корея, 
Макао, Гонконг, Сингапурдан 
Қытайға аты мəлім əншілер 
шақырылатындықтан, тележоба 
елде ерекше танымалдылыққа 
ие болған. Біз де өз тарапымыз-
дан осы байқау жөнінде, жалпы 
Димаш Құдайберген  мен оның 
Қытайға сапары жөнінде  азды 
-кем айта кетуді жөн санадық. 

SINGER-2017 
БАЙҚАУЫ ТУРАЛЫ
НЕ БІЛЕМІЗ?

“Singer 2017”  реалити-шоуы- 
Корея Республикасы MBC теле-
арнасы “I am singer” əншілер 
жарысы реалити-шоуының 
қытайлық нұсқасы. “I am singer” 
теле-шоуының бесінші маусымы 
2017 жылы Қытай үкіметінің 
Корей ойын-сауық мəдениетіне 
ш е кт еу  қ о ю ы  с а л д а р ы н а н 
“Singer 2017” болып өзгертіліп, 
мазмұны жəне байқау шарттары 
жаңартылды. Жобаға жалпы 7 
əнші қатысады. Шақыру алған 
əншілер келісімге сəйкес жобаға 
қатысуы, байқаудың нəтижесі 
туралы ақпарат құралдарына 
айтпауға, құпиялықты сақтуға 
келісім береді.

Іріктеу кезеңі 5 айналымнан, 
əр айналым 2 кезеңнен тұрады. 
“Жұбату” белдесуі,  жарты-
лай финал жəне екі кезеңнен 
тұратын финалмен жеңімпаз 
анықталады. Финал тікелей эфир-
ден көрсетіліп, іріктеу кезеңі 
алдын-ала түсірілімнен кейін 
көрсетіледі. 500 тыңдарман 
сол кезеңдегі ең үздік əншіні 
бағалап, билет саны ең аз бір 
қатысушы шығарылып отырады. 
Əр айналымның қорытындысы 
бойынша 1-орыннан 7-орынға 
дейін рейтинг құрылып, жоба-
дан шығып қалған 7-орындағы 
əншінің орынына жаңа əнші 
қосылады.

Димаш Құдайберген жобаға 
қатысу үшін 5 қаңтарда Чаншаға 
барды. Бастапқы екі кезеңде 

ерекше талантымен көзге түскен 
жерлесіміз бірінші кезеңде 
27.00%, ал екінші кезеңде 24.36% 
дауыс жинап, бірінші айналымның 
қортындысы бойынша 25.68% 
дауыспен бас жұлдені еншіледі. 
Д и ма ш  Қ ы т а й д ы ң  Б е й ж і ң 
қаласындағы BGTalent (黑金经纪) 
продюсерлік орталығымен бірге 
жұмыс жасауда. Продюсерлік 
орталық əншінің стилі жəне 
жобада сəтті өнер көрсетуіне 
көмектеседі. Ал байқаудағы жеке 
продюсері - Қытайдағы үлкен 
əн байқауларының қатысушысы 
Арай Айдархан. Singer жобасының 
жеңімпазы “King of the Singers”, 
“Патша əнші” атағын алады.

ДИМАШ 
ҚҰДАЙБЕРГЕННІҢ 
ӨНЕРІНЕ ТƏНТІ 
БОЛҒАН ДЖЕКИ 
ЧАН ƏНШІМЕН 
АРНАЙЫ КЕЗДЕСТІ

Қазақстандық əнші Димаш 
Құдайбергеннің өнеріне тəнті 
болған атақты актер Джеки Чан 
оны кездесуге өзі шақырған.

“Бүгін менің өмірімде тариxи 
есте қалатын ерекше күн! Атақты 
актер Джеки Чан мырза мені 

ӨНЕР – РУХ  ӨРІСІ  
艺术—灵魂的超越
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ҚҰТТЫҚТАУ !   
贺信

Мұндай құттықтау хаты  бұған дейін  Синь-
цзянь  қаржы-экономикалық  университетінің  
бұрынғы басшысы    Цуй Гуан Ляннан да 
келген еді. Ол Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік  университетінің  ректо-
ры Бауыржан Ердембековті жаңа қызметке  
тағайындалуымен құттықтады. 

我代表新疆财经大学祝贺您被任命为朱巴诺夫
国立大学校长。

阿克托别州朱巴诺夫国立大学孔子学院是2010
年在中国孔子学院总部/汉办/支持、批复下，新疆
乌鲁木齐高等学府新疆财经大学与朱巴诺夫国立大
学共同签署后设立的。
目前，在哈萨克斯坦建立了四所孔子学院、朱

巴诺夫国立大学孔子学院是教师和学生的人数最多
的孔子学院。孔子学院已有七个教学点，它们分布
于阿克托别拜什甫大学、纳扎尔巴耶夫中学；阿拉
木图苏莱曼·德米雷尔大学、阿特劳第34号中学、
阿特劳国立大学、南哈州大学、哈萨克斯坦突厥斯
坦州的土耳其国际大学。
阿克托别州朱巴诺夫国立大学在促进中哈两国

之间的合作与友谊，积极推进并实施“丝绸之路”
和“光明之路” 项目对接上，做出令人可喜的成
绩，深化了两国之间的友谊。希望中国和哈萨克斯
坦之间的友谊万古长青。

崔光莲 
新疆财经大学原党委书记

在此之前新疆财经大学原党委书
记崔光莲女士也表示了她对朱巴诺夫
国立大学新任命的校长叶尔杰姆别卡
夫·巴维尔让的诚挚祝贺。     

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
ҚҰРМЕТТІ 

БАУЫРЖАН АМАНГЕЛДІҰЛЫ!
Синьцзянь қаржы-экономикалық  университетінің атынан 

Сізді Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  
университетінің  ректоры қызметіне кірісуіңізбен 
құттықтаймыз. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  
университетіндегі Конфуций институты 2010 жылдың  
қазанында  Қытайдағы Конфуций институттарының Бас  
Басқармасы (Ханьбань) мен Синьцзянь  қаржы-экономикалық  
университеті (Үрімші қ.) серіктес жоғары оқу орны саналатын 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университеті   
мен келісімге қол қойғаннан кейін құрылды. 

Бүгінгі күні Ақтөбедегі  Конфуций институты Қазақстандағы  
4 Конфуций институтының ішінде білім алушылары   
оқытушыларының саны жағынан ең ірісі саналады. Конфуций 
институтының 7 филиалы жұмыс істейді. Олар Ақтөбедегі 
Назарбаев зияткерлік мектебінде, С. Бəйішев атындағы 
Ақтөбе университетінде, Алматыдағы Сүлейман Демирел 
университетінде, Атыраудағы №34 мектепте, Х. Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университетінде, М. Əуезов 
атындағы  Оңтүстік Қазақстан университетінде, Х.А. Яс-
сауи атындағы  халықаралық  қазақ-түрік  университетінде 
орналасқан. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университеті  
екі ел  арасындағы  əріптестікке  ықпал етеді, “Ұлы Жібек Жолы” 
жəне “Нұрлы жол”  бағдарламаларын  жүзеге асыруға  белсенді  
түрде  ат салысады. 

Алдағы уақытта  Қазақстан  мен Қытай  арасындағы  достықты 
дамытуға  үлес қосамыз деген сенімдеміз. 

Цуй Гуан Лиан
Синьцзян қаржы-экономикалық университетінің 

бұрынғы басшысы 

祝贺信
尊敬的阿曼给德叶维奇•

巴维尔让：
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ӨНЕР – РУХ  ӨРІСІ  
艺术—灵魂的超越

АҚТӨБЕЛІК ДИМАШ 
ҚҰДАЙБЕРГЕН МЕН 

ҚЫТАЙ ӘЛЕМІ
阿克纠宾市的迪玛希

与中国
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САПАРНАМА        
研讨

2017年4月26日至27日，第十一届
上海合作组织“无国界教育”教育周活动
在阿斯塔纳举行。来自俄罗斯、吉尔吉斯
斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦及中国等
上海合作组织成员国教育部及高校代表参
会。朱巴诺夫国立大学孔子学院哈方院长
古丽江女士也受邀参加了本次会研讨会。
本次国际教育研讨会历时两天。第一

天举办了上海合作组织成员国教育专家合
作研讨会和上合组织教育合作研讨会。教
育周期间中华人民共和国代表团代表中国
教育部国际合作与交流司副司长李海在会
议上发表讲话。她对参会者表示由衷的祝
贺和美好的祝愿。本次论坛进行了圆桌会
议，会议确定中国和塔吉克斯坦两国建立
高校间的合作伙伴关系。高校共同举办科
研研讨会，还将就互派教师和硕士研究生
进行交流达成协议。
4月27日召开了上海合作组织大学校

长论坛和上海合作组织大学区域学等方向
的圆桌会议。强调要提升上合组织成员国
之间大学项目，包括学生的市场竞争力，
加强学生流动。尽快拓展硕士和本科层面
的学生交流，包括中职学生的交流，开展
教师交流等重点内容。
上海合作组织成员国举办的以“教育

无国界”为主题的第十一届教育周与上海
合作组织校长论坛的两天研讨会开得非常
成功。 本次论坛使上海合作组织成员国之

ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ 
УНИВЕРСИТЕТТЕРІ: “ШЕКСІЗ БІЛІМ”

国际教育研讨会

2017 жылдың 26-27 сəуірінде Астанада Шанхай 
Ынтымақтастық Ұйымына мүше мемлекеттердің “Шексіз 
білім” атты XI білім апталығы жəне Шанхай Ынтымақтастық 
Ұйымы ректорларының форумы өтті. Оған Қытай Халық 
Республикасы, Тəжікстан Республикасы, Ресей Федерациясы, 
Қырғызстан Республикасы, Қазақстан Республикасы Білім 
министрлігінің өкілдері, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына 
қатысушы-елдердің жоғары оқу орындарының басшылары, 
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына енетін университетінің 
өкілдері қатысты. 

 Халықаралық деңгейдегі шара екі күнге созылды. Алғашқы 
күні Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы университетіне 
(одан əрі –ШЫҰУ ) дайындаудың басым бағыттары бой-
ынша жұмыс тобының жəне Шанхай Ынтымақтастық 
Ұйымына мүше-мемлекеттердің жұмыс тобының тұрақты 
сараптамалық жұмыс тобының отырыстары өткізілді. Жиын 
барысында өзге қонақтармен қатар Қытай Халық Респу-
бликасы делегациясының атынан ҚХР Білім Министрлігі 
халықаралық ынтымақтастық жəне тəжірибе алмасу 
департаменті директорының орынбасары Ли Хай сөз алып, 
қатысушыларға сəттілік тіледі. Дөңгелек үстелдер барысында 
ШЫҰУ өзара білім беру бағдарламасын талқылап, студенттер 
алмасу, магистранттарды ғылыми тағылымдамадан өткізу, 
магистрант алмасу жөніндегі келіссөздер жүргізді. 

 Ал 27 сəуір күні Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына 
мүше мемлекеттердің ректорларының форумы өткізілді. 
Онда ШЫҰУ аясындағы бірлескен білім бағдарламаларын 
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АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别
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САПАРНАМА        
研讨

жүзеге асыру үшін мемлекеттік квоталар бөлу мəселесі, 
Түлектермен ШЫҰУ өзара ықпалдастық жүйесін 
қалыптастыру, жоғары кəсіби білікті мамандарды дай-
ындау мақсатында жұмыс берушілермен ШЫҰУ өзара 
əрекет ету жүйесін орнату мəселелері талқыланды.Соны-
мен қатар ШЫҰУ аясында аспиранттар мен бакалаврлар-
ды бірлесе дайындау, қытай тілі курстарын тек білім алу-
шылар үшін ғана емес, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 
жоғары оқу орындарының əкімшілік басқармасының 
қызметкерлері үшін ұйымдастыру жөнінде сөз болды. 

 Жалпы алғанда Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына 
мүше мемлекеттердің “Шексіз білім” атты XI білім 
апталығы жəне Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 
ректорларының форумының екі күндік жұмысы өте 
сəтті өтті. Бұл басқосу білім саласындағы Шанхай 
Ынтымақтастығы Ұйымына қатысушы-елдердің 
өзара əрекеттестігін жоғарылату үшін жаңа мақсаттар 
қойды. 

间的伙伴关系有了更进一步的发展。
本次论坛的决议是扩大上海合作组织

成员国之间的教育空间，希望在以后也多
多开展类似的活动。
 2010年上海合作组织成员国建立上

海合作组织成员国大学组织。本大学组织
有78所成员国的高校，其中包括14所哈
萨克斯坦高校。上海合作组织的大学组织
是高校走向国际教育的新尝试。

孔子学院哈方院长
教授 绍肯姆·古丽江

 Форум қорытындысы бойынша тараптар ШЫҰ-ға 
мүше мемлекеттер арасындағы білім беру кеңістігін 
жақындастыру мақсатында осындай іс-шараларды 
өткізу маңыздылығын атап, оны дəстүрлі түрде өткізуге 
ұсыныс берді. Форум жұмысының нəтижесі бойынша 
шешім қабылданды.

 Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының желілік 
университеттерін 2010 жылы Шанхай Ынтымақтастық 
Ұйымына мүше мемлекеттер құрған. Бұл ұйымға мүше 
мемлекеттердің 78 жоғары оқу орны кіреді. Оның 
арасында 14 қазақстандық оқу орны бар. ШЫҰУ 
халықаралық білім берудің жаңа моделі болып табы-
лады.

Гүлжан Шоқым 
Конфуций институтының 

Қазақстан тарапынан директоры 
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是晴时满城花开，阳光席卷城市，微
风穿越指尖。我越来越期待和阿克托
别这一年的相处了。

关于·孔院
从小到大我都无缘由地害怕老

师，因为在我的印象中师总是不苟言
笑，所以在见到院长和其他老师们之
前，我就开始紧张了。可是当看到老
师们对我们 几个人微笑，问我们累
不累，当院长笑着对我们说“我们是
一家人”的时候，我知道我的“恐师
症”终于“痊愈”了。从今以后我也
是一名老师了，也要用心对待每一个
学生。到达阿克托别后，李建宏院长
给我们做了岗前培训，告诉我们如何
尽快地适应环境，投身工作中，并快

乐地教学。周一我就正式上岗，去纳
扎尔巴耶夫中学教汉语，学生们很尊
重汉语老师，也非常喜欢学习汉语，
课堂配合积极，当我问他们为什么学
习汉语的时候，一个女孩这样回答
我：“汉语是国际性语言，我想去中
国学汉语。”汉语教学任重而道远，
可是我有信心和他们好好相处，互相
学习。最后附一张周末去李建宏院长
家做客的图，朱巴诺夫国立大学孔子
学院就像一个大家庭，院长就是我们
的家长，在这个大家庭里我们感受到
了温暖和关怀，我相信这一年里我会
在工作中不断成长，在这个大家庭里
收获无限的快乐，我爱我的家人！

后记
阿克托别，想把你写成一首歌，

可惜我的乐理知识浅薄，无法谱出你
的美丽；想把你写成一首歌，奈何
我五音不全，唱不出你最真实的风
景；想把你写成 一首歌，岂我词库
匮乏，展示不出你的迷人之处。希望
在朱巴诺夫国立大学孔子学院的这一
年里，我能不断的提高自我，在这里
种下希望，收获人生的财富。加油！
金老师！

АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别

руынан толығымен  айығып кеттім. 
Бұдан былай мен де мұғаліммен, 
бар ынтаммен əрбір оқушыға көңіл 
бөлуім керек. Ақтөбеге келгеннен 
кейін Ли Цзяньхун мырза бізге 
алдын ала жұмысқа дайындалу 
курсын жүргізді. Ол  бізге қалай 
тез арада жаңа жерге бейімделуге 
болатындығын түсіндіріп, білім 
а л у ш ы л а р ғ а   ж а қ с ы  к ө ң і л -
күймен  сабақ беруіміз керектігін 
түсіндірді. 

Дүйсенбі күні мен ресми түрде 
жұмысқа шықтым,. Назарбаев 
зияткерлік мектебіне қытай тілін 
үйретуге бардым. Оқушылар қытай 
тілі мұғалімін өте құрметтейді  
екен. Қытай тілін  үйренуге деген 
қызығушылықтары да жоғары болып 
шықты. Сабақ өте қызық, тартысты 
өтті.  Мен оқушылардан “Не себеп-
тен қытай тілін оқисыңдар?” деп 
сұрадым. Сонда оқушы қыздардың  
бірі  “Қытай тілі -халықаралық 
тіл, мен Қытайға барып, қытай 
тілін үйренгім келеді” деп жау-
ап берді. Қытай тілін оқыту өте 
үлкен жауапкершілікті талап етеді.  
Бірақ мен оқушылармен  жақсы 
араласып, үйренісіп кететіндігіме 
сенемін. Соңғы аптада Конфуций 

институтының Қытай тарапынан 
директоры Ли Цзяньхун мырзаның 
үйіне қонақ болып бардық. Директор 
бізге  өз қолымен бұрыш қосып, 
қуырылған   тауық етін  пісіріп 
берді. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетінің 
Конфуций институтының ұжымы  
бір отбасы секілді. Ақтөбедегі  бір 
жылдық  оқытушылық жұмысым  
ке з інде  мен   өз імді   жақсы 
жағынан көрсетіп, жан-жақты 
дамытатындығыма сенемін.  

                 
ҚОРЫТЫНДЫ
Ақтөбе, сенің атыңды жырыма 

қосқым келеді. Өкініштісі, менің 
музыкалық  білімім жоқ, ақындық 
өнерім  де аз. Алайда   сенің  көркем 
табиғатың мен кеңпейіл  тұрғындарың 
қандай мақтауға болсын лайық. 
Алдағы бір жыл ішінде мен өзімнің  
оқытушылық  шеберлігімді шыңдап,  
жақсы  жетістіктерге жетсем деймін. 
Ақтөбелік оқушылардың  қытай 
тілін  үйренуіне  сəл де болса үлес 
қосқым келеді.  

Цзинь Цзин
Конфуций институтының 

қытай тілі оқытушысы
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БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР...
知识就是力量

2017  жылдың 15 наурызында    
Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетіндегі  
К о н ф у ц и й   и н с т и т у т ы н д а   
жалпықазақстандық   “Қытай тілі 
көпірі” байқауының  аймақтық  туры 
өткізілді. Оған Ақтөбедегі жоғары  
оқу  орындарының  студенттері мен 
мектеп оқушылары барлығы 15 адам 
қатысты. 

“Қытай тілі көпірі” бұл барлық 
əлемде қытай тілі мен мəдениетін 
тарату мақсатында Қытай үкіметінің 
қолдауымен  ұйымдастырылатын  
халықаралық  жарыс болып табыла-
ды. 2002 жылдан бұл іс-шара жыл 
сайын өткізілуде. Жарыс студент-
тер мен оқушыларға қытай тілін 
жəне мəдениетін  меңгеру деңгейін, 
Қытай  мəдениеті, тарихы, музыкасы, 
өнері саласындағы білімін көрсетуге 
мүмкіндік береді. Халықаралық 
деңгейдегі дəстүрлі байқаудың 
аймақтық кезеңіне шақырылған  

Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік  университетінің  ғылыми-
инновациялық жұмыстар жəне 
халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректоры  Рақым Бекназаров пен  
“Ұлы Қабырға” қазақ-қытай бірлескен 
кəсіпорнының  басшысы Чжань 
Дзюнь   қатысушыларға  сəттілік пен 
жоғары нəтиже  тіледі.  

Аталмыш жарыс 3 кезеңнен тұрды. 
Бірініші кезең: қытай тілінде өзі тура-
лы айту; екінші- сұраққа жауап беру; 
үшінші- шығармашылық кезең, яғни 
өз өнерін көрсету. 

Байқауға   Ақтөбедегі   қазақ-қытай 
мұнай компанияларының өкілдері 
қатысып, бірқатары əділқазылар 
құрамында болды. Солардың бірі 
– “Ұлы Қабырға” Қазақстан-Қытай  
бұрғылау  компаниясының  əкімшілік 
департаменті директорының орынба-
сары  Лонг Сыюан.

-Бұл - менің Конфуций институтына, 
жалпы Ақтөбе өңіріне  алғаш келуім. 

