
74 |   Saryn art and science journal 4 (17) 2017  

 

МРНТИ 18.41.85 

 

М. Ербол1 
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 

(Алматы, Қазақстан) 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ  

ФОЛЬКЛОРЛЫҚ-ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ АНСАМБЛЬДЕР 
 

Түйін 

Бұл мақалада қазіргі кездегі фольклорлық және этнографиялық ансамбльдер 

қарастырылады. Автор әрбір ансамбль туралы қысқаша ақпарат береді және «Шертер», «Ғасылар 

пернесі», «Сазген сазы», «Адырна» және «Тұран», аз қатысушыларымен ерекшеленетін 

ансамбльдер болса, ал «Отырар сазы» тобы оркестрлік мәртебеге ие екендігін атап өтеді. Бұл 

мақалада автор әр халықтың музыкалық мәдениетінің белгілі бір сипаттамаларының нәзік 

қырларын дәл көрсету фольклорлық-этнографиялық ансамбльдер орындауында анық көрінетініне 

назар аударады. «Хассақ» фольклорлық-этнографиялық ансамбль ұжымының мүшесі бола 

отырып, автор осы топтың шығармашылығына терңірек үңіледі. Зерттеушінің айтуы бойынша, 

«Хассақ» ансамблінің басты мақсаты - шығармашылық жолдағы өзіндік бірегейлігі мен 

ерекшелігін айқындау,фольклормен үндес,олсыз елестете алмайтын дәстүрлі және көпке түсінікті 

бағыттардан сапаға қарай ауысуға деген ұмтылыс, яғни халық аспаптарының дыбысының 

шынайылығын көрсету болып табылады.Халықтың жадында жүрген сүйікті ән мен күйлерден 

бөлек, ансамбль ескі шығармаларды басқа аспаптарға (қыл-қобыз, домбыра, жетіген, сыбызғы, 

шертер, , саз-қобыз шаң-қобыз данғыра, дауылпаз, дабыл, қоңырау және т.б.) көшіріп нақышына 

келтіріп, қайта жаңғыртады. Ансамбль, осылайша қазақ фольклоры мүдделі кең аудиторияға 

тарту, түрлі құралдар арқылы жұмыс істеп, қызықты және техникалық мінсіз ойын үйлесімді 

ұштастыру арқасында орындайды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются ныне существующие фольклорно-этнографические 

ансамбли Казахстана. Автор дает краткую информацию о каждом коллективе и отмечает, что 

коллектив «Отрар сазы» имеет статус оркестр, в то время как «Шертер», «Ғасылар пернесі», 

«Сазген сазы», «Адырна» и «Тұран», отличающиеся меньшим количеством участников являются 

ансамблями. В работе автором отмечается, что именно в исполнении и звучании фольклорно-

этнографических ансамблей наиболее тонко и точно проявляются характерные особенности 

музыкальных культур каждого народа.Являясь участником данного коллектива, автор статьи 

более подробно останавливается на фольклорно-этнографическом ансамбле "Хассақ". По мнению 

исследователя, главной целью ансамбля «Хассақ» является желание подчеркнуть уникальность и 

самобытность творческого пути, отход от общепринятых и традиционных направлений в сторону 

качества, без которого немыслим фольклор, а именно – аутентичность звучания народных 

инструментов. Помимо излюбленных народом песен и кюев, ансамбль возрождает старинные 

произведения с помощью переложения их на разные инструменты (кыл-кобыз, домбра, жетиген, 

сыбызгы, шертер, нар-кобыз, саз-кобыз, шан-кобыз, дангыра, дауылпаз, дабыл, конырау и т.д.). 

Ансамбль исполняет произведения на разных инструментах, и благодаря интересным 

гармоническим сочетаниям и технически безукоризненной игре, тем самым привлекая интерес 

широкой аудитории к казахскому народному фольклору. 
 

Ключевые слова: музыкальные инструменты, фольклор, фольклорно-этнографический ансамбль, 

«Шертер», «Ғасылар пернесі», «Сазген сазы», «Адырна», «Тұран», «Хассақ». 
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MODERN FOLKLORE-ETHNOGRAPHIC ENSEMBLES OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

This article examines the currently existing folklore and ethnographic ensembles of Kazakhstan. 

The author gives a brief information about each team and notes that the “Otyrar sazy” has the status of an 

orchestra, while “Sherter”, “Gasyrlar Pernesi”, “Sazgen sazy”, “Adyrna” and “Turan”, differing in the 

number of participants are ensembles. In the work the author notes that it is in the performance and sound 

of folklore and ethnographic ensembles that the most characteristic features of the musical cultures of 

each people are most subtly and precisely manifested. Being a participant of this collective, the author of 

the article dwells in more detail on the folklore and ethnographic ensemble “Hassak”. According to the 

researcher, the main goal of the ensemble “Hassak” is the desire to emphasize the uniqueness and 

originality of the creative path, a departure from the conventional and traditional directions towards 

quality, without which folklore is unthinkable, namely, the authenticity of the sound of folk instruments. 

