
 

 

Алексей Лодочников  

«Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» 

 

 

2017 жылғы 1 желтоқсан күні Астана қаласында Қазақстан 

Республикасының Президенті мемлекет Басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

қатысуымен «Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» Форумы өтті.  Бұл жоба 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес жүзеге 

асырылады. Бұл конкурс үш міндетті шешуге бағытталған: кім өз ақылы, 

қолы мен таланты арқылы заманауи Қазақстанды жасайтын адамдардың 

жүзін қоғамға көрсету. Екінші: біздің таптырмас заманауишыларды 

ақпараттық қолдау мен көпшілікке таратудың жаңа мультимедиялық 

алаңшасын құру. Үшіншісі – тек жалпы ұлттық ғана емес. Сонымен бірге 

«100 жаңа тұлға» аймақтық жобалар құру. Бұл жобада «Музыкалық колледж 

– дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ 

«Ән салу» бөлімінің 3 курс студенті Алексей Лодочников жеңімпаз атанып, 

форумда Павлодар қаласының атынан қатысты. Қазіргі таңда Алексей 

Лодочников музыкалық колледждің «Жас Отан» жастар қанатының басшысы 

болып табылады. Өз сұхбатында: «Мен, біздің Президентімізге осы жобаны 

құрғаны және біз секілді қарапайым адамдардың барлығын осы залда 

жинағаны үшін ризамын. Мен жоба қатысушыларының бірнеше оқиғасын 

оқып шықтым, олар шынымен де бірегей оқиғалар, әрқайсысы назар 

аударуға тұрарлық. Бұл жастар үшін бір ынталандыру болу керек», -деді. 

Алексей бұған дейін Елбасымен 2016 жылы кездескен, сол кездесуден кейін 

оның өмірі күрт өзгерді. Оны Республикалық деңгейдегі түрлі іс-шараларға 

шақыра бастады. Алексей белсенді өмір позициясын ұстанады, оның 

қоғамдық қызметі тек колледж қабырғасында ғана емес, оның сыртында да. 

Ол қаланың, облыстың іс-шараларына қатысады, оны патриоттық сипаттағы 

іс-шараның жүргізушісі ретінде шақырады, ол түрлі жастар жобасының 

сыйлы қоңағы. Оның тұлғасына қызығушылық танытады. Белсенді қоғамдық 

өміріне қарамастан, Алексей музыкалық өнерде талантын шыңдап, өзін 

шығармашылық адам ретінде танудан жалықпайды. Оның жастар 

арасындағы белсенділігі, толеранттығы мен жоғары патриоттық сезімі мен 

Отанға және еліне деген махаббаты келе жатқан ұрпақ үшін үлгі тұтарлық 

және еліктеуге ынталандыру болып табылады. 

 

Карашина А. А.  

 



Алексей Лодочников  

«100 новых лиц Казахстана» 

 

в Астане 1 декабря 2017 года  прошел Форум «100 новых лиц 

Казахстана» с участием Главы государства Президента  Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева. Проект «100 новых лиц 

Казахстана»  реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру» -  

«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». Конкурс  

ориентирован на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, 

кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан. Второе - 

создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и 

популяризации наших выдающихся современников. И третье -  создать не 

только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц». В 

данном проекте победителем стал студент 3 курса отделения «Пение» ГУ 

«Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для 

одарённых детей» Алексей Лодочников и представил на форуме  город  

Павлодар.  На сегодняшний день Алексей Лодочников  является  

руководителем молодежного крыла «Жас Отан» музыкального колледжа. В 

своем интервью он сказал: «Очень благодарен,  нашему Президенту за 

создание этого проекта и за то, что всех нас - обычных людей - собрал в этом 

зале. Я перечитал несколько историй участников проекта, это действительно 

уникальные истории, каждая из них заслуживает внимания. Для нашей 

молодежи это должно стать неким стимулом». Алексей  уже встречала с 

Елбасы в 2016 году, и именно после этой встречи  его  жизнь кардинально 

изменилась. Алексея стали приглашать на различные мероприятия 

Республиканского уровня. Алексей ведет активную жизненную позицию, его 

общественная деятельность проявляется не только  в стенах колледжа, но и 

за ее пределами.  Он принимает участие в мероприятиях города, области, его 

приглашают в качестве ведущего мероприятий патриотического характера, 

он желанный гость различных молодежных проектов. К его личности 

общество проявляет большой интерес. При всей активной общественной 

жизни Алексей не перестает оттачивать талант в музыкальном искусстве и 

проявлять себя как творческий человек. Его активность среди молодежи, 

толерантность и высокое чувство патриотизма и любви к Родине и к народу  

является примером и стимулом для подражания подрастающему поколению.  

 

Карашина А. А.  

  



 