“ҚЫТАЙ ТІЛІ КӨПІРІ” 2017 ЖЫЛҒЫ
БАЙҚАУЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ КЕЗЕҢІ
阿克托别州朱巴诺夫国立大学孔子学院—
—举办2017年“汉语桥”选拔赛

当地时间3月15日，哈萨克阿克托
别朱巴诺夫国立大学孔子学院举办了 “
汉语桥”选拔赛。共有14名选手参加。
阿克托别州朱巴诺夫国立大学副校长别
克纳扎热夫·拉合姆·阿合拜乌勒、中
哈长城钻井有限责任公司总经理张军、
中资企业负责人和孔院师生等100余人
出席活动。
中资企业代表张军致祝贺词 。比

赛分为大学组和中学组，内容包括主题
演讲、知识问答和才艺表演三部分。为
保证此次选拨的公平性，孔院特邀5位
中资企业负责人担任评委。在演讲环
节，大学生和中学生组分别以“梦想
点亮未来”，“学会中国话，朋友遍
天下”为主题 。 选手们充分发挥自己
的汉语水平，表达了他们对中国语言文
化的热爱。在才艺展示环节，选手们通
过舞蹈、歌曲、太极拳、中国画、吹奏
古典乐器等形式展现了丰富多彩的中国
传统文化。
大学生组选手艾丽达娜现场展示中

国国画“牡丹” 。经过激烈角逐，艾丽
达娜、达斯坦分别夺得大学生组和中学
生组的冠军。共选出6名选手代表阿克
托别州参加于4月13日、14日举办的哈
萨克斯坦“汉语桥”决赛。
此次活动向朱巴诺夫国立大学孔子

学院的汉语学习者展现了中国语言文
化的魅力，增加了他们对中国社会经
济、历史文明、文化艺术、民族风俗
等方面的了解，激发了孔院学生学习
汉语的热情。
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АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别

дыма  түрлі-түсті үйлері көп, халқы 
батыл əрі адамгершілігі мол, батыстық 
үлгідегі заманауи  мейрамханалары 
бар əсем  қала келді.   Бізді ұшақтан  
Конфуций институтының  дирек-
торы  Ли Цзяньхун мен  басқа да 
жергілікті оқытушылар  күтіп алды. 
Соңыра жатақханаға  орналастық. 
Жергілікті  қызметкерлер бізге ба-
рынша көмектесіп, қолдау көрсетті.  
Сол сəтте мен өзімді  əлі де  болса 
Қытайда  жүргендей сезіндім, ішкі 
дүнием біртүрлі болып, көңілім жібіп 
кетті. Түстен кейін бөлмемізді жи-
нап болғаннан кейін  əріптесіміз 
екеуміз күнделікті тұрмысқа қажетті 
заттарды сатып алу  үшін көшеге  
шықтық. Жатақханадан жырақтау 
шығып, жол бойындағы гүлдер 
мен талдарға, көшедегі адамдарға, 
жолдағы көліктерге қарап,  мен өзімнің 
қиялымнан оянғандай болдым.  Мен 
шынымен де Ақтөбеге келіппін.    

Көшеде серуендеп жүріп,  біз қаланың 
орталығына жеткенімізді де байқамай 
қалыппыз.  Маған   көгілдір аспан ақ 
бұлттарды,ал  ақ бұлттар биік үйлерді 
құшақтап тұрғандай əсер қалдырды.  
Тап-таза, көше бойы жасыл-желек 
пен жұпар иісі аңқыған гүлдермен 

көмкерілген. Жаяу жүргіншілер 
жолағының  жанында  тұрған көлік 
адамдардың асықпай өтуін күтіп тұр. 
Сүп-сүйкімді  кішкентай бала  ата-
анасының қолынан  ұстап алыпты.  
Дəл осы сəтте менің  көз алдымнан  
көбелек ұшып өтті.  Бұл көріністердің 
бəрі маған ерекше əсер қалдырды.  
Менің ойымша, Ақтөбе  өте əдемі 
қала, кітапта жазылғандай көңілсіз,  
бір сарынды  емес, өмірлік энергия 
мен күшке толы қала. Мен қолыма 
хош  иісті гүлдің  бірін алып,  “Мен 
не деген бақытты адам едім,  Ақтөбеге 
келіп, жаздың ең əдемі  сəттерінің 
куəсі болдым” деп ойладым. 

КОНФУЦИЙ 
ИНСТИТУТЫ ТУРАЛЫ
К і ш к е н т а й  к е з і м н е н  м е н 

мұғалімдерден қатты қорқатынмын.  
Өйткені менің түсінігімде мұғалім 
күлмейтін, қатал адам еді. Сондықтан 
д и р е к т о р м е н  ж ə н е  б а с қ а  д а 
мұғалімдермен кездеспес бұрын мен 
қатты қобалжыдым. Бірақ мұғалімдер 
бізге жымия қарап,  “шаршадыңдар 
ма” деп сұрағаннан  кейін, ал директор  
күліп “біз бір отбасымыз» дегенінен 
кейін мен мұғалімдерден қорқу ау-

的人民，有小资情调满满的西餐厅，
当然也少不了好吃的Самса（烤
包子）。下飞机后，李建宏院长和几
个当地的老师专程来接我们，之后驱 
车去我们的宿舍，其他老师和两个师
姐也帮我们安排住宿，让我感觉仿佛
仍然在中国一样，心里很温暖，很感
动。下午收拾好宿舍，我和小伙伴出
去置办生活用品，走出宿舍楼，看着
路边的花草树木，街上的行人车辆，
我才从自己的假想中醒来：我真的到
阿克托别了！
 一路闲步到达市中心，看着蓝天

裹着白云，白云拥抱着房屋，房屋两
边被各色的小花环绕着，人行道前的
车辆绅士得等行人慢慢地走过去，粉
嫩可爱的 小孩紧紧抓着爸妈的手，甚
至还有蝴蝶从我面前飞过。我觉得这
个城市美好无 比，不像教科书说得那
么单调，它充满了生气和活力。也不
像网站上说得那么复杂，它美丽又可
爱。我看着路边叫不出名字的花，心
里想：我何其幸运，在秋天来到这，
却抓住了夏天的尾巴。这个城市一定
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АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别

АҚТӨБЕГЕ 
АРНАУ
Қас қарайған сəт. Көк аспанда 

тек  жұлдыздар ғана жарқырап тұр. 
Алыстағы ұшып-қону жолағынан 
ұшақтың жерге ұшып-қонған ды-
бысы естіледі. Кейбір адамдар 
əуежайдың күту залында кофе 
ішіп, сыбырлаған дауыспен маған 
түсініксіз тілде сөйлеп жатыр. Ал 
енді бірі алып ұшаққа отырғызу 
сəтін күтуде. Тыныштық пен тазалық, 
таныс əрі бейтаныс əлем.  Бұл менің 
Қазақстаннан  алған алғашқы əсерім 
еді. «Алма қаласы» атанған  Алматы 
қаласында 8 сағат аялдағаннан кейін  
5 адамнан тұратын топ   Ақтөбеге 
бағыт алған  ұшаққа отырдық.  Сөйтіп, 
2,5 сағаттан кейін Ақтөбеге де жеттік.   
Басымды көтерген сəтте  көгілдір 
аспан мен  қаздай тізілген аппақ 
бұлттарды көрдім. Ішкі  дүниемде  
ештеңемен салыстыруға келмейтін 

қатты  қобалжу болды.  Ішімнен 
“Енді  дəл осы жұмбақ мемлекетте,  
беймəлім  қалада  менің білім беру 
саласындағы жолым басталады” деп 
ойладым. 

ҚАЛА 
ТУРАЛЫ
Ақтөбеге келмес  бұрын мен ин-

тернеттен  алдын ала  қала тура-
лы  мəлімет  іздестірдім. Сөйтсем, 
бұл қала  Қазақстанның батыс 
бөлігінде орналасқан екен. Ба-
тыс Қазақстанның экономикалық 
өркениет орталығы болып саналады.  
Батысында Ресей  мемлекетімен 
шектеседі, географиялық орналасқан 
жері  де керемет. Бұған дейін Ак-
тюбинск аталып келген қала 1999 
жылдың 11 қарашасында Қазақстан 
Ре спубликасының президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен 
Ақтөбе деп аталған.  Менің көз ал-

СЕНІ ЖЫРЛАСАМ ДЕЙМІН...
想把你写成一首歌

——致阿克托别

夜幕下点点星，耳边是远处机场跑道
飞机起飞或降落的轰鸣声，机场候机大厅
有的人手捧咖啡低声说着我听不懂的语
言，有的人拉着行箱准备登机。安静又干
净，熟悉又陌生，是我对这片土地的第一
感觉。在被称为苹果之乡的阿拉木图待了
8个小时后，我们一 行 五人终于登上了去
往阿克托别的飞机，2小时 35分钟后到达
赴任的城市——阿克托别。抬头看着蓝天
和白云，我内心里无比得激动，我心里暗
想：在这个神秘的国度，我的教学事业马
上要开始了。

关于·城市
在赴阿克托别之前，我特意在网上查

阅了它的概况，这座城市位于哈萨克斯坦
的西部，是哈萨克斯坦西部的经济文化中
心， 北 临俄罗斯，地理位置优越。1999
年3月11日，阿克纠宾斯克市在哈萨克斯
坦总统纳扎尔巴耶夫的指示下，正式更名
为阿克托别市。在我自己的构想中，这个
城市一定有许多彩色的房屋，有善良勇敢
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БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР...
知识就是力量

Оқу орталығы заманауи техноло-
гиялармен  қамтылған, студенттердің  
қытай тілін меңгеру деңгейі де жоғары 
екенін байқадым. Мəдени шаралар 
да мұнда жиі ұйымдастырылады 
деп естідім. Осындай шаралар  екі 
ел арасындағы қарым-қатынасты 
нығайтып,  мəдениеттің, тілдің дамуы-
на үлес қосады деген сенімдемін. Жа-
рыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. 
Барлық студенттер мен оқушылардың  
қытай тілін үйренуге құлшыныстары 
жоғары. Оқу орнын аяқтағаннан кейін  
мұнымен шектелмей, бакалавриат  пен  
магистратураға түсетін ойлары бар.  
Ең бастысы, студенттердің арманы 
қытай тілімен  байланысты екендігін 
байқадым. Студенттердің білім деңгейі 
əр түрлі. Бірі сөйлеуге жақсы бол-
са, екіншілері мəдениетке, білімге  
жақын,-дейді  əділқазылар алқасының 
төрағасы  Лонг Сыюан.

Байқаудың аймақтық кезеңі  тартыс-
ты  өтті. Соның  нəтижесінде жүлделі 
бірінші орынға  студенттер  арасында  
Эльдана Беккелдиева, екінші  орынға  
Александра   Почтарева  ие  болды. 
Үшінші орын  Əсемжан  Қалиеваға  
бұйырды.  Ал   оқушылар арасында 
бірінші орынды  Дастан Абдулбахитов, 
екінші   орынды  Мөлдір Смағилаева  
жеңіп алды. Үшінші орынды    Ти-
мур  Хайдаров  иеленді.  Аймақтық 
кезеңнің жеңімпаздары  Алматыда   
өтетін   жалпықазақстандық кезеңіне 
қатыспақ.  

                         
Ж. Есмағанбетова

журналист 
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АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别

拜什甫大学是阿克托别地区率先开设汉语
专业的学校，该校目前有338名汉语学习者。
我们作为第一批被派到这儿的汉语老师，很受
学生们的欢迎。

工作是快乐的
我的工作不仅限于日常的教学活动，还包

括一些行政和接待工作，HSK、HSKK的考前
辅导和监考工作。此外，我也辅导学生们参
加一年一度的汉语桥大赛。从知识、演讲到
才艺比拼，为了让学生取得好的成绩，我绞
尽脑汁地找出适合学生的表现方式。
2015年有幸作为第八届“汉语桥”世

界中学生中文比赛哈国赛区的带队老师赴昆
明参加大赛，这次独有的经历增长了我的见
识，也使得我今后开始尝试灵活多变的教学
方法，加强中华文化元素的输入，提高学生
的中国文化素养。
在阿克托别城生活了四年，四年的时间且

不说可以让一个人脱胎换骨，至少我已从一个
第一次站上讲台有些紧张的小老师磨练成了一
位课堂的掌控者，从一个饭来张口的“索取
者”变成了一个一日三餐的“煮女”，从一
个不谙世事的“自然人”转为了略懂人情世
故的“社会人”。

前途是光明的
初到学校时，我还只是一个稚嫩懵懂的应

届生，学生们见到我们也都很好奇，总是带着
一双求知的眼睛望着我们，询问与中国相关的
各类问题。四年过去，我亲眼见证了他们的成
长，也见证着自己的成长。
我很幸运能拥有这份独特的海外工作经

历，在此也感谢院长和各位老师的关怀和帮
助，让我少走弯路，快速地成长起来；感谢
孔子学院这个大家庭让我在海外感受到了爱
和团结。
阿克托别于我来说是一个温暖人心、给人

希望的城市。在这里我不曾感到孤单，我享受
着那里的生活，感受着那里的风土人情。此时
此刻有种还未离开就已开始怀念的情愫，惟愿
孔子学院越来越好，老师们一切皆安。

小贴士
1.建议老师们出国前了解目的国的风土

人情和文化习俗；应具备一定的跨文化交际
能力；能说简单的目的国语言，哪怕只是问
候语。这对日后的教学十分重要。
2.国外的学生大多比较爱表现，建议老师

们把一些小游戏运用到课堂中去。
作者：哈萨克斯坦阿克托别朱巴诺夫国立

大学孔子学院公派教师 
赵盼盼

еттім.  Бұл сайыс  маған көп 
нəрсе үйретті деуге болады. Өз 
тəжірибемді шыңдап,  болашаққа 
тəжірибе жинақтадым. 

Төрт  жыл ішінде   б іраз 
өзгерістер болды.  Алғаш оқу   
жылы басталған кезде  жергілікті 
оқушылар  қытай тілін қиынсынып,  
оны үйрене алмайтындай көретін. 
Алайда  жылдар өте келе олардың  
тілге деген қызығушылығы артып, 
білім  көкжиегі  кеңейді.  Менің 
ойымша,  Ақтөбе -жүрекке жылу 
сыйлап, адамды үмітке жетелейтін 
қала.

Өз елімнен  шетте жүрсем де  
мен бұл жерде өзімді ешқашан 
жалғыз сезінген жоқпын. Өйткені 
ақтөбеліктердің  достық пейілі 
мен қонақжайлылығы  менің 
басқа  ортаны жатсынбай, тез 
сіңісіп  кетуіме  себепші болды.  
Қаладан кеткен күннің өзінде мен 
бұл жерді ерекше ыстық сезіммен 

еске аламын.   Конфуций 
институтының жұмысына  

табыс тілеп, оқытушыларға 
амандық  пен сəттілік   тілеймін. 

Сөз соңында  Ақтөбеге Қытай 
елінен келетін болашақ  қытай 
тілі оқытушыларына  бірнеше  
ұсыныстар  айтқым келеді. 
Қазақстанға  келер алдында, 
оқытушылар өзі жұмыс жасауға 
келетін  ортаның мəдениеті мен 
əдет-ғұрпынан  хабардар болуы 
тиіс,  күнделікті қолданысқа 
қажетті  ауызекі сөздерді  білу 
керек. Өйткені кейін осылардың 
барлығы  сабақ беру кезінде  өте 
қажет болады. Шетелдік студент-
тер оқытушыдан  үнемі қызықты 
ақпараттарды күтеді.Сондықтан 
сабақ кезінде  жаңа оқыту техно-
логияларын  пайдаланған  жөн . 
Мəдениетаралық коммуникативтік 
құзіреттілікті сақтап,  барынша 
сол елдің тілін үйренуге тырысқан 
абзал.  

Джао Панпан 
С.Бəйішев атындағы  Ақтөбе 

университетіндегі
 Конфуций институты 

филиалының оқытушысы

АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别
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АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别
АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ  
阳光灿烂的阿克托别

Ақтөбе Қазақстанның батысында  
орналасқан  мұнай қалашығы десе бо-
лады. Бұл аймақта қытай компаниялары 
да көптеп ашылған.Менің  бұл қаламен 
таныстығым  2012 жылы  басталды.  
Алғаш рет  Ақтөбеге    еріктілер  қатарында 
келген едім, кейін бұл қызметім  қытай 
тілінің оқытушысы  ретінде жалғасты. 
Мен Ақтөбе қаласында  болған 4 жыл 
ішінде жергілікті тұрғындардың  қытай 
тілін  үйренуге деген ықыласының ерек-
ше екендігін байқадым. Тек Конфуций 
институтының қабырғасында ғана емес,  
қаланың қай жеріне барсаң да тұрғындар  
бізбен қытай тілінде амандасуға  ты-
рысады. Қандай қиындық туындаса да,  
жергілікті  оқытушылар мен студенттер 
шын ниетімен  көмек қолын созады.  
Жергілікті  тұрғындармен  күнделікті  
тұрмыс-тіршілік кезінде тілдесуге 
көмектесіп,  үнемі  қолдау білдіреді. 

 С .Бəй ішев  атындағы   Ақтөбе  
университеті   - қытай тілі мамандығын 
алғашқылардың бірі болып  ашқан 
жоғары оқу орны.  Мұнда қазір  340-қа  
жуық қытай тілін үйренуші бар.  Біз 
бұл жерге жіберілген алғашқы қытай 
тілі оқытушылары болдық. Жергілікті  
оқытушылар мен студенттер бізді жылы 
қарсы алды.

Маған  күнделікті сабақ беру мен мəдени-
шаралар ұйымдастыру жұмыстарынан 
бөлек əкімшілік істерді  атқару мен  
қонақтарды күтіп алу секілді қызметтер  
жүктелді.  HSK, HSKK қытай тілі емти-
ханына дайындық сабақтарын жүргізіп, 
бақылау комиссиясының  мүшесі болдым. 
Жыл сайын  өтетін дəстүрлі  “Қытай 
тілі көпірі” байқауына  студенттерді 
дайындадым.

Осындай  жарыстар арқылы сту-
денттер қытай тілін  тереңірек 
үйреніп, өнерін шыңдайды. Мен  
студенттердің жоғары нəтижеге 
қол жеткізуі  үшін бар күшімді 
салуға тырыстым. 

2015 жылы  мектеп оқушылары 
арасында  ұйымдастырылған 8-ші  
халықаралық «Қытай тілі көпірі сайы-
сы» Кунминь қаласында өтті. Осы  
жарысқа Қазақстанның атынан қатысқан  
бір топ  білім алушыға жетекшілік 

МЕНІҢ АҚТӨБЕДЕГІ  
КҮНДЕРІМ

教师感言 | “女汉子”养成记

转眼间，两年志愿者加两年公
派汉语教师，我已在这儿工作、
生活了近4年。任期将至，回首过
往，时间仿佛又回到了2012年 10
月，我第一次出国，第一次来到这
座城市。拖着一件大行李，背着一
个双肩包，带着一股“初生牛犊不
怕虎”的硬气，就这样开启了哈萨
克斯坦之行⋯⋯
拜什甫大学
阿克托别，哈萨克斯坦的西部

城市，同时也是一座石油重镇。也
许是受石油和中资公司的依托，我
在托别工作近四年，切身感受到当
地的“汉语热”。无论是在大学还
是街头巷尾，总能听到当地人用虽
不标准，但却清晰可辨的“你好”
跟我们打招呼；每当遇到什么困
难，当地的同事、学生都会尽力地
帮助我们，他们会自告奋勇地给我
们当翻译，带着我们去购买日常生
活用品。
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2017 жылдың 14  сəуірінде Алматыда   бүкілəлемдік “Қытай 
тілі көпірі” сайысының  жалпықазақстандық  кезеңі  өткізілді. Бұл  
байқау студенттердің арасында 16-рет , ал  оқушылар арасында 10-
рет ұйымдастырылып отыр. Ашылу рəсімінде  ҚХР Қазақстандағы  
Бас консулы Джан Вэей мырза мен əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің проректоры Мұхамбетқали Бүркітбаев  
құттықтау сөз сөйледі. 

Шараға Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеттері жанындағы Конфу-
ций  институттарының  директорлары мен білім алушылары, 
оқытушылары, барлығы  200-ге жуық адам қатысты. 

 Қытайдың Қазақстандағы Бас Консулы Джан Вэей мырза 
өз сөзінде  Қазақстан Қытайдың жақын көршісі болғандықтан, 
“Қытай тілі көпірі” байқауының маңыздылығы зор екенін атап 
өтті. Қатысушыларға  сəттілік тіледі. əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің проректоры Мухамбетқали  Бүркітбаев  өз 
сөзінде  Қытайдың “Бір белдеу- бір жол”  жобасы  мен “Қазақстан 
2050-Стратегиясы” екі ел жастарының қарым-қатынасын 
нығайта түскендігін  атап өтті. Оның айтуынша, “Қытай тілі 
көпірі”байқауы қытай тілін үйренуге, екі ел арасындағы қарым-
қатынасты дамытуға жол ашады.

