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Жар-Жар – Қарағанды облысы көлемінде құрылған ең алғашқы қазақша КВН 

командаларының бірі, әрі бірегейі. 

2003 жылы Қарағанды экономикалық университеті қабырғасында дүниеге келген «Жар-

Жар» командасы бірден көрермен көзайымына айналды. ойыншылар келбетті, киімдері 

стильді. әзілдері салмақты, қалжыңдары өтімді бұл команданы жанкүйерлер жылы 

қабылдады. 

 

 Қарағанды облыстық қазақша КВН чемпионатының үш дүркін чемпиондары, 

республикалық КВН фестивальдерінің жүлдегерлері «Жар-Жар» командасы Қарағанды 

КВН тарихында ерекше орын алды. 

 

«Жастар Қазақстанның болашағы» атты аймақтық студенттер фестивалінің екі дүркін 

жеңімпаздары, «Тәуелсіздік – тәу етер тұғырың» атты облыстық жастар фестивалінің вице 

– чемпиондары «Жар-Жар» командасының кезекті жетістіктері. 

 

«Жар-Жар» - студент жастардың шығармашылық потенциалын жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін орта. 

 

«Жар-Жар» - жастардың бос уақытын тиімді,мағыналы өткізуге сенбепкер болатын 

мүмкіндік. 

 

«Жар-Жар» - жаңа достар, жаңа идеялар, жаңа жетістіктер. 

 

«Жар-Жар» КЭУ-ге деген намыс, жеңіске деген жігер. 

 

«Жар-Жар» - қарапайымдылықтан танымалдылыққа апарар жол. 

 

«Жар-Жар» - университет мақтанышы. 
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Жар-Жар – одна из первых оригинальных команд КВН, созданных в 

Карагандинской области и выступающих на казахском языке.  

Была создана в 2003 году в Карагандиском экономическом 

университете, она сразу завоевала любовь и признание зрителей. Игроки 

своей привлекательностью, стильной одеждой, остроумными ответами, 

шутками стали любимцами публики.  

3 раза удостаивались звания чемпиона в Карагандинском областном 

чемпионате казахских КВН, призер республиканского КВН команда Жар-

Жар занимает особое место в истории КВН Караганды.  

Очередные достижения команды: дважды чемпионы молодежного 

фестиваля «Жастар – Қазақстанның болашағы», вице-чемпионы областного 

молодежного фестиваля «Тәуелсіздік – тәу етер тұғырың».  

 «Жар-Жар» - среда, дающая возможность полностью использовать свой 

творческий потенциал.  
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«Жар-Жар» - возможность провести свое время содержательно и 

эффективно. 

«Жар-Жар» - новые друзья, новые идеи, новые достижения.  

«Жар-Жар» - стремление к победе, желание отстоять честь КЭУ. 

«Жар-Жар» - дорога, ведущая к известности, к славе. 

«Жар-Жар» - гордость университета.  
 

The club of funny and resourceful  (KVN) "Zhar-zhar"  

Abishev Zhomart Suleimenov  

 

Zhar-zhar is the first Kazakh KVN teams in Karaganda region. It was established in 

Karaganda Economic University in 2003 and won the audience's attention at once, the players 

are very witty and they have a very good clothing style, their humor is very appropriate, that's 

why they have a warm welcome among their fans. They are three times winners in Kazakh 

KVN, also they are the prize holders of republican KVN festivals and have a special place in 

Kazakh KVN history.  They are twice winners of a festival named "Youth are Kazakhstan 

future" and are vice champions of regional youth festival "Independence is your honor".  

"Zhar-zhar" is a place where there is an opportunity for students to express their 

creativeness. It is also a great opportunity to spend their quality spare time. "Zhar-zhar" is a 

place, where you can have make new friends, propose ideas and gain new achievements. It is a 

great  team where one can express his/her personality and gain success. "Zhar-zhar" is a place 

where one can be humble and get famous.  

"Zhar-zhar" is the university's proud.  
 


