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Раскрывая свое творчество театр «Вдохновение» стал победителем 1-го республиканского 

фестиваля студенческих театров г. Алматы, победителем конкурса « Славянская 

письменность и культура». 

Обладателем Гран- при фестиваля « Студенческая весна». Поставлено более 28 

спектаклей на сцене ДКС Университета. Наиболее значимые спектакли: «Легенда о 

светлой любви хан Карахана и Айша биби» рассказывает о запретной любви детей 

враждующих семей, которая стала легендой, «Тяжёлое бремя памяти» рассказывает о 

жизни в тяжелые военные годы; мюзиклы:«Бременские музыканты», «Ночь перед 

рождеством» раскрыли новые музыкальные таланты. Центр ведёт подготовку и уроки 

театрального мастерства для студентов первого курса университета и колледжа. 

Участвует в волонтерском движении города, посещая детские дома, и организовывает 

праздники на День защиты детей к 1-му июня, Новому году. 

 

Студенттік театр 

Пономаренко Елена Геннадьевна 

«Вдохновение» театры өзінің шығармашылығын ашып көрсете отырып, 

Алматы қаласында өткен студенттік театрлардың 1-ші республикалық 

фестивалінің жеңімпазы және «Славян жазуы мен мәдениеті» байқауының 

жеңімпазы атанды.  

«Студенттік көктем» фестивалінің Гран-при иегері. Университеттің 

студенттер сарайы сахнасында 28-ден астам спектакльдер қойды. Ең елеулі 

спектакльдер деп: «Хан Қарахан мен Айша бибінің өшпес махаббаты туралы 

аңызды» («Легенда о светлой любви хан Карахана и Айша биби») (ол 



жауласушы отбасылары балаларының, тыйым салынған махаббаттарын 

баяндайтын аңыз желісінде сахналанған), соғыс жылдарындағы ауыр өмір 

туралы баяндайтын «Тяжёлое бремя памяти» спектаклін айтуға болады; 

мюзиклдер:  «Бременские музыканты», «Ночь перед рождеством» жаңа 

музыка таланттарын ашуға мүмкіндік берді. Орталық, университет пен 

колледждің бірінші курс студенттері үшін дайындық және театрлық шеберлік 

сабақтарын жүргізеді. Балалар үйлеріне барып, қаладағы волонтерлық 

(еріктілер) қозғалысына қатысады және 1-ші маусымдағы Балалар Күніне 

арналған мерекелерді, Жаңа жылды ұйымдастырады.  

 

Students theatre 

Ponomarenko Yelena Gennadiyevna 

 

Revealing its creativeness the theatre "Vdohnovenie" has become the winner of the first 

republican festival of student theatres in Almaty, the winner of a contest of "Slavic literacy and 

culture ".  

The winner of a Grand Prix of the festival "Student spring". There was performed more 

than 28 spectacles on the stage of the Palace Students Culture of the university. The most 

important spectacles were:  "the legend of a fair love of khan Karakhan and Aisha bibi" tells 

about the forbidden love of enemy families, which became a legend, "a hard burden of memory" 

tells about the life during the war time; musical "the Bremen musicians", "the night before 

Christmas" revealed new musical talents. The center carries our the preparation and lessons of 

theatrical skills for university and college freshmen. Participate in volunteering city activity and 

organizes festivals for the day of children protection on 1 of June and new year.  

 

 
 