Байқау  2 кезеңнен тұрды.  Барлығы 23 студент пен мектеп 
оқушысы  бақ сынады.  Бірінші кезеңде қатысушылар  сұрақ-
жауапқа қытай тілінде жауап берді.  Қатысушылар өздерін таныс-
тырып, қытай тарихы, мəдениеті мен географиясы біліктіліктерін 
ортаға салды.  Келесі кезеңде олар өз өнерлерін көрсетті. Əн 
айтып, би биледі, у-шу  сайысын көрсетіп, түрлі аспаптарда 
ойнады. 
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Джоу Сюфан 
Конфуций институтының қытай тілі оқытушысы

4月14日，第十六届“汉语桥”世界大学生
暨第十届“汉语桥”世界中学生中文比赛哈萨克
斯坦赛区决赛在哈首都阿拉木图市举行。四所孔
院的中外方院长和驻哈使、领馆代表约300人出
席了活动。
中国驻哈萨克斯坦阿拉木图总领事馆总领事张

伟、哈萨克民族大学第一副校长布尔吉特巴耶夫出
席并致辞。张伟指出，中国与哈萨克斯坦是山水相
连的友好邻邦，国相交在于民相亲，“汉语桥”恰
好成为中哈两国民众相互了解的重要平台。张伟鼓
励选手们争做中哈友好事业的建设者和接班人，怀
揣中哈两国的共同梦想从阿拉木图起航。
布尔吉特巴耶夫指出，中国“一带一路”战

略和哈萨克斯坦“光明之路”战略不谋而合，“
汉语桥”是中哈和平的桥梁，各位选手是中哈两
国友好的使者。
此次比赛的大学生组和中学生组分别以“梦

想点亮未来” ，“学会中国话，朋友遍天下”为
主题。经过初赛的遴选，共有23名来自哈萨克斯
坦各地的大、中学生入围此次决赛。他们在汉语
演讲、知识问答和才艺展示三个环节中，充分展
示出自己的汉语水平和丰富的中国文化知识，表
达出对汉语和中国文化的热爱。
最终，阿布莱汗国际关系与外国语大学的萨

比娜、阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院的达
斯坦分别荣膺大学生组、中学生组冠军 。他们的
指导教师陈思宇、周旭繁荣获“最佳指导教师”
称号。
供稿人：周旭繁

БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР...
知识就是力量

ЖАЛПЫҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
“ҚЫТАЙ ТІЛІ КӨПІРІ” 

БАЙҚАУЫНДАҒЫ ҮЗДІК НӘТИЖЕ 
阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院

在“汉语桥”哈萨克斯坦赛区决赛中再创佳绩
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Қысқы универ-
сиада ойындары 
кезінде спорттық 
ж а р ы с т а р д ы 
тамашалауға да 
мүмкіндік туған 
болар... 

Ун и в е р с и а д а 
кезінде таңғы сағат 
9-дан 6-ға дейін 
ауысыммен жұмыс 
і с т е д і к .  А л а й д а 
демалуға да уақыт 
таптық. (күледі-ред.) 
Өзге еріктілермен бірге 
спорттық жарыстарға да 
бардық. “Шымбұлақ” тау-
шаңғы курортына  барып, 
қазақстандық хоккейшілерге 
жанкүйер де болдық. Отандық əншілермен 
кездесіп, кешкілік спортшылармен бірге түрлі 
мəдени шаралар да ұйымдастырдық. 

Универсиада сізге не берді? 
Универсиада ойындары кезінде біз бүкіл əлем 

көз тіккен спорттық ойындарының қайнаған 
ортасында болып, оны жақыннан сезінуге 
мүмкіндік алдық. Бастысы, тілдік білімімді 
жетілдіріп, тəжірибе жинақтадым. Шетелдік 
достар таптым. Енді Ақтөбе облысының аты-
нан халықаралық “ЭКСПО-2017” көрмесіне 
волонтер ретінде қатыспақпын. Көрме өтетін 
үш айда елімізге ағылатын меймандарға 5 
мыңға жуық ерікті қызмет көрсетеді екен. 
Тілді меңгергенімнің арқасында солардың бірі 
атанатындығыма қатты қуаныштымын. 

Сұхбатыңызға рахмет. 
Əңгімелескен Жансая Есмағанбетова 

冰球队员们一起参加了各种庆祝活
动。

问：这届大赛，你有什
么收获？

答：首先我亲眼目睹了世界
顶级大赛中的精彩场面，更最重
要的是，学有所用，并积累了经
验，同时也认识到了许多外国的
朋友。之后，我将代表阿克纠宾
州参加阿斯塔纳“2017世博会”
的志愿者。世博会将需要5000多
个志愿者，我很荣幸成为他们中
一员。在即将的三个月里，我不仅
可以更加完善我的语言，而且让我的
阅历更丰富。

谢谢你与我们分享你的感受

扎恩桑娅 ·叶斯玛汉别特欧夫

 

КЕРЕК ДЕРЕК
 Универсиада — дүние жүзілік 

студенттік спорт ойындары. Универсиа-
да – Халықаралық Университеттік Спорт 

Федерациясының (FISU) ұйымдастыруымен студент-
тер арасында өтетін халықаралық жарыс. Универсиада 

50 жылдан астам уақыт бойы Олимпиада ойындарынан 
кейінгі екінші ірі халықаралық дода болып есептеледі. 

Сайысқа ЖОО-да оқитын 17 мен 28 жас аралығындағы сту-
денттер, аспиранттар, докторанттар қатыса алады. Қазақстан 
Универсиада ойындарына 1993 жылдан бастап қатыса бастады. 
Осы жылдар аралығында 700-ден астам спортшымыз бақтарын 
сынап, 125 жүлде жеңіп алды.

2011 жылдың 29-шы қарашасында Халықаралық студенттік 
спорт федерациясы Алматы қаласын 28-ші Бүкілəлемдік 

Қысқы Универсиадасының астанасы ретінде таныды. 
Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында бірінші болып 

Қысқы Универсиаданы қабылдады. Алматыдағы 
Қысқы Универсиада 2017 жылдың 29 қаңтар 

мен 8 ақпан аралығында өткізілді. Келесі 
қысқы Универсиада Ресейдің Крас-

ноярск қаласында өтпек. 

ОРАЙЛЫ СҰХБАТ 
不寻常的采访

ОРАЙЛЫ СҰХБАТ 
不寻常的采访
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БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化

С.Бəйішев атындағы Ақтөбе университінде Конфуций 
институтынының  филиалы ашылды.  Осыған орай 
2017 жылдың ақпан айында аталған жоғары оқу орнын-
да Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетіндігі Конфуций институты филиалының 
өкілдерімен кездесу өтті. Оған оқу орталығының  
Қытай тарапынан директоры, профессор Ли Цзяньхун, 
Қазақстан тарапынан директоры, ф.ғ.д., профессор Гүлжан  
Шоқым, қытай тілі оқытушылары Чжао Ямэй, Дəулет 
Қантөреұлы, сондай-ақ С. Бəйішев атындағы Ақтөбе 
университетінің  президенті Ахан Бекежан, университет 
ректоры Əлия Ағзамова жəне халықаралық байланыстар 
жəне академиялық ұтқырлық жөніндегі проректоры Ольга 
Лыгина қатысты.       

Кездесу барысында  С. Бəйішев атындағы Ақтөбе 
университетінің президенті Ахан Бекежан сөз алып,  Кон-
фуций  институтының  ұжымына уақыт бөліп, келгендері 
үшін алғыс айтты. 

-  Конфуций институтында жасалып жатқан жұмыстармен 
бұрыннан таныспын.  Біз сіздермен үнемі байланыс орнатуға 
дайынбыз. Қазіргі таңда университетіміздің бірқатар 
түлектері Қытай елінде бакалавр, магистратура жəне 
докторантура мамандықтары бойынша білім алып жатыр. 
Студенттердің  қытай тілін үйренуге деген құлшыныстары 
күннен-күнге артып келеді. Университеттің 20-дан астам  
астам студенті қазір  Қытайдың Пекин, Шанхай,Үрімші 
жəне Сиан қалаларында білім алып жатыр. Қытайдан 
келген он шақты қазақ студенті  университетте оқып жүр. 
Енді университет  жанынан  Конфуций институтының фи-
лиалы құрылмақ. Алдағы уақытта Конфуций класын  ашу 
да жоспарда бар.  Бұл екі оқу орнының  жұмысын одан əрі  
жандандыра түседі деген сенімдемін. Университет жаны-
нан технопарк ашылды, онда  əр-түрлі саладағы  оқулықтар 
мен техникалық  заттар қойылған  арнайы зертхана  бар. 
“Жібек жолы” деп аталады. Болашақта осы техно-парктың 
жұмысын дамыту  қолға  алынады.  Қытай тіліне  қатысты 
семинарлар өткізілмек,-деді ол. 

Ал  Конфуций институтының  Қазақстан тарапының 
директоры Гүлжан Шоқым өз сөзінде  Ақтөбе өңірінде 
құрылған Конфуций институтының қазіргі таңда атқарып 
жатқан жұмыстарымен  қысқаша таныстырып өтті.  

- Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың “Нұрлы жол-болашаққа бастар жол” Жолдау-
ында  жəне   Қытай Халық Республикасының  төрағасы Си 
Цзиньпиннің “Жібек жолы экономиканың басты белдеуі” 
атты жобасында мəдениет пен тілдің алатын орны ерекше 
екендігін  екі ел басшылары нақты атап өткен болатын. Тіл 
-қарым-қатынас орнататын негізгі құрал. Əр мемлекеттің 
тарихын, мəдениетін танып-білу үшін ең алдымен  сол 
елдің тілін үйрену керек.   Қазақстанның батыс өңірінде 
қытай тіліне деген сұраныс артып келеді, əсіресе Атырау, 
Ақтау, Орал қалаларында қызығушылық басым. Сондықтан 

2017年2月21日，哈萨克斯坦阿克托别朱巴诺夫
国立大学孔子学院中方院长李建宏先生、外方院长绍
肯姆·古丽江女士及孔院教师一行4人应邀访问拜什
甫大学，与拜什甫大学董事长阿汗·别克让、校长阿
丽亚·别克扎诺娃和副校长及国际关系部门负责人奥
丽加·列几娜在拜什甫大学就开设汉语教学点事宜进
行了商讨。
孔子学院中外方院长表示，非常高兴与阿汗董事

长再次见面，之前双方之间的友好关系为今天的商讨
打下了良好的合作基础。接着详细介绍了孔子学院的
汉语项目，并阐述开设汉语教学点对提高拜什甫大学
整体汉语教学水平的重要性，希望尽快将拜什甫大学
建设成孔子学院的孔子课堂。中方院长李建宏说，开
设汉语教学点只是双方友好合作的第一步，后续双方
在汉语教学方面将会有更多的合作与探讨。
拜什甫大学董事长阿汗·别克让介绍了大学的汉

语教学情况，并说得益于孔子学院的奖学金项目，许
多拜什甫大学的学生才能够去中国读研深造，强调了
本校学生学习汉语的强烈愿望与需求，并说“远亲不
如近邻”，希望孔子学院能在拜什甫大学开展汉语教
学点和孔子课堂，推动汉语事业的发展。
之后，双方就开展汉语教学点的具体事项进行商

议，拜什甫大学对协议内容并无异议，承诺为任教的
公派教师及志愿者的提供住宿，并承担对教室、语音
室等教学场地的提供。为使拜什甫大学正常开展汉语
教学，孔子学院承诺将在师资、教材、图书材料、师
资培训等方面提供大力支持。
最后，双方均表示对本次合作关系建立表示祝贺，

并祝愿以后合作愉快，希望有机会共同举行科学、语
言、经济等方面的研讨与合作。

孔子学院本土汉语教师
达吾列提

КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТЫНЫНЫҢ  
ФИЛИАЛЫ АШЫЛДЫ
孔子学院拜什甫教学点

45Ақтөбе – Конфуций қазақ және қытай тіліндегі басылым               №10  2017 жыл

ОРАЙЛЫ СҰХБАТ 
不寻常的采访

ОРАЙЛЫ СҰХБАТ 
不寻常的采访

Биыл Алматыда 28-ші дүниежүзілік қысқы Универсиада 
ойындары өтті. Төрткүл дүние көз тіккен спорттық додаға 
əлемнің 57 елінен екі мыңға жуық спортшы қатысты. Студенттер 
ойындарында 12 сайыс бойынша 85 медаль жиынтығы сарапқа 
салынды. Жалпы командалық есеп бойынша Қазақстан екінші 
орынға ие болды. Біздің спортшылар 11 алтын, 8 күміс, 17 
қола медаль иеленді. Бірінші орынды Ресей құрамасы, 
ал үшінші орынға Оңтүстік Корея ие болды. 
Қазақ елі барлық спорт түрінен сайысқа түсті. 
Еліміздің намысын 171 студент спортшы 
қорғады.Универсиада барысында 221 
000 билет сатылғанын да атап айту 
керек. Қазақстан дүниежүзілік қысқы 
Универсиада ойындарын абыроймен 
өткізді. Бұл ретте еріктілердің 
еңбегі мен қосқан үлесі орасан зор.
Шараны ұйымдастыруға 20 елден 
3000 адам қатысқан. Олардың 
қатарында Ақтөбедегі Қ. Жұбанов 
атындағы Ақтөбе  өң ірл ік 
университетінің шетел тілдері 
факультетінің 4 курс студенті, 
Конфуций институтының білім 
алушысы Анара Суюндукова да 
бар. Əлемдік деңгейдегі спорттық 
жарыстарға қатысып келген еріктіні 
біз де сөзге тартып көрген едік. 

-Анара, 28-ші дүниежүзілік 
қысқы Универсиада ойындарына 
қатыстыңыз. Сапарыңыз жөнінде 
толығырақ əңгімелеп берсеңіз. 

今年在阿拉木图举行了第28届世界冬季
运动会。本届运动会有来自世界57个国家的
2000多名运动员参赛。本届运动会共设12个
大项 ，共产生85块金牌。据统计哈萨克斯坦
获得了团体第二名，参加了所有项目的比赛，
囊括了了11枚金牌、8银牌和17枚铜牌。获

得本届运动会第一名的是俄罗斯，第三
名由韩国获得。171名运动员为我
国争得了荣誉。在本次冬季运
动会中共售出221000张票。
在本次运动会中哈萨克斯
坦运动员取得了骄人的战
绩。志愿者也为本届运
动会付出了巨大的心
血。本届运动会自愿
者由来自20个地区 
3000人来组成的，
其中就有一位是来
自于阿克纠宾市朱
巴诺夫大学外语系
大四，也在孔子学
院学习汉语的学生
阿娜尔。作为一个
世界级体育赛事的志
愿者，我们有幸和她
谈起了大赛。

问：阿娜尔，你
是第28届冬季运动会
的志愿者，请谈谈本届

大赛的情况。

АНАРА - ҚЫСҚЫ УНИВЕРСИАДА 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЕРІКТІСІ 

阿娜尔——冬季大学生运动会志愿者

-Қысқы универсиада ойындарына Ақтөбеден 
10 ерікті қатысты. Ұйымдастыру комитетінің 
талабы бойынша, олар кем дегенде үш ше-
тел тілін білуі керек еді. Еріктілер анкета 
толтырып, скайп арқылы əңгімелесуден өтті. 
Университет қабырғасында ағылшын, 
неміс жəне қытай тілін үйреніп 
жатқандықтан, бұл маған аса 
қиынға соққан жоқ. Сөйтіп, 
А л м ат ы д а  б і р  а й д а й 
шетелдік спортшыларға 
көмектестік, универ-
сиаданы абыроймен 
өткізуге ат салыстық. 
Маған Ұлыбритания 
м е н  Қ а з а қ с т а н 
с п о р т ш ы л а р ы н а 
көмектесу міндеті 
жүктелді. Олардың 
өзара қарым-қатынас 
барысында туындаған 
мəселелерін шешу-
ге, құжат толтыруға 
жəрдемдестім. 

-Естуімше, қазір Кон-
фуций институтында оқып 
жүрсіз. Универсиада кезінде 
қытай тілінің қажеттілігі болды ма? 

 -Ақтөбеден барған еріктілердің арасында 
қытай тілін меңгерген жалғыз мен ғана 
болдым. Өйткені 2 курстан бастап қытай 
тілін үйреніп жүрмін. Қытай тілін меңгеру 
дəрежесін анықтау үшін HSK емтиханының 
4 деңгейін тапсырдым. Таяуда қысқы лагерь 
бағдарламасы бойынша Қытайға да барып 
қайттым. Сондықтан Универсиада кезінде 
үш күн Қытай елшілігінің қызметкерлеріне 
көмектестім. Оларға киім алу, ақша айыр-
бастау секілді күнделікті тұрмысқа қажетті 
мəселелер туындаған кезде адамдармен 
түсінісуге қол ұшын бердім. Қытай тілі маған 
қатты ұнайды. Əйткенмен, тілді үйренуде 
қиындықтар да бар. Əсіресе, иероглифтерді 
жазу қиын. Бастапқыда қиналғанмен, қазір 
тілді əжептəуір меңгеріп алдым. Дегенмен 
қытай тіліне жетікпін деп айта алмаймын. Тіл 
үйренуді одан əрі жалғастырамын. Болашақта 
HSK емтиханының 5 деңгейін тапсырып, 
Қытайға магистратураға түсу де жоспарымда 
бар. 

数据
世界大学生体育比赛：

大学生运动会由国际大学生体育联
合会（FISU）国际赛事举办。比赛参加
的年龄是17和28之间的大学生、硕士和博士
生。哈萨克斯坦从1993年开始参加了世界大学
生冬季运动会。在这些年有700多名运动员参加了
世界大学运动会、获得奖项125枚。

  2011年11月29日，国际大学生体育联合会
确认了第28届世界大学生冬季运动会在阿拉木图
市举行。哈萨克斯坦是独联体国家中第一个举办
世界大学生冬季运动会的国家。2017年世界大
学生冬季运动会将于1月29日至2月8日在阿
拉木图举行。下一届世界大学生冬季运动
会将在俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克
市举行。

答：我是本届运动会的志愿者。根据组
织方的要求，志愿者必须懂三门外语。因
我在大学里学习了英语、德语和汉语，这些
要求对于我来说不是特别大的问题。于是我
报名参加了志愿者。我的志愿者任务是帮助
英国和哈萨克斯坦的运动员填写相关文件，
解决他们在比赛中出现的问题。在阿拉木图
市，将近一个月里我都尽心尽力做好志愿者
工作，希望比赛能成功举办。

问：听说，你现在在孔子学院学
习，在比赛中有没有用到汉语？
答：来自于阿克纠宾市志愿者中唯一懂汉语的就

是我。我从大学二年级就开始学习汉语，为了能更清楚
了解自己的汉语水平怎么样，我报考了HSK四级考试，我也
在今年年初参加了冬令营 ，去了一趟中国。这次比赛，我是
去中国大使馆帮忙，帮助他们解决诸如买衣服，换货币等一

些日常生活中的琐事。我非常喜欢汉语，
但是学语言也有一定的困难，特别是
书写汉字。一开始，我感到特别吃
力，坚持了两年时间，现在也有
了一定的成绩，虽然现在还
说得不是特别好，不过我会
继续努力的。我计划将来
报考HSK五级，去中国读
研究生。

问：在比赛中有
机会观看比赛吗？
答：志愿者的工作

是从早9点到晚6点，期
间也有休息时间。在这
个时间我就跟其他志愿
者一起去比赛现场。我去
了“Shymbulak”滑雪胜地，
做哈萨克斯坦冰球队员的拉拉

队，还看到了著名歌手，晚上跟
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БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化

Конфуций институтының филиалдары 
мен кластарын ашу арқылы  қытай 
тілінің оқыту платформасын кеңейтуге  
мүмкіндік бар. Алдағы  уақытта 
Ақтөбедегі   Конфуций институтында  
халықаралық жиын өткізілмек. Қазір 
институттың филиалын  ашу мақсатында  
бірқатар университеттермен  байланыс 
орнауда. С.Бəйішев университетінің 
жанынан  ашылғалы отырған отырған 
Конфуций институтының  филиалы  
екі оқу ордасының достығын одан əрі  
нығайта түседі деген сенімдемін”,-деді  
Гүлжан Шоқым. 

Конфуций институтының  Қытай 
тарапының директоры  Ли Цзяньхун 
да  С. Бəйішев атындағы  Ақтөбе 

университетінің президенті Ахан Беке-
жан мырзаға Конфуций институтының 
ұсынысын қабыл алып,  оқу орнына 
шақырғаны  үшін алғыс білдірді.  Уни-
верситет  студенттерінің  қытай тілін  
үйренуге  деген қызығушылықтарының  
жоғары екендігін  ерекше атап өтті.  
Оның айтуынша, университет ішінен 
оқу орталығын ашу студенттерге көп 
мүмкіндік  ашады. 

Кездесу барысында жиналғандар 
С .  Б ə й і ш е в  ат ы н д а ғ ы  А қ т ө бе 
у н и в е р с и т е т і н д е  К о н ф у ц и й 
институтының филиалын ашу жөніндегі 
екі жақты  келісімге қол қойды. Айта 
кетелік, қазір  С. Бəйішев атындағы 
Ақтөбе университетінде білім алу-

шыларды  қытай тіліне оқытып, кейін 
оларға  Конфуций институттарының 
Бас Басқармасы (Ханьбань) тарапы-
нан тілдік гранттар беріледі.  Алдағы 
уақытта  С. Бəйішев атындағы Ақтөбе 
универсиеті мен  жəне. Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетіндігі Конфуций институты 
бірлесіп халықаралық конференциялар, 
семинарлар, конкурстар, фестиваль-
дар жəне басқа да ғылым, білім жəне 
мəдениет іс-шаралар өткізу алдағы 
уақыттың еншісінде бағыттайды.