In addition to popular songs and kyues, the ensemble revives old works by translating them into different 

instruments (kyl-kobyz, dombra, zhetigen, sybyzgy, sherter, nar-kobyz, saz-kobyz, shan-kobyz, dangyra, 

dauylpaz, dabyl, konyrau etc.). The ensemble performs works on different instruments, and thanks to 

interesting harmonious combinations and technically impeccable game, thereby attracting the interest of a 

wide audience to the Kazakh folklore. 
 

Key words: musical instruments, folklore, folklore and ethnographic ensemble, "Sherter", «Gasyrlar 

Pernesi», «Sazgen sazy», «Adyrna», «Turan», «Hassak». 

 

 

Соңғы уақыттарда музыкалық орындаушылық өнерде фольклордың даму 

тенденциясы анық байқалады.Музыкалық дәстүрлі фольклорлық-этнографиялық 

ансамбльдердің орындауындағы қазақ фольклорының барлық жанрлық түрлері: 

лирикалық өлең, мақал-мәтел, жұмбақтар, ертегі, эпос нағыз танымалдыққа айналды. 

Әсіресе,бұл құбылыс Кеңестер Одағының ыдырап, одақтас республикалардың өз 

тәуелсіздігіне қол жеткізген кезінен бастап айқын көріне бастады. Әрбір ұлттың төл 

мәдениеті мен өнерін жаңғыртуға, өзінің ұлттық дәстүрі мен салтын, тарихын тануға, тілі 

мен руханиятын сақтауға деген жаңаша талпыныс әртүрлі фольклорлық-этнографиялық 

ансамбльдердің пайда болуына септігін тигізді. «Фольклорлық-этнографиялық» тіркесі 

«фольклор» »және «этнография» деген ұғымдардан тұрады. «Фольклор» ағылшын тілінен 

аударғанда «өнер», «халықтық шығармашылық», «халық арасына кең тараған 

шығармашылық» деген мағынаны білдіреді. Ал этнография ( гректің «этнос» – халық, 

және «графо» жазамын» деген сөзінен таралған) – түрлі этноспен халықтардың этникалық 

тәжірибесін, білімін, олардың даму жолдарын (этногенез), тұрғындарының құрамы мен 

орналасуын мәдени – тұрмыстық ерекшелігімен бірге материалдық және рухани 

ерекшеліктерін қарастыратын тарихи ғылымының бір саласы [1].  

Яғни фольклорлық-этнографиялық ансамбльдер – халық әндері мен аспапты музыка 

арқылы халықтың әдет-салттарын бейнелейтін шағын шығармашылық ұжым.  

Ансамбльдің негізгі мақсаты – орындаушылық құралдар арқылы шығарманың 

көркемдік мазмұнын ашу. Бұл үшін алуан түрлі фольклорлық аспаптардың терең 

мағыналық байлығы жеке орындаушылардың кең тынысты дауыс мүмкіндігін: көне 

архайкалық тамақпен айту, жылдам айту, тақпақтап айту, әзіл әндер түріндегі жеке 

орындаушылардың орындаушылығында жетекші рөл атқаруы. Сондай-ақ, орындалатын 

шығарманы көрерменнің жақсы қабылдауы мен эмоцианалдық әсерін арттыруда ансамбль 

қатысушыларының киімдері мен атрибуттары да маңызды рөл атқарады.Фольклорлық-

этнографиялық ансамбльдер орындаған әрбір ән мен күйінің дыбысында халықтың 

музыкалық мәдениетініне тән ерекшеліктер дәл әрі айқын көрініс табады. Мысалы, орыс 
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фольклорына ойнақы жанр «Частушкалар» тән болса, қазақ фольклорында сайыс әндер 

сипатындағы «айтыс» (поэтикалық жарыс) мағынасы терең өзіндік дербес жанр. 

Басқа жұртқа кең танылмаған қазақ халқының тыныс-тіршілігін танытатын тұрмыс-

салтымен байланысты ғұрыптық-салттық поэзия: жар-жар», «беташар», «коштасу», 

«жоктау» секілді жанрлар көптің қызығушылығын арттырады. 

Әрбір тарихи дәуірдің өзінің талап-тілектеріне сәйкес, қазақ фольклорында 

жанрлардың өзара кірігуі мен олардың әрқайсының белгілі бір қызметі тән. Қазақстандағы 

алғашқы фольклорлық-этнографиялық ұжым қайталанбас талант иесі, ғажайып 

композитор Н.Тілендиев жетекшілік еткен «Отырар сазы» фольклорлық-этнографиялық 

ұжымы болды.  

