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Василий Уткин мен Георгий Черданцев – қалың қазаққа 
таныс есімдер. Нобель сыйлығын алған ғалымдар секілді 
әлемді таңқалдыратындай еңбегі болмаса да, көрермен 

қос азаматтың комментаторлық еңбегін жоғары бағалайды. 
Ресейдің азаматтары футбол трансляциясы арқылы әлемге 

танымал бола бастады. Футбол матчтарын жүргізудің керемет 
көрінісін қалыптастырған  Уткин мен Черданцевтың шеберлігін  

Fifa ұйымы да жоғары бағалап, playstation ойындарына 
қосты. Бұл – көршілес Ресейдегі көрініс. Біздің елде бұл 

қызметтің сапасы қандай? Не себепті ел комментаторларына 
көрерменнің көңілі толмайды? Мемлекеттік арналар 

мамандардың еңбегін қалай бағалайды? Комментаторлықтың 
айналасындағы сан сауалдың астарын ақтарып көрсек...
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 ҚАЗАҚ  ҚАЗАҚ 
КОММЕНТАТОРЛАРЫНЫҢКОММЕНТАТОРЛАРЫНЫҢ
ХАЛІ ҚАЛАЙ?ХАЛІ ҚАЛАЙ?
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Бір жыл бұрын Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев тарихи әділдікті 
қалпына келтіру жұмыстарын 

аяқтап, саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау үшін 
арнайы мемлекеттік комиссия 

құруды тапсырды. «Біз 
жазықсыз жазаланғандардың 

әрқайсысын есте сақтау 
арқылы ғана кемел келешекке 

жол ашамыз. Болашақтың 
берік негізі Тәуелсіздіктен 
бастау алады» деген еді 

Президент үндеуінде. 

33

55



22NEWS

ЖАСТАР ЖАРЫСҚА ТҮСТІ
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ЖАСТАР 
АКЦИЯСЫ

СУҒА ШОМЫЛАТЫН 
КҮН ЖАҚЫН
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КОНКУРСҚА КОНКУРСҚА 
АШЫҚТЫҚ КЕРЕКАШЫҚТЫҚ КЕРЕК

ЕСКІ ЖИ�АЗДЫ 
АЛПЫНА КЕЛТІРЕДІ



44

ҚАЗАҚ ҚАЗАҚ 
КОММЕНТАТОРЛАРЫНЫҢКОММЕНТАТОРЛАРЫНЫҢ
ХАЛІ ҚАЛАЙ?ХАЛІ ҚАЛАЙ?
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ШӘУУӘЛ ОРАЗАСЫ:
МА�ЫЗДЫ 5 С�РА

ТАСҚА ЖАЗЫЛҒАН СӨЗ
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ӨМІРІҢ ӨЗ ҚОЛЫҢДА

ҮЗДІК ТЕХНОЛОГИЯ
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Токио Олимпиадасының басталуына да санаулы уақыт қалды. Олимп жолдама-
сын қоржынға салғандардың дені дзюдошылар. Жапон спортын серік еткен 
сайыпқырандарымыз  Олимпиада  алдында  Мажарстанға  аттанбақ. Будапешт 
татамиінде балуандар әлем чемпионатының жүлдесін сарапқа салатын болады. 
Жаһандық жарыс алдында бас бапкер Ғалымжан Жылгелдиевке хабарласып, 
балуандардың бабын білген едік.
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СПОРТШЫЛАРҒА СПОРТШЫЛАРҒА 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚОЛДАУ МАҢЫЗДЫҚОЛДАУ МАҢЫЗДЫ

ЖОЛДАМА САНЫ АРТТЫ
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Бүгінде Әсия Нұрлыбаева инстаграм 
әлеуметтік желісінде өте белсенді. 
Оның әр посты оқырмандардың 
қызығушылығын тудыруда. Өмірлік 
ұстаным, жауапкершілік, отбасын берік 
ұстау тақырыбындағы сан-салалы 
сұрақтарға жауап беруде. Әсияны 
таныстырудың өзі әбестік шығар. Себебі 
көгілдір экран тамашалайтындар үшін 
Әсия көпшілікке танымал. “Журналистика 
қыз балаға ауыр мамандық” деген 
сөзді осы уақыт аралығында жиі естідік. 
Оған көзіміз де жетіп келеді. Десе де 
ауыртпалығына шыдап, қиындығына төтеп 
беріп келе жатқан мамандық – Әсияның 
өз қалауы. 

СТИВ ДЖОБС СТИВ ДЖОБС 
ҰСЫНҒАН ҰСЫНҒАН 
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Стив Джобс – американдық өнертапқыш. Ол көптеген жылдар 
бойы миды дамыту үшін төмендегідей жаттығулар жасаған. 