Дəулет Қантөреұлы, 
Конфуций институтының 

қытай тілі оқытушысы 
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Биыл Алматыда 28-ші дүниежүзілік қысқы Универсиада 
ойындары өтті. Төрткүл дүние көз тіккен спорттық додаға 
əлемнің 57 елінен екі мыңға жуық спортшы қатысты. Студенттер 
ойындарында 12 сайыс бойынша 85 медаль жиынтығы сарапқа 
салынды. Жалпы командалық есеп бойынша Қазақстан екінші 
орынға ие болды. Біздің спортшылар 11 алтын, 8 күміс, 17 
қола медаль иеленді. Бірінші орынды Ресей құрамасы, 
ал үшінші орынға Оңтүстік Корея ие болды. 
Қазақ елі барлық спорт түрінен сайысқа түсті. 
Еліміздің намысын 171 студент спортшы 
қорғады.Универсиада барысында 221 
000 билет сатылғанын да атап айту 
керек. Қазақстан дүниежүзілік қысқы 
Универсиада ойындарын абыроймен 
өткізді. Бұл ретте еріктілердің 
еңбегі мен қосқан үлесі орасан зор.
Шараны ұйымдастыруға 20 елден 
3000 адам қатысқан. Олардың 
қатарында Ақтөбедегі Қ. Жұбанов 
атындағы Ақтөбе  өң ірл ік 
университетінің шетел тілдері 
факультетінің 4 курс студенті, 
Конфуций институтының білім 
алушысы Анара Суюндукова да 
бар. Əлемдік деңгейдегі спорттық 
жарыстарға қатысып келген еріктіні 
біз де сөзге тартып көрген едік. 

-Анара, 28-ші дүниежүзілік 
қысқы Универсиада ойындарына 
қатыстыңыз. Сапарыңыз жөнінде 
толығырақ əңгімелеп берсеңіз. 

今年在阿拉木图举行了第28届世界冬季
运动会。本届运动会有来自世界57个国家的
2000多名运动员参赛。本届运动会共设12个
大项 ，共产生85块金牌。据统计哈萨克斯坦
获得了团体第二名，参加了所有项目的比赛，
囊括了了11枚金牌、8银牌和17枚铜牌。获

得本届运动会第一名的是俄罗斯，第三
名由韩国获得。171名运动员为我
国争得了荣誉。在本次冬季运
动会中共售出221000张票。
在本次运动会中哈萨克斯
坦运动员取得了骄人的战
绩。志愿者也为本届运
动会付出了巨大的心
血。本届运动会自愿
者由来自20个地区 
3000人来组成的，
其中就有一位是来
自于阿克纠宾市朱
巴诺夫大学外语系
大四，也在孔子学
院学习汉语的学生
阿娜尔。作为一个
世界级体育赛事的志
愿者，我们有幸和她
谈起了大赛。

问：阿娜尔，你
是第28届冬季运动会
的志愿者，请谈谈本届

大赛的情况。

АНАРА - ҚЫСҚЫ УНИВЕРСИАДА 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЕРІКТІСІ 

阿娜尔——冬季大学生运动会志愿者

-Қысқы универсиада ойындарына Ақтөбеден 
10 ерікті қатысты. Ұйымдастыру комитетінің 
талабы бойынша, олар кем дегенде үш ше-
тел тілін білуі керек еді. Еріктілер анкета 
толтырып, скайп арқылы əңгімелесуден өтті. 
Университет қабырғасында ағылшын, 
неміс жəне қытай тілін үйреніп 
жатқандықтан, бұл маған аса 
қиынға соққан жоқ. Сөйтіп, 
А л м ат ы д а  б і р  а й д а й 
шетелдік спортшыларға 
көмектестік, универ-
сиаданы абыроймен 
өткізуге ат салыстық. 
Маған Ұлыбритания 
м е н  Қ а з а қ с т а н 
с п о р т ш ы л а р ы н а 
көмектесу міндеті 
жүктелді. Олардың 
өзара қарым-қатынас 
барысында туындаған 
мəселелерін шешу-
ге, құжат толтыруға 
жəрдемдестім. 

-Естуімше, қазір Кон-
фуций институтында оқып 
жүрсіз. Универсиада кезінде 
қытай тілінің қажеттілігі болды ма? 

 -Ақтөбеден барған еріктілердің арасында 
қытай тілін меңгерген жалғыз мен ғана 
болдым. Өйткені 2 курстан бастап қытай 
тілін үйреніп жүрмін. Қытай тілін меңгеру 
дəрежесін анықтау үшін HSK емтиханының 
4 деңгейін тапсырдым. Таяуда қысқы лагерь 
бағдарламасы бойынша Қытайға да барып 
қайттым. Сондықтан Универсиада кезінде 
үш күн Қытай елшілігінің қызметкерлеріне 
көмектестім. Оларға киім алу, ақша айыр-
бастау секілді күнделікті тұрмысқа қажетті 
мəселелер туындаған кезде адамдармен 
түсінісуге қол ұшын бердім. Қытай тілі маған 
қатты ұнайды. Əйткенмен, тілді үйренуде 
қиындықтар да бар. Əсіресе, иероглифтерді 
жазу қиын. Бастапқыда қиналғанмен, қазір 
тілді əжептəуір меңгеріп алдым. Дегенмен 
қытай тіліне жетікпін деп айта алмаймын. Тіл 
үйренуді одан əрі жалғастырамын. Болашақта 
HSK емтиханының 5 деңгейін тапсырып, 
Қытайға магистратураға түсу де жоспарымда 
бар. 

数据
世界大学生体育比赛：

大学生运动会由国际大学生体育联
合会（FISU）国际赛事举办。比赛参加
的年龄是17和28之间的大学生、硕士和博士
生。哈萨克斯坦从1993年开始参加了世界大学
生冬季运动会。在这些年有700多名运动员参加了
世界大学运动会、获得奖项125枚。

  2011年11月29日，国际大学生体育联合会
确认了第28届世界大学生冬季运动会在阿拉木图
市举行。哈萨克斯坦是独联体国家中第一个举办
世界大学生冬季运动会的国家。2017年世界大
学生冬季运动会将于1月29日至2月8日在阿
拉木图举行。下一届世界大学生冬季运动
会将在俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克
市举行。

答：我是本届运动会的志愿者。根据组
织方的要求，志愿者必须懂三门外语。因
我在大学里学习了英语、德语和汉语，这些
要求对于我来说不是特别大的问题。于是我
报名参加了志愿者。我的志愿者任务是帮助
英国和哈萨克斯坦的运动员填写相关文件，
解决他们在比赛中出现的问题。在阿拉木图
市，将近一个月里我都尽心尽力做好志愿者
工作，希望比赛能成功举办。

问：听说，你现在在孔子学院学
习，在比赛中有没有用到汉语？
答：来自于阿克纠宾市志愿者中唯一懂汉语的就

是我。我从大学二年级就开始学习汉语，为了能更清楚
了解自己的汉语水平怎么样，我报考了HSK四级考试，我也
在今年年初参加了冬令营 ，去了一趟中国。这次比赛，我是
去中国大使馆帮忙，帮助他们解决诸如买衣服，换货币等一

些日常生活中的琐事。我非常喜欢汉语，
但是学语言也有一定的困难，特别是
书写汉字。一开始，我感到特别吃
力，坚持了两年时间，现在也有
了一定的成绩，虽然现在还
说得不是特别好，不过我会
继续努力的。我计划将来
报考HSK五级，去中国读
研究生。

问：在比赛中有
机会观看比赛吗？
答：志愿者的工作

是从早9点到晚6点，期
间也有休息时间。在这
个时间我就跟其他志愿
者一起去比赛现场。我去
了“Shymbulak”滑雪胜地，
做哈萨克斯坦冰球队员的拉拉

队，还看到了著名歌手，晚上跟
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2017   жылдың 19  наурызында 
Конфуций институтында осы жылғы  
екінші HSK емтиханы  өткізілді. HSK 
емтиханы, əдеттегідей,  алты деңгей 
бойынша өткізілді. Бұдан өзге  қытай 
тілін үйренушілер  ауызша HSKK 
емтиханының бастапқы, орташа жəне  
жоғары деңгейлерінде де сынақ тап-
сырды. Оған барлығы    320  студент   
қатысты.  Жеке-жеке тоқталатын болсақ, 
Ақтөбе қаласынан 118 студент, Алма-
тыдан 104, Атырау қаласынан 72 жəне 
Шымкент қаласынан 26 студент өз  
білімдерін сынады.                                                           

Конфуций институтының  қытай тілі  
оқытушылары  емтиханды өткізуге 

ерекше  мəн берді. Сондықтан  сынақ 
басталмас бұрын  қатысушыларға  оның 
маңыздылығын  түсіндіріп,  дайындық  
жұмыстарын  жүргізді.  

HSK немесе қытай тілінің дəрежелік 
емтиханы -қытай тілі  ана тілі  болып 
саналмайтын адамдарға  арналған 
қытай тілі бойынша біліктілікті тексе-
руге арналған емтихан түрі.1990 жылы 
негізі қаланған бұл тест қытай тілінде 
білім алғысы келетіндерге арналған. 
Ал 2010 жылдан бастап HSK бақылау 
сынағын өткізу құқығына Конфуций 
институты  ие болды. HSK тапсыру 6 
деңгейден тұрады. Тест тапсырмалары 
бірнеше бөлікке бөлінетін мəтіндік ны-

санда жүргізіледі: аудио, лексика, грам-
матика, оқылым. HSK тапсырғандар 
қажетті  мөлшерде бал жинаған 
жағдайда халықаралық  сертификат 
иеленеді. Тест қытай тілін білудің 
төрт деңгейін анықтайды: базалық, 
бастауыш, орта, жоғары. Жаңа жүйе 
бойынша Қытай университеттеріне 
түсу үшін ең кем дегенде – 180 балл 
жинау қажет. Ал  емтиханнан сəтті 
өту үшін кемінде 60% сұраққа дұрыс 
жауап беру керек. 

Алибек Алитурлиев 
Конфуций институтының 

қытай тілі оқытушысы

HSK ЕМТИХАНЫ ӨТТІ
汉语水平考试

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化
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ТІЛ ЖЕТКІЗГЕН БИІКТЕР 
语言带来的优势言大学学习俄语的学生进行了座谈交

流，大家互相探讨了在学习外语中遇
到的困难。学校国际交流学院院长给
我们介绍了大学的历史以及所取得的
成绩，也对我们想来这所大学学习的
外国学生介绍了学校的要求。

我们在每个城市都会有导游。在
导游的讲解下，我们了解到许多名胜
古迹和历史典故。我们去了世界十大
奇迹之一，有着的两千多年的历史的
长城。长城又称万里长城，是中国古
代的军事防御工程。

1月6日早六点，我们乘飞机，从
寒冷的中国首都北京到了四季如夏的
海南省三亚市。三亚位于海南岛的最
南端，天气炎热，空气清新、湿润，
平均气温16-19度，年降雨量为1250
毫升，属热带海洋性季风气候。在三
亚我们首先参观了南山佛教文化旅
游区。之后就去了三亚大学。三亚
大学领导向我们介绍了三亚大学的地
理位置、历史、专业、学生人数等情
况，并诚恳邀请哈萨克斯坦学生来三
亚读书。让我们没想到的是在中国最
南端的三亚大学居然也有俄语中心。
我们哈萨克坦孔子学院学生为了感谢
他们的盛情款待，也给他们献上了我
们的舞蹈和歌曲。最后又去了三亚著
名的风景旅游区亚龙湾风景区。这样
在三亚市开心、快乐的日子转眼就过
去了。

下一个旅游目的地是古城西安
市。这是一个拥有历史韵味和厚重的
城市，这个城市最吸引我的是参天的
大树，众多博物馆、纪念馆和文化中 
心。这座城市是中国历史的活化石，
通过她可以了解中国历史。我们游览
了世界著名的兵马俑，看到了中国统
治者秦始皇时代的兵马，惊叹于中国
古代的智慧。接着参观了大唐芙蓉
园、陕西历史博物馆和华清池。

由中国驻哈萨克斯坦大使馆组织
的阿拉木图、阿斯塔纳、卡拉干达和
阿克纠宾市四所孔子学院学生短暂而
有意义的13天赴中国、体验中国文
化的冬令营结束了。我们也从西安
顺利飞回哈萨克斯坦。北京——三
亚——西安，所到之处都给我们留下
了难忘的回忆。让我们亲身感受了了
中国历史和文化。衷心祝愿哈中友谊
万古长青！
                                                                                          

阿克托别州朱巴诺夫国立大学孔学院 ：
达吾列提

кейін туристік аймақтардың бірі Ялун-
вань ауданын тамашаладық. 

 Қытайдағы экскурсияның соңғы 
күндері Сианьқаласында жалғасты. 
Елдің əйгілі тарихи жəне мəдени 
орталықтарының бірі саналатын қалада 
көптеген көптеген тарихи мұражайлар, 
ескерткіштер мен мəдениет ошақтар 
бар. Мұнда біз Қытай императоры Цинь 
Ши Хуандидің қытай жауынгерлері 
мен сəйгүліктері жерленген кесенесін 
араладық. Бұл жер əлемге “Теракоттан 
(күйдірген саздан) жасалған əскер” 
атауымен кеңінен танымал. Бұдан өзге 
Тан əулетінің саябағына, Шэньси тарих 
мұражайына барып , Қытайдың бірінші 
императоры жерленген орны Лишан 

тауының əдемі көрінісін тамашаладық. 
Осылайша он күнге созылған қысқы 
лагерь бағдарламасы сəтті аяқталды. 
Елге оралған білім алушылар өздерінің 
алған əсерлерін сөзбен айтып жеткізе 
алмады. Қатысушылардың барлығы 
Қытайдың тарихи-мəдени аймақтарын, 
мұражайларды аралап, ел тарихы мен 
мəдениетін аз да болса танып-білуге 
мүмкіндік алды. Алматы, Астана, 
Қарағанды мен Ақтөбе қаласындағы 
Конфуций институттарының басын 
қосқан бұл бағдарлама алдағы уақытта 
да жалғаспақ. 

Дəулет Қантөреұлы, 
Конфуций институтының 

қытай тілі оқытушысы
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3月19日，哈萨克阿克托别朱
巴诺夫国立大学孔子学院举办HSK
和HSKK考试。考试级别涵盖HSK
一至五级、HSKK初级和中级。来
自于阿克托别、阿特劳、阿拉木
图市、奇姆肯特共有320名考生，
其中阿克托别有118名、阿特劳72
名、阿拉木图104名、奇姆肯特26
名学生报名参加，考生除孔子学院
学生外，还有大中小学学生、大学
教师和企业员工。
为确保此次考试顺利进行，孔

院组织考前培训，严格按照《汉语
水平考试管理手册》布置考场，为
考生营造良好的考试环境。考前，
孔院教师为全体考生进行全面辅
导。不少学生表示，此次考试虽
有难度，但通过教师的考前强化训
练，他们对通过考试充满信心。
哈萨克阿克托别朱巴诺夫国立

大学孔子学院一直致力于汉语水平
考试的推广和发展，深入贯彻实
施“以考促学、以考促教、考教结
合”的理念，将HSK考试列为孔院
日常汉语教学重要环节。近年来，
考生人数逐年增多，考生结构也趋
向多元化。

阿里别克
孔子学院汉语老师

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化
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为了加强哈萨克斯坦和中国的
友谊，加深哈萨克斯坦人民对中国
文化的了解，更好地促进两国之间
的文化交流与发展，中国驻哈萨克
斯坦的大使馆于2017年1月2日至
2017年1月14日举办了体验中国
冬令营活动。冬令营最先抵达的是
中国首都北京，接着游览了中国旅
游胜地海南三亚市，最后一站是中
国历史名城西安市。

随着“大光明计划”和“一带
一路”的对接。现在在孔子学院学
习中文的学生人数每年都在递增。
学生们长久以来也都有一个梦想去
中国、体验中国文化。当孔子学院
把这个好消息公布于众后，学生们
都欣喜雀跃，都希望得到这个难得
的机会，报名人数很踊跃。最后经
过层层筛选，最终哈萨克斯坦朱巴
诺夫国立大学孔子学院选拔了八名
最优秀学生组成了这次赴中国，体
验中国文化的冬令营成员。而我也
有幸成为一名领队，带领学生参加
赴中国冬令营活动。在中国这13天
对我来说，是我有生以来最快乐的
时光。虽然早在乌鲁木齐上学时，
我就计划着去北京，看看世界十大
奇迹之一的长城，但迟迟没有机会
付诸行动。这次的冬令营让我有幸
领略了长城的风采。

1月2日我们从阿克托别启程前
往首都阿斯塔纳，开启了赴中国冬
令营之路。所有参加冬令营的成员
在首都机场聚集。中国驻哈萨克斯
坦大使馆的工作人员与学生们互相
介绍后，我们便乘坐当晚飞机飞向
中国首都北京。中国首都北京两天
时间给我们留下了深刻的印象。

来到了世界最大城市广场——
天安门广场，我心情无比激动。在
44万平方米的广场上矗立着人民
英雄纪念碑、国家歌剧院和人民大
会堂。据说这广场是皇帝宫殿的主
要道路。以前统治者的宫殿叫做“
紫禁城”，现在叫“故宫”。故宫
的外墙都是土红色精心雕刻而成
的。以前中国统治者住过的宫殿，
现在已经成为人们参观游览的博物
馆。到北京的第二天我们去了孔子
学院总部。在一楼我们参观了中国
文化中心，在这个中心有很多中国
乐器和汉服，这让我们重新认识了
中国文化和历史。之后，我们又去
了北京语言大学，在那里我们与语

ТІЛ ЖЕТКІЗГЕН БИІКТЕР 
语言带来的优势

тры жəне мемлекеттік жиналыстар 
үйі орналасқан. Сонымен қатар бұл 
алаң император сарайына алып бара-
тын негізгі жол болып табылады. Ал 
бұрынғы император сарайының атауы  
“Тыйым салынған қала”, қытайша “Гу-
гонг” деп аталады. Сарайдың айналасы 
оюмен жəне қабырғамен қоршалған. 
Оның ішінде бұрын Қытай император-
лары пайдаланған сарайлар бар, қазір 
олардың есігі қоғамдық мұражайлар 
ретінде келушілер үшін əрқашан ашық. 
Бізді əр қалада гид аудармашылар 
арнайы автобус көлігімен күтіп алды. 
Гид қызметкерлердің көмегімен тарихы 
көрікті жерлер жəне ескерткіштер тура-
лы толық ақпарат алып, олардың тари-
хын тереңірек түсінуге мүмкіндік алдық. 
Екінші күні əлемнің жеті кереметінің 
бірі - Ұлы Қытай қорғанына бардық. 
Екі жарым мың жылдан астам тарихы 
бар Қытайдың Ұлы Қытай қорғаны - 
адамзаттың сəулет өнері тарихындағы 
ғажайып кереметтердің бірі. Ол Қытай 
тарихында белгілі бір дəрежеде əскери 
қорғаныстық рөл атқарды, сондай-ақ 
Ұлы Жібек жолының бойындағы сауда-

саттық кезінде қауіпсіздікке тікелей 
ықпал етті. 

 Қытайдағы сапарымыз одан əрі 
Хайнань аралындағы Санья қаласында 
жалғасты. Төрт жыл қатарынан қыс 
болмайтын қалада күнде қатты ыстық. 
Тап-таза ауасы жаныңа жылулық 
ұялататындай ерекше мекен екен. 
Б із  Бейжіңде  ауа  райы салқын 
болғандықтан, Санья қаласына қысқы 
киіммен келген едік. Сондықтан жаздық 
киім киюге тура келді. Сапар аясында 
буддизм дінінің тарихи мекені “Нан-
шань” будда кесенесіне бардық. Одан 
кейін Санья институтына барып, оның 
тарихымен, оқытушыларымен жəне 
оқу орнында оқытылатын мамандық 
түрлерімен таныстық. Институтта 
орыс тілі орталығы құрылған екен.Сол 
орталықта жергілікті оқытушылар Санья 
институтын жақынырақ таныстырып, 
қазақстандық студенттерді білім алуға 
шақырды. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетіндегі 
Конфуций институтының студенттері 
қазақша би билеп, Санья институтының 
ұжымын ерекше əсерге бөледі. Одан 
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2017 жылдың 6 наурызында  Қ.  Жұбанов атындағы  
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университетінде  
“Əйелдердің бəрі бірдей бақытты” атты мерекелік 
кеш өтті. Бұл шараға  Конфуций институтының   
оқытушылары  да қатысты. 

Мерекелік кеш кезінде жоғары оқу орнының  ректоры  
міндетін атқарушы Б. С. Əбенова  құттықтау сөз сөйлеп, 
8-наурыз мерекесіне  орай ыстық лебізін білдірді. 

Мерекелік шарада қазақ  ақындарының   өлеңдерінен 
монолог  оқылып,  батыр қыздардың ерл іг і  
дəріптелді. Əуелете əндер шырқалып, би де биленді. 
Университеттің ер оқытушыларынан құралған хор тобы   
Ш.Қалдаяқовтың «Ана туралы жыр» əнін орындап,  
көрермендерді ыстық ықыласқа бөледі. Мерекелік 
кеште Конфуций институтының Қытай тарапынан  
директоры Ли Цзяньхун мырза да  нəзік жандыларды 
құттықтап, отбасыларына  денсаулық,  бақыт тіледі.  
Концерттік бағдарлама барысында əйел ұстаздарға  гүл 
шоқтары ұсынылды.

