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Қазақ ұлт аспаптар оркестрін одан әрмен дамытып, оркестр отырысы мен 

шығармалар құрылымына өзгеріс жасап, өлшеусіз еңбек қосып жүрген Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР білім беру ісінің «Құрметті қызметкері», Қазақстан 

композиторлар Одағының мүшесі, Атырау облысы Жылыой ауданының «Құрметті 

азаматы», Астана қаласы мемлекеттік филармониясы академиялық қазақ халық аспаптары 

оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижеры, дәулескер күйші, композитор, 

профессор - Айтқали Тілепқалиұлы Жайымов. [1-22] 

Айтқали Тілепқалиұлы 1947 жылы 5 мамырда Атырау облысы, Жылой ауданы, 

Рәкіш ауылында дүниеге келген. 1966 жылы Құлсары қаласында орта мектепті бітіріп, сол 

мектепте ән сабағынан дәріс беруге қалдырылады. Нота сауаты болмаса да табиғат берген 

дарын домбырада ғана емес, баян мандолина тәрізді ауылда бар аспапты ойнап үйренген. 

Әрине, домбыра бала күнінен қанына сіңген өнер болғандықтан облысқа танымал 

талантты Қазақстан мәдениетінде еңбегі сіңген қызметкер Сейілхан Құсайынов Атырау 

музыка училищесіне алып келеді. Училищені 1972 жылы бітіріп, сол жылы Алматы 

мемлекеттік консерваториясына түсіп, екі мамандық бойынша (домбыра, композитор) 

сабақ алады. Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясын 1978 жылы дирижер 

О.Я.Готман класында және домбырада Қ.Ә.Мұхитовкласында мамандықтары бойынша 

бітірген. Оқып жүрген кезінде-ақ, шығармашылық қабілетті, ғылымға бейім дүлдүл күйші 

Айтқали Тілепқалиұлын домбыра кафедрасына сол жылы жұмысқа қалдырады. 

Ол консерваторияның домбыра кафедрасы жанынан қазірде өз алдына жеке кафедра 

болған, дәстүрлі ән және шертер, сыбызғы кластарының ашылуына белсене ат салысты. 

Сондай-ақ, 1991 жылы совет үкіметі ыдырап, еліміз тәуелсіздігін алған бетте Құрманғазы 

атындағы оркестр құрамының жағдайы мәз емес еді. Егемендікке дейін болған оркестрдегі 

85 адам тәуелсіздік алғаннан кейін 28 адамға дейін азайып, оркестр құрамын қайтадан 

жинау керек болды. Осы тұста Айтқали Тілепқалиұлының ерен еңбегін зор деп 

есептейміз. Ахмет Жұбанов заманынан құрылған Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы 

оркестрді Ахмет Жұбановтан кейін оркестрді қайта құрып, жандандырушы, оркестрге 

екінші өмір берген десек те артық болмас. Айтқали Жайымов келісімен оркестр құрамын 

толықтырып, оркестр құрамына алғаш рет қыл қобыз, шертер аспаптарын өз алдына жеке 

топ ретінде енгізіп, сол құрамға сәйкес көптеген жаңа шығармалар жазыла бастады.  

А.Жайымов-дүлдүл орындаушы, талантты дирижер сонымен қоса дарынды 

композитор. Композитордың көптеген ән-романстары, ұлт аспаптарына арналған 

шығармалары да заманауи туындылар. Домбыраға арнап шығарма жазуды Х.Тастанов, 