Ректор м.а. Бибигүл Абенова ханымның сөз сөйлеуі
阿别诺娃女士致辞

Хор   ●   大合唱

Конфуций институты 
ұстаздарының естелік 

суреті
孔院教师合影留念

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР 
КҮНІ МЕРЕКЕЛЕНДІ

哈萨克阿克托别朱巴诺夫国立大学孔
子学院参加三·八妇女节庆祝晚会

当地时间3月6日，哈萨克阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子
学院全体教师受邀参加该校举办的三·八妇女节庆祝晚会。活
动中，朱巴诺夫国立大学代理校长阿别诺娃在致辞中对女教师
们致以节日祝福，希望在大家的努力下，朱巴诺夫国立大学能
够发展得越来越好。
随后，现场播放了哈萨克斯坦民族女英雄的动人事迹。全体

男教师献上大合唱表演。这是该校每年妇女节的保留节目。孔院
中方院长李建宏也在现场为大家送上节日祝福。晚会在一片欢乐
的气氛中落下帷幕。

Қазақ ұлтының əйел 
батырларының көрінісі

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化
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2 0 1 7  ж ы л д ы ң  2 - 1 2  қ а ң т а р ы 
аралығында Қазақстандағы Қытай 
Халық Республикасы елшілігінің 
қолдауымен екі ел арасындағы достық 
қарым-қатынасты одан əрі нығайту, 
мəдени-гуманитарлық байланысты 
жоғары деңгейде дамыту жəне қытай 
мəдениеті мен салт-дəстүрін терең 
таныстыру мақсатында алғаш рет 
қысқы тілдік лагерь бағдарламасы 
ұйымдастырылды. Саяхатымыз Қытай 
астанасы Бейжіңде, одан əрі əлемнің 
түкпір-түкпірінен халық көп жинала-
тын туристік орталық Хайнань аралын-
да, Саня қаласында, сондай-ақ тарихи 
көне қала Сиань қаласында жалғасты. 

 Мəдениеті бай, тарихы тереңде 
жатқан Қытай еліне саяхат жасау кез- 
келген жастың арманы деп ойлаймын. 
Өйткені қысқы лагерь бағдарламасы 
туралы ақпаратты естіген студенттердің 
барлығы оған қатты қызығушылық 
танытты. 

 Конфуций институтында қытай 
тілін үйренушілердің саны жыл сайын 
артып келеді. Тыңдаушылар саны көп 
болғандықтан, студенттерді таңдап алу 
да оңайға соқпады. Өйткені барлығы 
бірдей қытай тілін жақсы меңгерген, 
білім деңгейін бақылау мақсатында 
өткізілетін тілдік емтихандардан сəтті 
өткен. Дегенмен де талап бойынша 
HSK емтиханынан ең жоғары нəтиже 
көрсеткен Конфуций институтының 
8 студенті лагерге баруға лайықты 
деп танылды. Маған қытай тілінің 
оқытушысы ретінде құжаттарды дайын-
дау, студенттерге виза ашу, Қытай еліне 
саяхат жасау кезінде студенттердің 
қауіпсіздігін бақылау жəне тағы да 

басқа жауапты жұмыстар жүктелді. Бұл 
сапар мен үшін де маңызды болатын. 
Себебі Үрімшіде оқып жүрген кезде 
Бейжің қаласына барып, əлемнің жеті 
кереметінің бірі- Ұлы Қабырғаны 
көруді армандаған едім. Алайда ол 
кезде саяхат жасауға мүмкіндігім 
болмағандықтан, бұл жоспарымды 
кейінге қалдырдым. Биыл көптен күткен 
арманым орындалды. Қытай еліне 
барып, саяхат жасап қайттым. Маған 
үлкен сенім артып, мені студенттерге 
жауапты қызметкер ретінде бекіткен 
Конфуций институтының Қазақстан 
тарапынан директоры Гүлжан Шоқым 
ханымға жəне Қытай тарапының дирек-
торы Ли Цзяньхун мырзаға алғысым 
шексіз. Өйткені осы азаматтардың 
қолдауының арқасында ешкімнің қолы 
жете бермейтін үлкен мүмкіндікке ие 
болдым. 

О с ы л а й ш а  қ ы с қ ы  л а г е р ь 
бағдарламасына сəйкес студенттердің 
құжаттарын рəсімдеу жұмыстарына 
кірісіп кеттім.Астана қаласына іс-
сапарға барып, виза аштырдым. Сөйтіп, 
қаңтар айының басында Астанаға 
жол тарттық. Əуежайда елшілік 
қызметкерлерімен, студенттермен 
жақын танысып, бірге тамақтандық. 
Соңыра кешкілік рейспен Қытай 
Халық Республикасының астана-
сы Бейжің қаласына ұшып кеттік. 
Бейжің қаласындағы екі күнге созылған 
экскурсия есте қаларлықтай ерекше 
əсер қалдырды. Əлемдегі ең үлкен 
Тяньаньмэнь алаңымен жүріп өтіп, 
батырлар монументіне бардық. Ауда-
ны 440 мың шаршы метрді құрайтын 
алаңның ішінде ұлттық опера теа-

ТІЛ ЖЕТКІЗГЕН БИІКТЕР 
语言带来的优势
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ҚЫТАЙ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ 
АРНАЛҒАН ТРЕНИНГ – ДӘРІСТЕР

3月28日，哈萨克阿克托别朱巴诺夫国立大学孔
子学院为当地中资企业中方职工开设的哈语和俄语
培训班正式开班。
孔院中外方院长在开班典礼上先后致辞，表示孔

子学院将尽最大努力为中资企业的发展做贡献，希望
校企之间能够更好地合作，实现共赢。中资企业的相
关负责人感谢孔院为员工们开设语言培训班，表示将
鼎力支持孔子学院的工作。

此次语言班的授课教师为哈萨克语言学研究生，
学员们在第一堂课上学习了哈语的字母类别、音节
分辨和字母读音，以及如何问候、询问姓名等基本
表达。大家积极与授课教师交流互动，学习热情十
分高涨。
据了解，为响应孔子学院总部/国家汉办“加强校

企合作，实现校企共赢”的号召，该孔院曾多次与当
地中资企业开展座谈调研，中资公司希望孔子学院不
仅 能为 本土职工提供汉语教学方面的支持，还能为中
方职工开设哈语和俄语培训。

供稿人：金晶

2017 жылдың 28 наурызында Конфуций институтында жергілікті 
қазақ-қытай компаниясы қызметкерлеріне қазақ жəне орыс 
тілдерінен тренинг дəрістер ұйымдастырылды. Ашылу рəсімінде 
Конфуций институтының директорлары Гүлжан Шоқым мен Ли 
Цзяньхун құттықтау сөз сөйлеп, қытай компанияларының дамуына 
өз үлестерін қосатындығын жəне алдағы уақытта бірлесе жұмыс 
жасайтындықтарын айтты. Ал Қытай компанияларының өкілдері 
тілдік біліктілікті арттыратын тренинг ұйымдастырылғаны үшін 
Конфуций институтына алғыс айтып, ризашылығын білдірді. 

 Алғашқы дəрісте курсқа қатысушылар қазақ əліпбиімен таны-
сып, олардың жазылу, айтылу нұсқасына ден қойды. Сондай-ақ 
қазақ тілінде амандасу əдістері мен хал-жағдай сұрасудың жолда-
рын үйренді. 

Конфуций институтының Бас кеңсесі (Ханбань) институт 
пен кəсіпорындардың тығыз қарым-қатынасы өзара тиімділікке 
жеткізетіне сенімді. Сол себепті Конфуций институты бірнеше 
рет жергілікті кəсіпорын басшыларымен кездесу арқылы зерттеу 
жүргізді, көптеген конференциялар мен жиындар өткізді.Алдағы 
уақытта Конфуций институты компания қызметкерлеріне қытай 
тілін үйретуде өз тарапынан қолдау көрсетуге ниетті. 

Цзинь Цзин 
Конфуций институтының қытай тілі оқытушысы 

阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院 为中资
企业员工开设语言培训班

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化
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ТІЛ ЖЕТКІЗГЕН БИІКТЕР 
语言带来的优势

ҚЫСҚЫ ТІЛДІК ЛАГЕРЬ ЕСТЕЛІКТЕРІ
丰富多彩的冬令营
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2017年3月朱巴诺夫大
学举办了“2017-大学小姐”
大赛。

55名女性大学生参加了
此次大赛，最终从中筛选出了
13名女大学生参加决赛。大
赛分为六个阶段，选手们要身
着民族服装与现代时装进行展
示，展示自己的才能，回答各
种提问。最终在孔子学院学习
汉语，就读于外语系17岁的朱
丽德孜·特沃巴库里夫获得了
第一名。

她说“我家在曼克斯套
州，现在在阿克纠宾市朱巴诺
夫大学学习英语，德语，并
享受“激励-2050”国家奖学
金。学习期间，也学习汉语。
汉语授课老师是金晶。我特别
喜欢汉语，但因为参加课外文
化活动，影响了汉语成绩。我
准备在暑假，花时间，争取把
落下的课程都补上。
学校为德貌双全的朱丽德

孜·特沃巴库里夫颁发了奖状
和现金，而且她还获得在时尚
代理免费学习一个月。

КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТЫНЫҢ БІЛІМ 
АЛУШЫСЫ “УНИВЕРСИТЕТ АРУЫ”

在孔子学院学习的学生被选
为“大学小姐”

2017   жылдың  наурызында  Қ. Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік  мемлекеттік 
университетінде “Университет аруы-2017” 
байқауы өтті. Cұлулық сайысы кастингіне  55 
ару қатысып, олардың арасынан 13  бойжеткен 
іріктеліп алынды.  Байқау 6 кезеңнен  тұрды. 
Бойжеткендер  ұлттық  нақышта заманауи 
киімде дефиле көрсетіп, өздерін таныстырды. 
Түрлі тақырыптағы  сұрақтарға жауап беріп, 
өз өнерлерін көрсетті. Сондай-ақ кешкі сəн 
үлгісін  көрсетті. Сайыс қорытындысы  бой-
ынша “Университет аруы-2017”атағын  шетел 
тілдері  факультетінің  студенті  Жұлдыз  
Тобағұлова  жеңіп алды. 17 жастағы  ару  
қазір  Конфуций  институтында  қытай тілін 
үйреніп жүр. 

-Өзім маңғыстаулықпын. Қазір Ақтөбедегі  
Қ. Жұбанов университетінде “Серпін-2050” 
бағдарламасымен оқып жүрмін.  Оқу орнының 
қабырғасында ағылшын, неміс тілдерімен  
қатар  қытай тілін де  үйреніп жүрмін. 
Аптасына үш күн  дəріске  қатысамыз. 
Қытай тілінен  Цинь Цинь есімді  оқытушы 
сабақ береді. Қытай тілі қатты ұнайды. 
Бірақ қоғамдық-мəдени жұмыстарға  жиі 
қатысатындықтан, соңғы кездері тілге  көп 
мəн бере алмай жүрмін. Жазғы демалыс 
кезінде бұл олқылықтың орнын толтырып,  
тобымдағы  студенттермен ілесіп, меңгеріп 
кетуге тырысамын,-дейді  ол. 

 Сұлулығы мен ақылы ұштасқан бойжет-
кен    байқау қорытындысында алғыс  хатпен  
марапатталып,  арнайы сыйлыққа  ие болды.  
Бұған қоса ол сəн агенттігінде 1 ай тегін оқуға 
мүмкіндік алды. 

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
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ақпараттармен пікір алмастық.  Келесі күні  Хай-
нань   аралына ұшып келдік. Күн, тап-таза теңіз, 
пальмалар,  жағалаудағы ұсақ,  ақ шағыл құмдар... 
Ерекше табиғаты бар, таңғажайып  аралдың 
ерекше сипатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Бұл қалада ұзағырақ аялдағымыз келген, 
алайда бізді бұдан кейін 3000  мың жылдан астам 
тарихы бар, кезінде əлемнің ірі қалаларының бірі 
саналған  Сиянь қаласы күтіп тұрған еді.  Бұл 
жерде барлық   əлемге  белгілі “Терракот əскері”, 
“Цинь-Шихуан”  мавзолейі, “Барабан немесе 
қоңырау” мұнарасы жəне т. б. тарихи ғимараттар 
орналасқан. Сапарымыздың соңғы күні  Үрімші 
қаласында жалғасты.  Бұл -екі миллион халқы 
бар, Орта - Азиялық  сауда-саттықтың астанасы 
саналатын қала. Сөйтіп,  қызыққа толы  10  күндік 
сапарымыз аяқталып, елімізге оралдық. 

Əлем елдеріне саяхат жасап, ел аралап, жер 
көрудің, жаңа достар табудың  пайдасы көп. 
Бұл тұрғыда менің Қытайға сапарым тарих 
пен мəдениеттің  алтын сандығын ашқандай  
ұмытылмас  қызықты естелікке толы болды. 

Ақбаян Үсенбаева, 
Конфуций институтының 

білім алушысы

观完故宫，我也进一步了解了中国古代的建筑，
感受到了对称的美。第二天我们去了长城——一
座历史悠久的美丽的城墙，我第一次看到这样浩
大的工程，真是古代人民智慧的结晶，中国很多
人都说“不到长城非好汉”，现在我也攀登了长
城，站在长城上我看到的景色，在我的记忆里留
下了深刻的印象。我真的很开心，能够看到这世
界七大奇迹之一。同一天我们还参观了北京国家
体育场。国家体育场位于中国北京市朝阳区奥林
匹克公园，是2008年北京奥运会的主场馆，由于
独特造型又俗称“鸟巢”。体育场在奥运会期间
设有10万个座位。站在体育场里，我仿佛看到了
08年奥运会的盛况。我们是孔子学院的学生，现
在有机会能够来中国旅行，自然要看一看中国的
大学。所以第三天我们的旅行安排在了大学。早
晨我们参观了北京大学。这里的学生都很热情，
也很善良，在北大我们认识了很多朋友，并且了
解到了很多关于中国大学的情况，我很想来这里
上大学。
第二天早上，我们飞到了海南岛。温暖的

阳光、清澈的海水，高大的棕榈树和细白的沙
滩⋯⋯不管多么华丽的语言都不能描述这里的
美，我们吃了很多美味的食物，很多都是我以前
没有吃过的，这里的水果又大又甜，还有香浓的
椰子汁，精美的工艺品，人们用椰子壳和贝壳做
出了很多很多美丽的装饰品，我爱这个美丽的地
方。我不想离开，但是我们的旅行还要继续。再
见了海南！
第三站就是西安，西安是一座有三千年历史

的古城。也曾经作为世界最大城市之一。这里
有很多名胜古迹，比如兵马俑、秦始皇陵、鼓楼

和钟楼等。让我印象最深的是兵马俑，被称为“
世界第八大奇迹”。我听到有人说“不看兵马俑
都不好意思说自己去过西安。”亲眼看到这气魄
雄伟的兵马俑军队真的太激动了，走到他们的身
旁，好像可以听到他们的呼吸声，这宏伟的气势
让我感受到了中国人强大的力量，和中国古代军
队的魄力。
难以忘怀的旅程即将结束。我们旅行的最后

一站是乌鲁木齐。它是有200万多人口的亚洲购
物中心。可能是距离的原因，来到乌鲁木齐我一
点都不觉得陌生，这里有我们熟悉的食物，比如
抓饭，馕，烤肉等等。还有很多少数民族，例如
哈萨克族，我们可以和他们用自己的语言沟通，
走在这里，我觉得像走在自己的国家一样，不同
的是这里很繁华，很热闹，东西也很便宜，比如
衣服，帽子，鞋子等等，这些在我的国家很贵。
这里的人很热情，对待我们就像对待自己的朋友
一样。在乌鲁木齐我们买了要送给家人的礼物。
这场难忘的旅行结束了。11日晚上我们回到了哈
萨克斯坦。
这些天我过得非常开心。正如名言所说：旅

行可以唤醒一个人的灵魂。通过这次旅行，我真
正认识了中国，一个跟我想象的中国完全不一样
的中国，这个国家太大了，一场旅行我们从北到
南，从寒冷到温暖。一路走过，我已经深深的爱
上了这个国家。时间太短了，我想慢慢地认识中
国，了解中国。每个人都喜欢旅行，因为旅行中
你可以探寻很多未知的东西，不断地拥有新的感
受。 我只想说一句话：我想再去一次中国！

           
孔子学院学生 ：阿克白杨
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2017 жылдың  2 қаңтары. Бұл 
күні  менің көптен күткен арманым 
орындалды. Көп жылдық  үздіксіз 
талпыныстың арқасында  мен əлемнің 
ең үлкен қалаларының біріне бару 
мүмкіндігіне ие болдым. Менің көптен 
күткен саяхатым Бейжің  қаласына 
барудан  басталды. Бейжің - қарыштап 
дамып келе жатқан əлемдегі   қуатты, ірі 
мемлекеттің астанасы. Қала халқы 21 
миллионнан асады. Бұл Қазақстанның 
барлық  халқынан да көп. 

Алғаш  ат басын тіреген жеріміз  
Бейжің қаласының орталығында 
орналасқан “Тыйым салынған қала”  
аталып кеткен   императорлық  қала 
болды. Бұл - 980  ғимараттан тұратын 
өте əдемі, тарихи орын. “Тыйым 
салынған қала”   1987  жылы қытайлық 
ғимараттардың ішінде алғашқы болып 
бүкілəлемдік адамзат мұрасы ретінде 

ЮНЕСКО тізіміне  енген. Екінші 
күні біз “Ұлы Қытай қорғанын” 
тамашалауға аттандық. Ерте  заманнан 
бүгінге жеткен бұл қорған  біздің жа-
дымызда  ұмытылмас əсер қалдырды. 
Ол əлемнің  жеті кереметінің бірі 
саналады.  Дəл осы күні біз көпшілікке   
“Құс ұясы” деген атпен   таныс  
Бейжің Ұлттық стадионына бардық. 
Бұл - бір кездері 2008  жылғы жазғы  
Олимпиада ойындарын өткізу үшін 
салынған, 91  мың адамға  арналған 
көпфункциональдық спорт кешені. 

Қытай еліне саяхаттау Конфуций 
институтында оқудың арқасында  
мүмкін болды, сондықтан Бейжіңдегі 
сапарымыздың үшінші күні  біз  білім 
саласына көңіл бөлдік.  Таңертең  
Пекин   университетіне барып, оқу 
орнының студенттерімен кездестік, 
өзара  пайдалы жəне қызықты 

ҚЫТАЙ – ТАРИХ ПЕН МӘДЕНИЕТТІҢ 
АЛТЫН САНДЫҒЫ
当梦想照进现实

2017年2月1日。经过了不懈的
努力和争取，我最大的梦想实现了。
这一天，我有幸来到世界最大的国家
之一——中国，开启了我期待已久的
旅程。                     
北京，一个古老而充满文化气息的

城市，北京是一个发展非常快的城市，
而且是这个强大国家的首都。北京有超
过2100万的人口，比我们整个哈萨克
斯坦的人口数量都多。我们到北京的时
候是晚上，下飞机我们被带到酒店，和
北京说的第一句话是“晚安”。从“早
上好”开始，我们通过参观这所城市的
名胜古迹来认识这个城市。首先我们参
观了坐落在北京市中心的故宫。故宫给
我的第一印象就是它太美了，太雄伟壮
观了，以前都是在电视上看到它，现在
站在了它面前我内心无比激动，它包括
980座建筑物，1987年的时候入选了《
世界文化遗产名录》。站在这所皇家宫
殿的面前，觉得自己是那么的渺小，参
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2017 жылдың 13 сəуірінде М.Əуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде XV 
ғылыми-практикалық конференцияның 
ашылу салтанаты өтті. Бұл шараға  Қ. 
Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университеті Конфу-
ций институтының  оқытушысы 
Луань Синьжун арнайы шақырту 
алып, арнайы  қонақ ретінде қатысты. 
Конференцияның мақсаты адамдардың 
күнделікті өмірін жақсарту  үшін  
ғылыми-тəжірибелік зерттеу жəне 
қоршаған ортаны қорғау шараларын 
күшейту, мемлекеттер арасындағы 
инновация мен өзара тиімді қарым-
қатынасты орнату болып табылды.  

 Ко н фу ц и й  и н с т и т у т ы н ы ң 
оқытушысы  Луань Синьжун ба-
яндама жасап, Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің осы 
уақыт аралығында қол жеткізген 
жетістіктерін ерекше атап өтті. Ол  

Қытайдың “Бір белдеу-бір жол” 
тұжырымдамасы мен Қазақстанның 
“Нұрлы Жол-болашаққа бастар жол”  
жолдауының  қарымы кең екендігін 
жəне екі мемлекеттің экономикалық 
өркениетін дамытудағы рөлін атап өтті. 
Ол қытай  тілінің  оқытушысы  ретінде 
бұл мақсатқа өз  үлесін қосқысы 
келетінін айтты.

Конференция  алдында   Қазақстан, 
Түркия мен басқа да бірқатар 
мемлекеттердің шетел тілі мамандары  
М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетіндегі Луань 
Синьжунның жетекшілігімен ашылған  
қытай тілін үйренушілердің тобымен 
кездесті.  Қытай каллиграфиясы бой-
ынша ұйымдастырылған шеберлік 
класының дəрістерін тыңдады. 

Луань Синьжун 
Конфуций институтының қытай 

тілі оқытушысы

ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ БАСҚОСУ
南哈州阿吾耶佐夫大学教学点汉语教师出席
该校第十五届国际科学实践与创新年会

Луань Синьжун  баяндама жасау үстінде
栾新荣在演讲

4月13日上午，哈萨克斯坦南哈州阿
吾耶佐夫大学第十五届国际科学实践与
创新年会在该校召开。阿克托别朱巴诺夫
国立大学孔子学院驻南哈州教学点汉语教
师栾新荣应邀参会，并作为特别嘉宾在主
席台就座。
年会旨在探索科学实践活动在改善人

类日常生活及加强环境保护等方面的作
用，并强调促进国与国之间的创新、合
作与共赢。
栾新荣在致辞中赞赏了南哈州地区和

该大学在过去一年中取得的进步，他认
为，中哈两国的“一带一路”新经济带构
想与“光明大道”新经济计划合作潜力巨
大，两国经济文化交流前景广阔。作为一
名汉语教师，他愿意为此做出贡献。
在年会开始的前一天，哈萨克斯坦、

土耳其等国的外语教学专家访问南哈州
阿吾耶佐夫大学，并走进栾新荣执教的
3K2班，他们对正在进行的汉语书法课称
赞不已。

供稿： 栾新荣
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2017 жылдың 11 сəуірінде  Кон-
фуций институтының Қазақстан 
тарапының директоры Гүлжан 
Шокым мен Қытай тарапынының 
директоры Ли Цзяньхун бастаған 
бір топ делегация  Назарбаев 
зияткерлік мектебіне барды. Ар-
найы  шақырту  бойынша барған 
өкілдер  мектеп  директоры Сабыр-
жан Садуақасовтың қабылдауында  
болды. 

Кездесу барысында Сабыр-
жан Садуақасов  Конфуций  
институтының  басшыларын  оқу 
орнымен  жақынырақ  танысты-
рып,  оқушылардың қытай тіліне 
деген қызығушылығы жоғары 
екендігін айтты. Сондай-ақ  Кон-
фуций институты Назарбаев 
зияткерлік мектебінде қытай тілі  
класын ашса, екі  жақты  əріптестік 
қарым-қатынастың жаңа беталыс 
алатынына   сенім білдірді. 

Конфуций институтының қос 

тарап директорлары Назарбаев 
зияткерлік мектебіне келген жаңа 
басшыны қызметімен құттықтап, 
алдағы уақытта   білім  орда-
сымен  тығыз қарым-қатынас 
орнататындықтарын айтты. Олар  
Конфуций институтының қытай 
тілін үйретуде атқарып жатқан 
жұмыстарына тоқталып өтті. 
Сондай-ақ екі оқу орны арасындағы 
ынтымақтастық пен екі мемлекет 

арасындағы достықты нығайту 
үшін үлес қосатындықтарын 
жеткізді. 

Н а з а р б а е в  З и я т к е р л і к 
мектептері-ғылым, экономика 
жəне саясат саласында дарынды 
балаларға арналған таңдаулы 
мектептер желісі. Бүгінде білім 
ордасында   қытай тілін оқытуға  
ден қойылуда. 

Чжао Ямей, 
Конфуций институтының 

қытай тілі оқытушысы 

БІЛІМ ЖАЙЫ 
ТАЛҚЫЛАНҒАН КЕЗДЕСУ

Кездесу сəті   ●   会谈现场

阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院 与下设
教学点商谈建立孔子课堂事宜

4月11日，哈萨克阿克托别朱巴诺
夫国立大学孔子学院外方院长绍肯姆·
古丽江、中方院长李建宏一行4人应邀
访问纳扎尔巴耶夫中学，与该校校长萨
布尔江·萨杜阿卡索夫展开会谈。
萨布尔江·萨杜阿卡索夫介绍了该

校的基本情况，并表示该校有许多学生
想学习汉语，欢迎孔院在纳扎尔巴耶夫
中学建立孔子课堂，希望与孔院建立更
多的联系与合作。
孔院中外方院长表示，欢迎新校

长萨布尔江·萨杜阿卡索夫来到阿克
托别，非常高兴能和纳扎尔巴耶夫中
学合作。他们详细介绍了孔子学院的
汉语项目，并表示，在中方“一带一
路”和哈方“光明大道”方针的指引
下建立孔子课堂，加强两校之间的合
作，对增加两国民众之间的友谊有极
大促进作用。
纳扎尔巴耶夫中学以总统之名命

名，是该国著名国立中学，全哈萨克
斯坦共有20余所纳扎尔巴耶夫中学。
阿克托别纳扎尔巴耶夫中学作为孔子学
院2016年新增汉语教学点之一，一直
以来与孔院保持良好的合作关系。

供稿：赵亚美

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
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ат пен магистратураға түсудің 
ержелерімен таныстық. Біз де 
Қытай тарапынан көрсетілген 
қонақжайлық пен ыстық ықыласқа 
өз алғысымызды білдіріп, өзіміз 
дайындаған сахналық қойылымды 
көрсеттік. 

Сонымен қатар осы сапарда 
“Ұлы Қытай қорғанына” барып, 
мыңжылдық тарихы бар қамалдың 
тарихымен таныстық, танымал 
Ванфуцзин сауда-саттық көшесін 
араладық. Қысқы лагердегі ендігі 
сапарымыз əлемде ауасының 
тазалығы жағынан екінші орын 
алатын Санья қаласында жəне 
тропикалық Хайнань аралында 
жалғасып. Мұнда біз буддизм 
орталығымен танысып, теңізде 
орналасқан əлемдегі ең үлкен 
Будданың мүсінін көрдік. Са-
нья университетіне барып, оқу 
орнының қалашығымен жəне 
факультеттерімен таныстық. 
Орыс тілін үйреніп жүрген Санья 
университетінің студенттерімен 
бірге конференцияға қатыстық, 
өзара мəдениет алмасудың 
көрінісі ретінде қазақтың ұлттық 
өнерін таныстырдық. Бұдан өзге 

біз Жердің шеті атанып кеткен 
саяхат мекен Санья айлағына, 
жылы бұлаққа бардық. Ескі 
Сиань қаласын аралап, Цинь 
Шихуанди императорының Тер-
ракота əскерінің мұражайын, 
тарихи мұражайды, бекініс 
қамалын, жабайы қаздардың 
үлкен тоғанын араладық. Ло-
тос саябағындағы лазерлік шоу 
мен əуенді фонтанның шоуын 
тамашаладық. 

Сапар барысында Қытайдың 
тарихын, мəдениеті мен көркем 
табиғатын өз көзімізбен көріп, 
ерекше əсер алдық. Бұл үшін 
Қазақстан Республикасындағы 
Қытай Халық Республикасының 
Елшілігіне алғысымыз шексіз. 
Қытайға сапар барысында алған 
тəжірибеміз тілдік білімімізді 
одан əрі жетілдіруге жəне екі 
ел арасындағы достық қарым- 
қатынасты нығайтуға көмектеседі 
деген сенімдемін. 

Асем Жуасова
Конфуций институтының 

практиканты 

开北京的时候，都有些舍不得。
1月6号早上，我们乘坐飞机从北京去

了三亚。一下飞机一股热浪扑面而来。从
寒冷的北京到炎热的三亚，从雾霾的北京
到空气清新的三亚就只有几个小时。一下
飞机导游就给我们每个人脖子上戴上了一
个美丽的花环，以此隆重的形式迎接我们
的到来。三亚四季如夏，气温一般在25度
至27度左右。在三亚我们呆了三天，游览
了著名的佛教文化圣地“南山寺”，观赏
了高耸入云的海上观音；还参观了风景如
画的三亚学院，聆听了学生们给我们讲解
的三亚历史；又去了亚龙湾，漫步在海
边，在大海里潜泳，品尝了三亚丰富多
样的热带水果和海鲜，我尤其喜欢吃清
炒虾仁；在三亚的最后一天，我们游览
了 “天涯海角”。听导游说从古至今，关
于“天涯海角”有太多的诗词和故事，所
以天涯海角对许多人来说，是忠贞爱情的
象征，不是有一句名言说： “爱你到天涯
海角，海枯石栏”。三亚之美，我三天三
夜也说不完。
最后我们到了世界四大古都之一——

西安，西安建立于公元前16世纪，是世界
历史名城。在西安有很多名胜古迹。在那
里我们参观了兵马俑、华清池、大雁塔、
小雁塔、陕西历史博物馆、明城墙、大唐
芙蓉园 。 在芙蓉园我们观看了水幕电影，
很有意思。我们在回民小吃一条街品尝了
西安的特色美食，牛羊肉泡馍、肉夹馍、
凉皮等。我最喜欢的地方是骊山景区。我
认为西安是最漂亮的城市，大街两边高高
悬挂的大红灯笼构成了中国西安一道美丽
的风景线。
告别了西安，我们乘飞机从西安到新

疆乌鲁木齐，在乌鲁木齐停留了一个晚
上，于2017年1月12号中午乘阿斯塔纳
航空公司飞机回到了阿斯塔纳。
总的来说，这次旅行是我有生以来最

开心、最愉快的一次文化体验。非常感谢
阿斯塔纳孔子学院老师给了我这个难得的
机会，让我亲身感受到了中国的文化无穷
魅力。俗语说: 好景不长。我在中国的时间
过得太快，好像做梦一样转眼即逝。
中国给我留下了终身难忘的印象。我

会永远记住你：北京、三亚、西安、乌
鲁木齐。
谢谢大家！

阿谢姆 朱阿索夫
朱巴诺夫国立大学孔子学院实习生
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2017   жылдың   13 сəуірінде  Қ. 
Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университеті  Конфу-
ций институтының басшылары  
Алматыдағы  Сулейман Демирель  
атындағы университетте болып, 
басшылығымен кездесіп қайтты.  
Сапар аясында оқу орталығының 
Қытай тарапынан директоры Ли 
Цзяньхун мен Қазақстан тарапы-
нан директоры Гүлжан Шоқым 
Конфуций институтының білім 
беру бағдарламасымен, алдағы 
жоспарларымен  таныстырды. 

Сулейман Демирель атындағы 
университеттің ректоры, про-
фессор Месут Акгюль мырзамен 
болған  екіжақты келіссөз ба-

рысында жоғары оқу орнының 
жанынан соңғы технологиямен 
жабдықталған қытай тілін үйрену 
орталығын ашу жөнінде келісім 
жасалды.Сонымен қатар бұл 
жобаның аясында студенттер мен 
оқытушылар алмасу бағдарламасы 
да  жүзеге асырылатын бола-
ды. Басты мақсат -қытай тілі 
мен мəдениетін таныстыру, 
халықаралық деңгейде  қытай 
тілін  оқытуға қолдаукөрсетіп, 
өзара  мəдениет  алмасуды жүзеге 
асыру.  

А й т а  к е т е л і к ,  2 0 1 6 
жылдың соңында  Конфуций 
институттарының  саны 512-ге 
жетті.

2017年4月13日，阿
克托别州朱巴诺夫国立大学
孔子学院中哈方院长前往阿
拉木图苏莱曼·德米雷尔大
学进行访问。中方院长李建
宏与哈方院长绍肯姆·古丽
江向苏莱曼·德米雷尔大学
校长等相关人员详细介绍了
孔子学院的汉语项目，并表
示在中方“一带一路”和哈
方“光明大道”方针的指引
下，加强两校之间的合作，
对增加两国民众之间的友谊
有极大促进作用。

苏莱曼·德米雷尔大学
校长、教授米苏特先生也介
绍了该校的基本情况，并表
示该校有许多学生想学习汉
语，欢迎孔院在苏莱曼·德
米雷尔大学建立汉语中心，
希望与孔院有更多的联系与
合作。经过磋商双方就开设
汉语教学中心达成了一致，
签署了协议。近期两校学生
交换将付诸行动。

截止目前，孔子学院在
全球范围内已有512余所。

ҚЫТАЙ ТІЛІН ОҚЫТУ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛАДЫ

阿拉木图教学点

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
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2017 жылдың қаңтарында Астана 
қаласындағы Конфуций институтының 9 
тыңдаушысы қысқы лагерь бағдарламасы 
бойынша Қытайға барды. Бұл шара 
Қазақстан Республикасындағы Қытай 
Халық Ресубликасының Елшілігінің 
қолдауымен  ұйымдастырылды. 
С а п а р д ы ң  б а с т ы  м а қ с а т ы  - 
тыңдаушыларға Қытай мəдениеті 
мен салт-дəстүрін таныстыру. Бұл 
менің алғаш шетелге, оның ішінде 
Қытайға шығуым болатын.  Бұл 
жаңалықты естігенде төбем көкке 
жетіп, қуанышымда шек болмады. 
Менің қытай тілін оқып жүргеніме 
төрт жылдай уақыт болды. Бірақ Қытай 
еліне баратын мүмкіндігім болмаған еді. 
Армандар орындалады екен. Осылайша 
тарихы терең, мəдениеті бай Қытай 
еліне сапар шектім. Қысқы лагерь 
бағдарламасы бойынша он күндік сапар 
барысында Қытай астанасы Бейжіңге, 
Санья аралына,сондай-ақ Сиань жəне 
Үрімші қалаларына саяхат жасадық. 

Бейжіңде Мао Цзэдун мавзолейі мен 
ұлттық батырларға арналған ескерткіш 
орналасқан Тяньаньмэнь алаңына, 
Бейжіңнің ескі императорлық бөлігі-
Тыйым салынған қалаға, Олимпиадалық 
нысандарға барып тамашаладық. 
Сондай-ақ Конфуций институтының 
Штаб-пəтеріне (Ханьбань)бардық. 
“China Exploratorium” көрмесінде 
ұсынылған Қытай мəдениетінің 
көріністерімен жақынырақ танысып, 
естелік суретке түстік. Бейжіңдегі 
Шетел тілдері университетінде бо-
лып, тілдік курстарға, бакалаври-

2016年11月的一天，老师告诉
我们：中国大使馆将组织哈萨克斯坦
孔子学院学生赴中国冬令营，所有
费用全部免费，但条件是：汉语水平
好，上课认真，热爱中国文化并积极
参加孔院活动的学生都可以写申请报
名参加，为此我也写了申请。记得那
是2016年11月17日，那天我接到了
老师的电话，说我的申请获得了批
准，可以参加冬令营，听到这个消息
我高兴得欢呼雀跃。我已经学了四年
的汉语，我一直梦想着去中国，现在
我的梦想终于实现了。
2017年1月2日18点40分 ，我

们一行人从阿斯塔纳出发了。说实
话，这是我第一次出国，也是我人生
第一次坐飞机，这一天我是永远不
会忘的。
经过长途跋涉我们终于到了北

京。走下飞机时我真的不敢相信我是
站在中国的首都北京大地上。导游早
已在机场迎候着我们这些远道而来的
客人，接着我们随车住进了酒店，导
游也随即安排了我们第二天的行程。
其实当初准备去中国的时候我很害
怕，担心不适应中国的饮食，我不喜
欢吃辣的饭菜，但是第二天吃早饭时
我发现北京的饭菜很好吃，一点儿也
不辣。在北京的第一天我们参观了天
安门和 紫禁城 。天安门广场之大令
我们惊叹。而后我们走进了紫禁城，
耳边听着导游讲解的中国历史，看着
眼前壮观的紫禁城建筑，置身于中国
皇帝曾经散步的公园休息，那感觉美
妙极了。午饭和晚饭我们品尝了许多
北京美食，北京烤鸭尤其让人难忘。
大使馆老师为我们考虑得很周到，知
道我们信仰伊斯兰教，禁吃猪肉，特
意安排我们在清真餐厅吃饭。到北京
的第二天我们去了世界闻名的中国名
胜古迹——长城，长城是中国的象
征。我们是从八达岭进入长城的。在
八达岭的入口，我竟然看到中国国家
第一任主席毛泽东的一句名言：“不
到长城非好汉”。现在我们爬上了长
城，我们都是好汉了。登上了长城，
我才真的相信我确实在中国。长城之
美不是用语言能描绘出来的。站在中
国长城上，放眼远望，那蜿蜒曲折的
长城，像一条巨龙在飞舞，翻山越
岭，游向远方的天边；再看那长城的
堡垒，一个连着一个，一段城墙接着
一段城墙，一望无际，苍苍莽莽，美
丽极了。在北京，我们还参观了北京
第二外国语学院，和中国学生进行了
交流，了解了北京学生的学习生活情
况；我们还去了孔子学院总部，参观
了中国文化体验中心；还去了繁华的
王府井商业大街，在那购买了很多纪
念品。在北京的最后一天，我们漫步
在北京奥林匹克森林公园。当大家离
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінде 1мамыр 
–Қазақстан халықтарының бірлігі 
күні қарсаңында мерекелік шара 
өтті.  Салтанатты  жиынға Конфуций 
институтының ұжымы да қатысты. 

Халықтар достығын нығайтқан 
іс-шара кезінде Қазақстанда тұратын 
ұлт өкілдерінің салт-дəстүрі мен 
мəдениетін насихатталды.  Əр үстелге  
олардың ұлттық ас тағамдары, 
қолөнер бұйымдары жəне т.б.  мəдени-
танымдық бұйымдары қойылды. 
Конфуций институтының ұжымы  да 
бұл шарада өз өнерлерін көрсетті. 
Оқытушылар мен студенттер 
Қытай Халық Республикасының 
мəдениетін таныстыру мақсатында 
гуджын атты  музыкалық аспапты 
таныстырып, елдегі шай мəдениеті, 
каллиграфия мен  сурет салу, қағаз 
қию, конгджу т.б.секілді  ұлттық  
өнерлерді көпшіліктің назарына  
ұсынды. Қатысқандар  Қытай елінің 
мəдениетіне қызығушылық танытып, 
ерекше ықыласпен қабылдады. 

 Шарада сөз алған университтің 
тəрбие жұмысы жəне əлеуметтік-
экономикалық мəселелер жөніндегі 
проректоры Мұхтар Миров Қазақстан 
секілді  көпұлтты мемлекеттегі 
халықтар арасындағы бірлік пен 
ынтымақтастықтың маңызын атап 

өтті. Ал  Конфуций институтының 
Қытай тарапынан директоры Ли 
Цзяньхун мырза өз құттықтау сөзінде 
Қазақстан мен Қытай елінің  көршілес 
орналасқан тату мемлекеттер екендігін  
жəне сенімді серіктестер екендігін 
атап өтті. 

-Конфуций институты екі мемлекет 
арасындағы мəдениет алмасу мен 
достықты қалыптастыруда маңызды 
рөл атқарып келеді. Қазақстан мен 
Қытай елдерінің достығы мəңгі бола 
бергей,-деді ол.

Шара барысында  əр ұлт өкілі 
өзінің  ұлттық əндері мен билерін  
көрсетіп, көрермендердің көңілін 
көтерді. Конфуций институтының 
ұжымы да өз өнерлерін көрсетуден 
қалыс қалмады.   Əсіресе,  тамыл-
жыта шырқалған  “Сары жайлау” 
əні, сондай-ақ “Желпуішпен би” 
атты қытай биі, тайцзицюань қытай 
халқының ұлттық спорт гимнастикасы 
көрермендердің ыстық ықыласына 
бөленді.  Ең бастысы, Конфуций ин-
ституты осы мерекелік шараға қатыса 
отырып, оқытушылар мен студентерге 
Қытай Халық Республикасының 
мəдениетін жақынырақ  таныстыруға 
мүмкіндік алды.  

Лю Лань
Конфуций институтының 

қытай тілі оқытушысы

“民族齐心促和谐，包容厚德
筑团结”。4月28日中午12时朱巴
诺夫国立大学举办了五一民族团结
日庆祝活动，孔子学院全体教师受
邀参加。
为了迎接这一节日的到来，朱巴

诺夫国立大学全体师生都做了精心准
备。各民族设立展台，展示自己的美
食，手工艺展品等。孔子学院也展示
了中华民族传统民族文化，如：古
筝、茶艺、书法绘画、剪纸、空竹
等。吸引了众多师生前来观看。
活动开始，由朱巴诺夫国立大学

校领导致辞：首先他表达了对师生们
的节日祝福并希望大家共同努力维护
民族团结，共建和谐校园。其次他强
调该节日是哈国各族人民团结、和
谐、繁荣、平等互助的象征。之后
孔子学院中方院长李建宏先生也向师
生表达了节日祝福，并表示中国和哈
萨克斯坦是一衣带水的好邻居，好伙
伴。强调了孔子学院在中哈两国人文
交往和文化交流中发挥的重要作用。  
希望中哈友谊万古长青。

供稿：刘兰

ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫН 
НЫҒАЙТҚАН ІС-ШАРА
孔子学院受邀参加朱巴诺夫国立
大学五一民族团结日庆祝活动

БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ   
教育与文化
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梦想的实现
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Қазақстан мен Қытайдың «Бір белдеу-бір жол» бастамасы 
аясындағы бірлескен жобалары Ұлы Жібек Жолының бойында 
орналасқан бірқатар елдерге үлгі болып, көп табыстар əкелді. 
Көптеген елдер экономикалық өзара əріптестік пен инвестиция 
көмегімен оны жүзеге асыру үшін бұл бастамаға қызығушылық 
танытты. 

«Бір белдеу-бір жол» бастамасы-Теңіз жібек жолы мен Ұлы 
Жібек жолы экономикалық белдеуін біріктіретін жоба. Оның 
мақсаты –Азия, Еуропа мен Африканы біріктіретін сауда 
жəне инфрақұрылымдық желіні құру. Бұл бастаманы 2013 
жылы қытай көшбасшысы Си Цзиньпин көтерген еді. Оған 
70-тен астам ел мен ұйым қатысуға ниет білдірді. 30-ға жуық 
жобаны бірлесе жүзеге асыру үшін өзара əріптестік жөніндегі 
меморандумға қол қойды. 

Мен бала кезімнен қытай мəдениетіне үлкен қызығушылық 
танытқан едім. Қытай - 5 мың жылдық тарихы бар ел.Мен 
қытай мəдениеті қайталанбас сұлулық пен сиқырға толы деп 
ойлаймын. Мен мектеп қабырғасында-ақ Қытай мəдениетіне 
қызығушылық таныта бастадым,қытай фильмдерін қарап, 
қытай əңгімелерін оқыдым, қытай опералық қойылымдарын 
тамашаладым. Сол кезден бастап-ақ менде Қытайға барсам деген 
арман пайда болды. Арманымды шындыққа айналдыру үшін 
2012 жылдан бастап Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңіраралық 
мемлекеттік университетінің Конфуций институтына келіп, 
қытай тілін ынтамен үйрене бастадым. Бір жыл үзіліссіз білім 
алғаннан кейін Синьцзян қаржы-экономикалық университетінде 
қытай тілін оқу үшін Конфуций институтының грантын жеңіп 
алдым. Синьцзян қаржы-экономикалық университетіндегі 
оқу кезінде арнайы біз үшін Қытай мəдениетімен байланы-
сты көптеген факультативтік сабақтар ашылды. Мен барлық 
дəрістерге қатыстым, алайда “Қытайдың ою өнері” ерекше 
қызығушылығымды оятты. Бұл сабақта оқытушы бізді тек қағаз 
өрнектерді, «Xi» мен «Fu» белгілерін қиюға ғана үйретіп қоймай, 
оның мағынасын да түсіндірді. Қағаз өрнектерді қытай халқы 
мереке кезінде терезелерге жапсырады, өйткені ол мерекелік 
көңіл-күйді арттырады деп сенеді. 

Ел мəдениетінің бай əрі сан алуан болуы мені қатты 
тамсандырды. Сол себепті Қазақстандағы бакалаврлық 

中国和哈萨克斯坦的联合项目——“一带一路”取得
了丰硕的成果，给伟大的丝绸之路沿路国家作出了榜
样。许多国家对该倡议很有兴趣，希望能够通过投资
和经济合作实现这一项目。

«一带一路»项目，其中包括丝绸之路经济带和海
上丝绸之路。它的目的是创造贸易和基础设施网络来
连接亚洲、欧洲和非洲。2013年中国领导人习近平首
先提出该倡议。70多个国家和组织响应了这一倡议，
并希望加入她。 30多个国家和组织已签署条约，希望
共同实施这一项目。“一带一路”沿路国家，中国和17
个其他国家创建了46个中国外交经济贸易合作区，为
当地人口提供了超过60 000个工作岗位。

中国与哈萨克斯坦之间在很多方面取得了进展。
两国已经签署了51份条约，以推动工业发展。 据中国
驻哈萨克斯坦大使馆调查，已经推出或即将实施的项
目有12个，包括道路建设和地铁扩建。

两国在合作方面取得了重大进展。在我看来，
两国之间的大力合作有助于提高当地人民的生活水
平。联合项目将给哈萨克斯坦和其他中亚国家带来

«БІР БЕЛДЕУ-БІР ЖОЛ». 
МЕНІҢ ҚЫТАЙДА БІЛІМ АЛУ ЖОЛЫМ.

“一带一路”伴我行

重大改变。
此外，哈萨克斯坦做了很大的努力，以确保

哈萨克斯坦人民更好地了解中国人，哈萨克斯坦
大学与中国大学及研究机构进行了联合研究项
目，并开设了中国科学研究中心。这一切都响应
了习近平沟通发展，改进通信、鼓励自由贸易、
货币流通和提高两国人民之间理解的倡议。

学习中文，并对中国文化感兴趣的学生数量
每年都在增长，除此之外，许多人希望去中国学
习。为做到这一点，中国和哈萨克斯坦在人文交
流上达成了共识，为此我有幸获得去中国北京攻
读硕士研究生的机会。我从小就对中国文化和汉
语很感兴趣。中国有五千年的文明史。我觉得中
国的文化有其独特的魅力。从中学开始, 我就关
注中国文化，看中国电影、京剧、武术；读中国
小说等。那时候我就有一个梦想——去中国走走
看看。为实现自己的强烈的愿望，从2012年开
始，我在阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院
努力学习汉语，经过一年的努力，2013年我获
得了孔子学院的奖学金，去中国新疆财经大学
学习了一年汉语。在新疆财经大学学习期间，
学校为我们开设了文化选修课。我选修了所有
课程，我特别喜欢剪纸，在这门课上老师不但
教我们剪窗花、剪喜字、剪福字，而且给我们

оқуымды аяқтағаннан кейін қытай тілі мен 
мəдениетін тереңірек үйрену үшін Қытайға 
магистратураға түстім. Мен ежелгі тарихы 
бар елде оқуды көптен бері армандаған едім. 
Көптен күткен тілегім орындалып, оқуға 
келдім. Жүрегім қуанышқа толды. 

Б е й ж і ң д е г і  ə р  с ə т і м  қ ы з ы қ т ы 
естеліктерге толы болды. Орталық Ұлттар 
университетіндегі оқу кезінде мен қытайлық 
оқытушылар мен топтастарымды қазақ 
мəдениетімен таныстырдым, бұл маған 
университетпен жақынырақ танысуға жол 
ашты. Оқытушылар əр күн сайын бізді жылы 
шыраймен, жылы жүзбен қарсы алып, дəріс 
жүргізеді. Соның арқасында мен қытай 
тілінде сабақ берудің көптеген əдістерін 
үйрендім. 

Осы уақыт аралығында мен қытай тілін 
меңгерудің HSK 6 деңгейі мен орташа 
деңгейдегі HSKK емтиханын (қытай тілін 
үйренудің жазбаша жəне ауызша емтиханы) 
сəтті тапсырып үлгердім. Оқу-дəрістерінің 
арқасында мен əлемнің əр түкпірінен до-
стар тауып, олармен түрлі тақырыптарда 
əңгімелесіп, бос уақытымызды бірге өткіздік. 
Бəріміз бірге бадминтон ойнап, караокеге бірге 
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ірі банк топтарының бірі саналатын 
“Гонконг-Шанхай Банк корпорация-
сы ” болып табылады. 

Менің ойымша, Вайтань архи-
тектурасы үлкен ерекшелікке ие, 
ол еуропалық, ресейлік жəне басқа 
да стильдерге толы. Мен бұған 
дейін бұл жердің күндізгі əдемілігі 
жөнінде көп естіген едім, деген-
мен Вайтаньның кешкі көрінісін 
ештеңемен салыстыру мүмкін емес 
екен. Бейне бір, түс көріп жүргендей 
боласың. 

Келесі күні біз Чжоучжуанға 
келдік.Чжоучжуан - 900 жылдан 
астам тарихы бар Цзяннань өзенінің 
жағалауындағы көне қала. Адамдар 
бұл жерді Дяньшаньхудың бағалы 
орыны деп атайды. Ескі салт-
дəстүрлер, қарапайым халықтық 
əдет-ғұрыптар, таза өзен суы... 
бұлардың барлығы ескі тарихтан 
хабар береді.Чжоучжуанның сұлу 
табиғаты мен таза ауасы,тіпті, 
уақытты ұмыттырып жібереді. 

 Төртінші күні біз Ханчжоуға 
аттандық. Қытайда Аспанда –жұмақ, 
ал жерде- Сучжоу мен Ханчжоу” де-
ген нақыл сөз бар. Ханчжоуға келіп, 
біз оның табиғатына тəнті болдық, 
бірден қолымызға бейнекамера 
алып, суретке түсіре бастадық. 

 Қытайға жасаған сапарым кезінде 
мен Ханчжоу провинциясындағы 
Сун əулетінің қаласына да бардым. 
Бұл орын туристер үшін шығыстағы 
демалыс орталығы, махаббат қаласы 
жəне шетелдіктер үшін жібектің 
туристік сарайы екен. 

 Сун əулеті кезеңіндегі қала Сиху 
көлінің батыс бөлігінде орналасқан. 
Мұнда сауда көшелері, қалалық 
алаңдар, қуыршақ театры, түрлі 
аттракциондар, көлеңке театры 
жəне т.б орындар бар. Кейіннен біз 
“Жібек” музейіне саяхат жасадық, 
мұнда біз жібекті дайындау əдісімен 
таныстық. Экскурсия соңында біз 

都说：“不到长城非好汉。”
除此之外，我们还有一个文化旅

行，去中国经济、金融、贸易、航运
中心一一上海。上海是一座国际化大都
市，百余年来，上海一直是中国商业的
中心、财富的会聚地，更是中国展示给
世界的一张名片。这座城市的高明之处
在于它将昔日和现代完美结合,并善于
创造流行元素。精致可口的上海点心，
婉约可人的上海女人，妩媚可心的本地
软语，组成了上海的独特韵味，叫人一
品便会醉倒.

在上海的第一天我们去了“南京路”
。南京路是上海最繁华的街区，素有“
中华商业第一街”之誉。东起外滩，西
至静安寺与延安西路交汇的南京路，
全长5.5公里，两侧商厦鳞次栉比，云
集着约600多家商店，向市民和游人提
供了一个集购物、美食、休闲娱乐、旅
游观光为一体的场所。那里人山人海，
就连你想停下脚步来照一张照片都感到
有些拥挤。

从南京路出发，我们大家一起走向
外滩。我和同去的人们终于来到上海外
滩。这是从来上海的那刻起，就想来的
地方，现在终于如愿了！外滩东面靠着
黄浦江,西侧是52幢风格各异的大厦,全
长约1.5公里,这些建筑群被称为“万国
建筑博览群” ，这些建筑不是出自同一
位设计师，也并非建于同一时期，惊

奇的是它们的建筑色调却基本统一，整
体轮廓线处理协调，因此，给人一种刚
健、雄浑、雍容、华贵的气势，置身其
中恍如步入“万国”。著名的建筑有中国
银行大楼、和平饭店、海关大楼、汇
丰银行等，再现了昔日“远东华尔街”的
风采。 看到这些我很开心，外滩的建
筑风格非常有特色，有欧洲式的，有
俄式的.....，以前听说白天这里非常美
丽，但是我觉得晚上的外滩更美丽。当
外滩周围的高楼大厦灯光一亮，无数盏
五颜六色的灯和各种各样的霓虹灯让人
眼花缭乱。外滩的一侧有很多西洋式的
高楼大厦，大厦内灯火通明，照得四周
如同白天一样。眼前的一切让我觉得自
己好像在梦境中一样。　

第 二 天 ， 我 们 来 到 了 周 庄 。 周
庄——一个有着九百多年历史的江南水
乡古镇，人称是淀山湖畔的一块宝玉。
悠远的传统、淳朴的民风、古老的建
筑、清澄的河水……讲述着它那古老的
历史。周庄就像一幅幅清淡、素雅的水
墨画。这画中有桥、有水、有人家，且
依河成街，桥街相依，临水筑阁，特别
是那临河的小楼粉墙黛瓦，错落有致，
一派古朴、清纯的气象。让人有种忘却
时间的感觉。

古镇上的街道全是用五彩石铺的，
很平坦很干净。镇上每条街道的一侧都
伴有小溪，清清的流水沿街穿巷。水边

Сиху көлінде қайықпен серуендедік. 
Бұл сəтте де бəрін ұмытып, тек бұл 
қаладағы өмірдің ерекше екендігін 
түсінесің...

 Кейіннен біз Шанхайға оралдық. 
Б ұ л  жол ы  б і з  Ш а н ха й д а ғ ы 
сəулет өнерінің белгісі –“Шығыс 
Жауһары” мұнарасын қарауға 
бардық. Шығыс Жауһары Хуанпу 
өзенінің жағасында орналасқан 
жəне Шанхайдың ең көрікті жері 
саналады. Мұнараның биіктігі 
468 метрді құрайды, Азияның 
ең биік ғимараты саналады жəне 
əлемде биіктігі жағынан үшінші 
орында тұр. Біз бұл ғимараттың ең 
биігіне шығып, Шанхайдың барлық 
əдемілігін тамашалауға мүмкіндік 
алдық, өйткені жоғарыдан қала 
алақандағыдай көрінді. Осыдан 
кейін біз Хуанпу өзенінің ерекше 
əдемі сипатын тамашаладық. 

Міне, менің қызыққа толы сапарым 
аяқталып, елге қайтатын уақыт та 
жақындады. Алайда Шанхай секілді 
ерекше қаланы қимағандықтан, 
одан кеткім келмеді. Бұл сапар 
менің дүниетанымымды кеңейтіп 
қана қоймай, өмірлік тəжірибе 
жинауға, өзіме мəлім де беймəлім 
қырларымды ашуға мүмкіндік берді. 
Бұл үшін, яғни Қытайда білім алуға 
мүмкіндік берген Конфуций инсти-
тутына жəне Қытай тілі Кеңсесіне 
(Ханьбань)  көп  а лғысымды 
білдіремін. Өйткені бұл жоба 
көптеген адамдардың “қытайлық 
арманын ”шындыққа айналдыр-
ды. Алдағы уақытта Қазақстан 
мен Қытайдың «Бір белдеу-бір 
жол» бастамасы аясындағы өзара 
əрекеттестік одан əрі дамыса алға 
қойылған жоспарлардың барлығы 
орындалатындығына сенімдімін. 

Динара Ахметова 
Конфуций институтының 

грант иегері, магистр.

有杨柳，柳下有小桥，大有“东方威尼
斯”的味道。周庄的夜色也非常迷人。
更突显出周庄的本质与纯粹。看着漂亮
的景色，亲自拿起了高清相机，为大家
拍摄取景，合影等。

第四天我们去杭州。上有天堂，下
有苏杭，我从小就对杭州有着莫名的憧
憬。到了杭州大家都被这美丽的景色给
深深的迷住了，纷纷拿出相机手机开
始拍照。景色太美丽了！首先我们去了
杭州的宋城。曾经听说过杭州宋城，这
一次才知道宋城是东方休闲之都、爱情
之都、丝绸之府 ，也是杭州旅游的一
大新亮点。宋城，位于杭州西湖风景区
西南，是中国人气最旺的主题公园，也
是中国非物质文化遗产集聚地。有市井
街、宋成河、城楼广场等景点，也有木
偶戏、皮影戏、街头杂耍等表演，而最
具特色的当属大型歌舞《宋城千古情》
。我们赶上了中午2点的表演。表演开
始了，我无法描述它的美丽，演员们的
表演非常精彩，还有出其不意的呈现方
式 ，都非常迷人。

最后，我们自由活动，我觉得时间
很快，一晃就过去了，我们还没有彻底
游览完宋城，就要依依惜别了，我和同
学们都觉得宋城是一个非常值得一玩的
景点 。这次游览时间很仓促，有点遗
憾，如果今后有机会，我们还会再来
的。游览宋城后，我们去参观了杭州四
湖丝绸文化博物馆。在那边看了看丝
绸，听了导游给我们介绍丝绸的做法和
保养的方法，我觉得很有意思！

12月12号，是我们文化体验之旅
的最后的一天。早上我们去了西湖。游
览了杭州闻名中外的“西湖十景”，三潭
印月、南屏晚钟、双峰插云、雷峰夕
照、花港观鱼...不仅如此，还有西溪、
灵隐、岳王庙、京杭大运河、虎跑等数
不胜数的风景名胜。我很喜欢欣赏大自
然的景色，所以，我觉得西湖是最美丽
的一个景点，西湖两旁的柳树都发起了
嫩嫩的芽，翠绿翠绿的。两旁的桃花也
竞相争艳，开的很美丽。随后，我们乘
船围绕着美丽的西湖游了一圈。那个
时候，我们被美丽的西湖景点给迷住
了，忘了时间。我觉得在这里生活太

美好了，生活在杭州就像生活在古诗
书画里，哪一处都有韵味，哪一处都
让人动心!

再回上海。这一次我们去看了上海
的标志性建筑——东方明珠塔。东方明
珠坐落于黄浦江畔,是上海最著名的地标 
，塔高468米,亚洲第一、世界第三电视
塔是将11个大小不一、高低错落的球体
从空中串联到草地上,两个巨大球体与塔
下上海国际会议中心的两个发球球体，
构成了充满“大珠小珠落玉盘”的诗意情
景 ，塔两侧的南浦大桥和杨浦大桥形
成“双龙戏珠”之势，亚洲最高的旋转餐
厅位于塔267米高的球体上，在此用餐
可饱览浦江两岸秀色 ，可欣赏隔江相
望的外滩“万国博览群”。我们乘坐观光
电梯上了塔顶，在玻璃长廊上俯视上海
美景，真让人不得不赞叹啊！

然后，我们游览了黄浦江。以前在
书上看的图片，现在我终于亲眼看见
了，黄浦江两岸荟萃了上海城市发展的
精华。那里的风景的魅力无以言说！

最后一天，我们依依不舍的离开了
上海，开始了归途。旅行的点点滴滴历
历在目，大家的欢声笑语依然回荡在耳
边，这次旅行给了大家一次互相了解，
彼此熟悉的机会，在这个过程中也看到
了大家在生活中的另一面。

总而言之，这些使我眼界大开，让
我真正地感受到了中国大城市生活的节
奏感，获得的知识难以言尽，得到的体
会相当深刻，为我日后的课堂生活，增
添了精彩的一笔。

我觉得这次无价的生活经历改变了
我的一生，让我变得更成熟，让我发现
自己新的潜力。刚开始时，梦想好像都
遥不可及，但若是我们能下定决心，最
后一定可以实现自己的梦想。我的中国
梦想就是这样实现的。

感谢汉办、孔子学院给我提供这样
的机会，让我能够去中国留学。也希望
更多像我一样拥有一个中国梦的人能够
实现自己的梦想。感谢“一带一路”的倡
议让我的梦想成真。

中国和哈萨克斯坦有许多共同发展
战略。我希望，我也相信，中国和哈萨
克斯坦的友谊会在“一带一路”政策照耀
下，万古长青！
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Қазақстан мен Қытайдың «Бір белдеу-бір жол» бастамасы 
аясындағы бірлескен жобалары Ұлы Жібек Жолының бойында 
орналасқан бірқатар елдерге үлгі болып, көп табыстар əкелді. 
Көптеген елдер экономикалық өзара əріптестік пен инвестиция 
көмегімен оны жүзеге асыру үшін бұл бастамаға қызығушылық 
танытты. 

«Бір белдеу-бір жол» бастамасы-Теңіз жібек жолы мен Ұлы 
Жібек жолы экономикалық белдеуін біріктіретін жоба. Оның 
мақсаты –Азия, Еуропа мен Африканы біріктіретін сауда 
жəне инфрақұрылымдық желіні құру. Бұл бастаманы 2013 
жылы қытай көшбасшысы Си Цзиньпин көтерген еді. Оған 
70-тен астам ел мен ұйым қатысуға ниет білдірді. 30-ға жуық 
жобаны бірлесе жүзеге асыру үшін өзара əріптестік жөніндегі 
меморандумға қол қойды. 

Мен бала кезімнен қытай мəдениетіне үлкен қызығушылық 
танытқан едім. Қытай - 5 мың жылдық тарихы бар ел.Мен 
қытай мəдениеті қайталанбас сұлулық пен сиқырға толы деп 
ойлаймын. Мен мектеп қабырғасында-ақ Қытай мəдениетіне 
қызығушылық таныта бастадым,қытай фильмдерін қарап, 
қытай əңгімелерін оқыдым, қытай опералық қойылымдарын 
тамашаладым. Сол кезден бастап-ақ менде Қытайға барсам деген 
арман пайда болды. Арманымды шындыққа айналдыру үшін 
2012 жылдан бастап Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңіраралық 
мемлекеттік университетінің Конфуций институтына келіп, 
қытай тілін ынтамен үйрене бастадым. Бір жыл үзіліссіз білім 
алғаннан кейін Синьцзян қаржы-экономикалық университетінде 
қытай тілін оқу үшін Конфуций институтының грантын жеңіп 
алдым. Синьцзян қаржы-экономикалық университетіндегі 
оқу кезінде арнайы біз үшін Қытай мəдениетімен байланы-
сты көптеген факультативтік сабақтар ашылды. Мен барлық 
дəрістерге қатыстым, алайда “Қытайдың ою өнері” ерекше 
қызығушылығымды оятты. Бұл сабақта оқытушы бізді тек қағаз 
өрнектерді, «Xi» мен «Fu» белгілерін қиюға ғана үйретіп қоймай, 
оның мағынасын да түсіндірді. Қағаз өрнектерді қытай халқы 
мереке кезінде терезелерге жапсырады, өйткені ол мерекелік 
көңіл-күйді арттырады деп сенеді. 

Ел мəдениетінің бай əрі сан алуан болуы мені қатты 
тамсандырды. Сол себепті Қазақстандағы бакалаврлық 

中国和哈萨克斯坦的联合项目——“一带一路”取得
了丰硕的成果，给伟大的丝绸之路沿路国家作出了榜
样。许多国家对该倡议很有兴趣，希望能够通过投资
和经济合作实现这一项目。

«一带一路»项目，其中包括丝绸之路经济带和海
上丝绸之路。它的目的是创造贸易和基础设施网络来
连接亚洲、欧洲和非洲。2013年中国领导人习近平首
先提出该倡议。70多个国家和组织响应了这一倡议，
并希望加入她。 30多个国家和组织已签署条约，希望
共同实施这一项目。“一带一路”沿路国家，中国和17
个其他国家创建了46个中国外交经济贸易合作区，为
当地人口提供了超过60 000个工作岗位。

中国与哈萨克斯坦之间在很多方面取得了进展。
两国已经签署了51份条约，以推动工业发展。 据中国
驻哈萨克斯坦大使馆调查，已经推出或即将实施的项
目有12个，包括道路建设和地铁扩建。

两国在合作方面取得了重大进展。在我看来，
两国之间的大力合作有助于提高当地人民的生活水
平。联合项目将给哈萨克斯坦和其他中亚国家带来

«БІР БЕЛДЕУ-БІР ЖОЛ». 
МЕНІҢ ҚЫТАЙДА БІЛІМ АЛУ ЖОЛЫМ.

“一带一路”伴我行

重大改变。
此外，哈萨克斯坦做了很大的努力，以确保

哈萨克斯坦人民更好地了解中国人，哈萨克斯坦
大学与中国大学及研究机构进行了联合研究项
目，并开设了中国科学研究中心。这一切都响应
了习近平沟通发展，改进通信、鼓励自由贸易、
货币流通和提高两国人民之间理解的倡议。

学习中文，并对中国文化感兴趣的学生数量
每年都在增长，除此之外，许多人希望去中国学
习。为做到这一点，中国和哈萨克斯坦在人文交
流上达成了共识，为此我有幸获得去中国北京攻
读硕士研究生的机会。我从小就对中国文化和汉
语很感兴趣。中国有五千年的文明史。我觉得中
国的文化有其独特的魅力。从中学开始, 我就关
注中国文化，看中国电影、京剧、武术；读中国
小说等。那时候我就有一个梦想——去中国走走
看看。为实现自己的强烈的愿望，从2012年开
始，我在阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院
努力学习汉语，经过一年的努力，2013年我获
得了孔子学院的奖学金，去中国新疆财经大学
学习了一年汉语。在新疆财经大学学习期间，
学校为我们开设了文化选修课。我选修了所有
课程，我特别喜欢剪纸，在这门课上老师不但
教我们剪窗花、剪喜字、剪福字，而且给我们

оқуымды аяқтағаннан кейін қытай тілі мен 
мəдениетін тереңірек үйрену үшін Қытайға 
магистратураға түстім. Мен ежелгі тарихы 
бар елде оқуды көптен бері армандаған едім. 
Көптен күткен тілегім орындалып, оқуға 
келдім. Жүрегім қуанышқа толды. 

Б е й ж і ң д е г і  ə р  с ə т і м  қ ы з ы қ т ы 
естеліктерге толы болды. Орталық Ұлттар 
университетіндегі оқу кезінде мен қытайлық 
оқытушылар мен топтастарымды қазақ 
мəдениетімен таныстырдым, бұл маған 
университетпен жақынырақ танысуға жол 
ашты. Оқытушылар əр күн сайын бізді жылы 
шыраймен, жылы жүзбен қарсы алып, дəріс 
жүргізеді. Соның арқасында мен қытай 
тілінде сабақ берудің көптеген əдістерін 
үйрендім. 

Осы уақыт аралығында мен қытай тілін 
меңгерудің HSK 6 деңгейі мен орташа 
деңгейдегі HSKK емтиханын (қытай тілін 
үйренудің жазбаша жəне ауызша емтиханы) 
сəтті тапсырып үлгердім. Оқу-дəрістерінің 
арқасында мен əлемнің əр түкпірінен до-
стар тауып, олармен түрлі тақырыптарда 
əңгімелесіп, бос уақытымызды бірге өткіздік. 
Бəріміз бірге бадминтон ойнап, караокеге бірге 
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ірі банк топтарының бірі саналатын 
“Гонконг-Шанхай Банк корпорация-
сы ” болып табылады. 

Менің ойымша, Вайтань архи-
тектурасы үлкен ерекшелікке ие, 
ол еуропалық, ресейлік жəне басқа 
да стильдерге толы. Мен бұған 
дейін бұл жердің күндізгі əдемілігі 
жөнінде көп естіген едім, деген-
мен Вайтаньның кешкі көрінісін 
ештеңемен салыстыру мүмкін емес 
екен. Бейне бір, түс көріп жүргендей 
боласың. 

Келесі күні біз Чжоучжуанға 
келдік.Чжоучжуан - 900 жылдан 
астам тарихы бар Цзяннань өзенінің 
жағалауындағы көне қала. Адамдар 
бұл жерді Дяньшаньхудың бағалы 
орыны деп атайды. Ескі салт-
дəстүрлер, қарапайым халықтық 
əдет-ғұрыптар, таза өзен суы... 
бұлардың барлығы ескі тарихтан 
хабар береді.Чжоучжуанның сұлу 
табиғаты мен таза ауасы,тіпті, 
уақытты ұмыттырып жібереді. 

 Төртінші күні біз Ханчжоуға 
аттандық. Қытайда Аспанда –жұмақ, 
ал жерде- Сучжоу мен Ханчжоу” де-
ген нақыл сөз бар. Ханчжоуға келіп, 
біз оның табиғатына тəнті болдық, 
бірден қолымызға бейнекамера 
алып, суретке түсіре бастадық. 

 Қытайға жасаған сапарым кезінде 
мен Ханчжоу провинциясындағы 
Сун əулетінің қаласына да бардым. 
Бұл орын туристер үшін шығыстағы 
демалыс орталығы, махаббат қаласы 
жəне шетелдіктер үшін жібектің 
туристік сарайы екен. 

 Сун əулеті кезеңіндегі қала Сиху 
көлінің батыс бөлігінде орналасқан. 
Мұнда сауда көшелері, қалалық 
алаңдар, қуыршақ театры, түрлі 
аттракциондар, көлеңке театры 
жəне т.б орындар бар. Кейіннен біз 
“Жібек” музейіне саяхат жасадық, 
мұнда біз жібекті дайындау əдісімен 
таныстық. Экскурсия соңында біз 

都说：“不到长城非好汉。”
除此之外，我们还有一个文化旅

行，去中国经济、金融、贸易、航运
中心一一上海。上海是一座国际化大都
市，百余年来，上海一直是中国商业的
中心、财富的会聚地，更是中国展示给
世界的一张名片。这座城市的高明之处
在于它将昔日和现代完美结合,并善于
创造流行元素。精致可口的上海点心，
婉约可人的上海女人，妩媚可心的本地
软语，组成了上海的独特韵味，叫人一
品便会醉倒.

在上海的第一天我们去了“南京路”
。南京路是上海最繁华的街区，素有“
中华商业第一街”之誉。东起外滩，西
至静安寺与延安西路交汇的南京路，
全长5.5公里，两侧商厦鳞次栉比，云
集着约600多家商店，向市民和游人提
供了一个集购物、美食、休闲娱乐、旅
游观光为一体的场所。那里人山人海，
就连你想停下脚步来照一张照片都感到
有些拥挤。

从南京路出发，我们大家一起走向
外滩。我和同去的人们终于来到上海外
滩。这是从来上海的那刻起，就想来的
地方，现在终于如愿了！外滩东面靠着
黄浦江,西侧是52幢风格各异的大厦,全
长约1.5公里,这些建筑群被称为“万国
建筑博览群” ，这些建筑不是出自同一
位设计师，也并非建于同一时期，惊

奇的是它们的建筑色调却基本统一，整
体轮廓线处理协调，因此，给人一种刚
健、雄浑、雍容、华贵的气势，置身其
中恍如步入“万国”。著名的建筑有中国
银行大楼、和平饭店、海关大楼、汇
丰银行等，再现了昔日“远东华尔街”的
风采。 看到这些我很开心，外滩的建
筑风格非常有特色，有欧洲式的，有
俄式的.....，以前听说白天这里非常美
丽，但是我觉得晚上的外滩更美丽。当
外滩周围的高楼大厦灯光一亮，无数盏
五颜六色的灯和各种各样的霓虹灯让人
眼花缭乱。外滩的一侧有很多西洋式的
高楼大厦，大厦内灯火通明，照得四周
如同白天一样。眼前的一切让我觉得自
己好像在梦境中一样。　

第 二 天 ， 我 们 来 到 了 周 庄 。 周
庄——一个有着九百多年历史的江南水
乡古镇，人称是淀山湖畔的一块宝玉。
悠远的传统、淳朴的民风、古老的建
筑、清澄的河水……讲述着它那古老的
历史。周庄就像一幅幅清淡、素雅的水
墨画。这画中有桥、有水、有人家，且
依河成街，桥街相依，临水筑阁，特别
是那临河的小楼粉墙黛瓦，错落有致，
一派古朴、清纯的气象。让人有种忘却
时间的感觉。

古镇上的街道全是用五彩石铺的，
很平坦很干净。镇上每条街道的一侧都
伴有小溪，清清的流水沿街穿巷。水边

Сиху көлінде қайықпен серуендедік. 
Бұл сəтте де бəрін ұмытып, тек бұл 
қаладағы өмірдің ерекше екендігін 
түсінесің...

 Кейіннен біз Шанхайға оралдық. 
Б ұ л  жол ы  б і з  Ш а н ха й д а ғ ы 
сəулет өнерінің белгісі –“Шығыс 
Жауһары” мұнарасын қарауға 
бардық. Шығыс Жауһары Хуанпу 
өзенінің жағасында орналасқан 
жəне Шанхайдың ең көрікті жері 
саналады. Мұнараның биіктігі 
468 метрді құрайды, Азияның 
ең биік ғимараты саналады жəне 
əлемде биіктігі жағынан үшінші 
орында тұр. Біз бұл ғимараттың ең 
биігіне шығып, Шанхайдың барлық 
əдемілігін тамашалауға мүмкіндік 
алдық, өйткені жоғарыдан қала 
алақандағыдай көрінді. Осыдан 
кейін біз Хуанпу өзенінің ерекше 
əдемі сипатын тамашаладық. 

Міне, менің қызыққа толы сапарым 
аяқталып, елге қайтатын уақыт та 
жақындады. Алайда Шанхай секілді 
ерекше қаланы қимағандықтан, 
одан кеткім келмеді. Бұл сапар 
менің дүниетанымымды кеңейтіп 
қана қоймай, өмірлік тəжірибе 
жинауға, өзіме мəлім де беймəлім 
қырларымды ашуға мүмкіндік берді. 
Бұл үшін, яғни Қытайда білім алуға 
мүмкіндік берген Конфуций инсти-
тутына жəне Қытай тілі Кеңсесіне 
(Ханьбань)  көп  а лғысымды 
білдіремін. Өйткені бұл жоба 
көптеген адамдардың “қытайлық 
арманын ”шындыққа айналдыр-
ды. Алдағы уақытта Қазақстан 
мен Қытайдың «Бір белдеу-бір 
жол» бастамасы аясындағы өзара 
əрекеттестік одан əрі дамыса алға 
қойылған жоспарлардың барлығы 
орындалатындығына сенімдімін. 

Динара Ахметова 
Конфуций институтының 

грант иегері, магистр.

有杨柳，柳下有小桥，大有“东方威尼
斯”的味道。周庄的夜色也非常迷人。
更突显出周庄的本质与纯粹。看着漂亮
的景色，亲自拿起了高清相机，为大家
拍摄取景，合影等。

第四天我们去杭州。上有天堂，下
有苏杭，我从小就对杭州有着莫名的憧
憬。到了杭州大家都被这美丽的景色给
深深的迷住了，纷纷拿出相机手机开
始拍照。景色太美丽了！首先我们去了
杭州的宋城。曾经听说过杭州宋城，这
一次才知道宋城是东方休闲之都、爱情
之都、丝绸之府 ，也是杭州旅游的一
大新亮点。宋城，位于杭州西湖风景区
西南，是中国人气最旺的主题公园，也
是中国非物质文化遗产集聚地。有市井
街、宋成河、城楼广场等景点，也有木
偶戏、皮影戏、街头杂耍等表演，而最
具特色的当属大型歌舞《宋城千古情》
。我们赶上了中午2点的表演。表演开
始了，我无法描述它的美丽，演员们的
表演非常精彩，还有出其不意的呈现方
式 ，都非常迷人。

最后，我们自由活动，我觉得时间
很快，一晃就过去了，我们还没有彻底
游览完宋城，就要依依惜别了，我和同
学们都觉得宋城是一个非常值得一玩的
景点 。这次游览时间很仓促，有点遗
憾，如果今后有机会，我们还会再来
的。游览宋城后，我们去参观了杭州四
湖丝绸文化博物馆。在那边看了看丝
绸，听了导游给我们介绍丝绸的做法和
保养的方法，我觉得很有意思！

12月12号，是我们文化体验之旅
的最后的一天。早上我们去了西湖。游
览了杭州闻名中外的“西湖十景”，三潭
印月、南屏晚钟、双峰插云、雷峰夕
照、花港观鱼...不仅如此，还有西溪、
灵隐、岳王庙、京杭大运河、虎跑等数
不胜数的风景名胜。我很喜欢欣赏大自
然的景色，所以，我觉得西湖是最美丽
的一个景点，西湖两旁的柳树都发起了
嫩嫩的芽，翠绿翠绿的。两旁的桃花也
竞相争艳，开的很美丽。随后，我们乘
船围绕着美丽的西湖游了一圈。那个
时候，我们被美丽的西湖景点给迷住
了，忘了时间。我觉得在这里生活太

美好了，生活在杭州就像生活在古诗
书画里，哪一处都有韵味，哪一处都
让人动心!

再回上海。这一次我们去看了上海
的标志性建筑——东方明珠塔。东方明
珠坐落于黄浦江畔,是上海最著名的地标 
，塔高468米,亚洲第一、世界第三电视
塔是将11个大小不一、高低错落的球体
从空中串联到草地上,两个巨大球体与塔
下上海国际会议中心的两个发球球体，
构成了充满“大珠小珠落玉盘”的诗意情
景 ，塔两侧的南浦大桥和杨浦大桥形
成“双龙戏珠”之势，亚洲最高的旋转餐
厅位于塔267米高的球体上，在此用餐
可饱览浦江两岸秀色 ，可欣赏隔江相
望的外滩“万国博览群”。我们乘坐观光
电梯上了塔顶，在玻璃长廊上俯视上海
美景，真让人不得不赞叹啊！

然后，我们游览了黄浦江。以前在
书上看的图片，现在我终于亲眼看见
了，黄浦江两岸荟萃了上海城市发展的
精华。那里的风景的魅力无以言说！

最后一天，我们依依不舍的离开了
上海，开始了归途。旅行的点点滴滴历
历在目，大家的欢声笑语依然回荡在耳
边，这次旅行给了大家一次互相了解，
彼此熟悉的机会，在这个过程中也看到
了大家在生活中的另一面。

总而言之，这些使我眼界大开，让
我真正地感受到了中国大城市生活的节
奏感，获得的知识难以言尽，得到的体
会相当深刻，为我日后的课堂生活，增
添了精彩的一笔。

我觉得这次无价的生活经历改变了
我的一生，让我变得更成熟，让我发现
自己新的潜力。刚开始时，梦想好像都
遥不可及，但若是我们能下定决心，最
后一定可以实现自己的梦想。我的中国
梦想就是这样实现的。

感谢汉办、孔子学院给我提供这样
的机会，让我能够去中国留学。也希望
更多像我一样拥有一个中国梦的人能够
实现自己的梦想。感谢“一带一路”的倡
议让我的梦想成真。

中国和哈萨克斯坦有许多共同发展
战略。我希望，我也相信，中国和哈萨
克斯坦的友谊会在“一带一路”政策照耀
下，万古长青！
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əн айтуға бардық. Қытай мəдениетінің 
ерекшелігін одан əрі ұғына түсіну 
үшін біз түрлі байқауларға жəне 
шараларға қатыстық. Мəселен, Конфу-
ций институтының ашық есік күні ша-
расында бірге сахнаға шығып, əлемдегі 
бейбітшілік пен жақсылықтың маңызы 
туралы өлең оқып, Қытайдағы белгілі 
жазушылардың дəрістерін тыңдап, 
қытай асханасынан дəм таттық. Əсіресе, 
мені атақты “Ұлы Қытай қорғаны” 
қатты қызықтырды.Бұған қо са 
Қытайдың экономикалық,қаржылық 
сауда жəне теңіз орталығы саналатын 
Шанхайға мəдени саяхат жасадық. 
Шанхай бірнеше жүздеген жылдар 
бойы Қытайдың сауда орталығы 
саналады. Бұдан өзге бұл қала ескі 
мен бүгінгіні жалғап, сəулет өнерінің 
заманауи бейнесін жасайтындығымен 
ерекше. Шанхайдың шығыс бөлігінде 
«Вайтань» жағалауы мен «Цзинъань-

сы» буддалық ғибадатхана -монастырлық 
кешені  бар.  Бұл көшенің жалпы 
ұзындығы 5,5 шақырымға созылады, екі 
жақтан қатар-қатар сауда орталықтары 
орналасқан, онда 600 -ден астам дүкен 
орналасқан. Бұл жерде қала тұрғындары 
мен туристерге сауда-саттық жасап, 
дəмді астың дəмін татып көруге бола-
ды, бір сөзбен айтқанда демалыс үшін 
таптырмас орын. Нанкин көшесіндегі 
саяхатымыздан кейін Шанхайдың əдемі 
орындарының бірі-Вайтаньға бардық. Бұл 
жерге келуді Шанхайға келгеннен бері 
армандаған едім. Вайнанның шығысында 
Хуанпу өзені ағып жатыр, ал батысында 
ұзындығы 1,5 шақырымға созылып 
жатқан əр түрлі стилдегі 52 биік ғимарат 
бар. Бұл құрылысты “Халықаралық 
архитектураның топтасуы” деп атайды.
Бұл ғимараттардың барлығы тек бір 
ғана сəулетшінің жұмысы емес жəне 
бір мезетте тұрғызылмаған, бірақ олар-
ды сызықтарының пішіні мен бірегей 
тұстары біріктіреді. Бұл жердегі ең та-
нымал сəулет ғимараты Қытай банкінің 
бас ғимараты, кеден ғимараты, əлемдегі 

介绍它们的用途。窗花是中国人在节
日里贴在窗户上增加节日气氛的。喜
字是结婚时贴的。福字贴的时候要倒
着贴，表示福到了。我还特别喜欢中
国的武术，学校也给我们开设了太极
拳的选修课。课余的时间我还特别喜
欢看中国的功夫片，中国有很多功夫
电影都很精彩。我喜欢成龙、李连杰
这样的武打明星。我还特别喜欢中国
的春节，春节是中国人最大的节日，
也是中国人团圆的节日。无论平时工
作多忙，春节的时候，人们都会赶着
回家和家人团聚。春节的时候非常热
闹，家人要包饺子、吃年夜饭，还要
放鞭炮。年三十的晚上，到处是鞭炮
的声音。各个地方都在举行各种庆祝
活动。每年的三十，电视上还会播放
春节联欢晚会。一家人坐在一起，边
吃年夜饭，边看春晚。我觉得这样的
生活太美好了。丰富多彩的中国文化
让我深深地喜欢上了中国，所以在哈
萨克斯坦本科毕业之后，为了更深刻
地了解中国文化，我毫不犹豫地选择

了赴中国读研究生。
我很早就希望能有机会来中国，在这个古老

而年轻的国家学习汉语。现在这个愿望终于实现
了。此时此刻我就在中国的首都——北京！心里
有说不出的高兴。我记住了这一天——2015年8
月25号。

在北京，我做了很多有意义的事情，留下了很
多美好的回忆。在中央民族大学学习期间，我把哈
萨克斯坦灿烂的文化介绍给了中国的老师和同学
们，也从老师同学那里了解了美丽的民大。老师
们非常的友好，他们每天总是面带微笑而且用心
良苦的给我们讲课。从老师那里我学到了很多关
于对外汉语教学的方法。在此期间也顺利通过了
HSK6级和HSKK中级。通过课堂，我还认识了很
多来自世界各国的朋友，我们每天都有聊不完的
话题，我们一起去吃饭、一起打羽毛球、一起去
KTV唱歌。为了让我们了解更多的中国文化，也为
了我们国家之间的友谊，我跟我的同学们参加了很
多活动，比如：“孔子学院的开放日”。诗歌朗诵，
听讲座，品尝美食。孔子学院的开放日是我们到北
京后参加的第一个活动，也是我们在中国的第一次
表演，因为有点儿紧张，所以坐立不安。但在老师
们和中国朋友们帮助和鼓励之下，我们的表演获得
了观众的喝彩。我觉得参加这样的社会活动能够拓
宽我们的知识面，让我们找到很多新的朋友。对我
来说，印象最深的是我们一起攀登长城。因为人们
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