«Отырар сазы» ансамблі – түрлі халықтар өнерінің арасын жалғастырған алтын 

көпір, әлемдік музыка өнеріндегі ерекше құбылыс. «Отырар сазы» оркестрінің құрылу 

тарихы 1979 жылдан басталады.Алғашқыда оркестр Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік 

филормониясының жанынан құрылып, музыкалық ұжымның құрамында бар – жоғы 8 

адамнан, Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік консервоториясының мұғалімдері мен 

студенттің музыкалық халық аспаптарында ойнаушыларынан құралды.Ол кездегі 

ансамбльдің жетекшісі – музыка мәдениетінің зерттеушісі, свирельде ойнаушы Болат 

Сарыбаев болды.Кезінде Болат Сарыбаевтың Отырар қаласынан «саз сырнай» музыкалық 

аспабын тауып алып келгені белгілі. Халық мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін осы 

көне музыкалық аспаптың құрметіне ансамбль «Отырар сазы» деп аталады. Бұл ғажайып 

муызыкалық аспап күні бүгінге дейін өмір сүруде. «Отырар сазы» оркестр ретінде 1982 

жылдың қыркүйегінде қайта құрылып,оған Нұрғиса Тілендиев дирижерлық жасады.Ұлы 

музыкант, ғажайып дирижер Нүрғиса Тілендиев оркестрді әлемге танытты. 1994 жылы 

Солтүстік Кореяда өткен музыка өнерінің дүниежүзілік фестивалінде «Отырар сазы» 

бірінші орын иеленіп, алтын медальмен мараппаталды. Оркестрдің негізін салушысы, әрі 

дирижерінің 1999 жылдың 5 қарашасында қайтыс болуына байланысты оркестрге Нұрғиса 

Тілендиевтің аты берілді, ал, 2000 жылы оркестр Академиялық атақ иеленді. 

Қазір оркестр құрамында 60 музыкант жұмыс істейді. Олар домбыра, қобыз, шертер, 

шаңқобыз, қыл қобыз, сырнай, сыбызғы, асатаяқ, дауылпаз, тұяқтас, қоңырау сияқты сан 

түрлі халықтық музыкалық аспаптарда ойнайды.Мұндай алуан түрлі дыбыс оркестрдің 

кең тынысын ашып, тыңдаушыға ұлттық фольклор үлгілерінің байлығын терең танытуға 

мүмкіндік береді. Оркестрдің алғашқы көркемдік жетекшісі, бас дирижері – Нұрғиса 

Тілендиевтің көксегені де осы болатын. Бұл жайында музыкатанушы Ю. Аравин былай 

деп атап көрсетті: «Знаменательной вехой в творчестве Н. Тлендиева и музыкальной 

культуры Казахстана в целом стал 1982 год, когда он возглавил новый фольклорно-

этнографический оркестр «Отрар сазы», став его бессменным художественным 

руководителем и главным дирижером. Собственно, оркестр «Отрар сазы» – это его 

детище и вершина его творчества как композитора, так и исполнителя и дирижера. 

Первым успехом для оркестра стал Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, где он 

стал лауреатом, затем оркестр становится лауреатом премии Ленинского комсомола 

(1985), лауреатом премии Международного фонда им. Жамбыла (1996)» [2]. 

Оркестр репертуарының негізіне аңыз, шежіре, күй сияқты фольклорлық 

шығармалар, халық стильіндегі халық композиторларының шығармалары енді. Әсіресе, 

халық күйі – «Кеңес», «Сары өзен», «Сал күрең» күйлері мен халық композиторларының 

күйлері, Тәттімбеттің «Қосбасар», «Саржайлау», «Сылқылдақ», Ықыластың «Қамбар 

батыр», М. Төлебаевтың «Еске алу» атты туындылары ел жүрегінен шықты. Соныменен 

бірге Н. Тілендиевтің өзінің «Ата толғау» күйі, увертюралары: «Халық қуанышы», 

«Қайрат», «Жеңіс салтанаты», оркестрге арналған домбыра күйлері: «Аққу», «Аңсау», 

«Арман», «Әлқисса», «Қорқыт туралы аңыз», «Көшкеруені», «Махамбет», «Фараби сазы» 

(«Фараби сазы» музыка М. Кумисбекова) тағы басқа төлтума туындылары дүниеге келді. 



Saryn art and science journal 4 (17) 2017 | 77 

 

Бұл шығармалар халықтың ыстық ықыласына бөленген кең танылған шығармаларға 

айналды. Бахтияр Аманжолдың пікірінше,бұл шығармаларда «жанға жайлы, казақи 

кеңістіктің, қазақ даласының еркіндік желі үні естіледі» [3]. 

Фольклорлық-этнографиялық ансамбльдердің қалыптасуы мен қазақтың дәстүрлі 

музыкасын жаңғыртуда көрнекті музыка зерттеушісі, ғалым-этнограф Өзбекәлі Жәнібеков 

зор рөл атқарды. Ол фольклорлық-этнографиялық ансамбльдерді құруды ауызша-

поэтикалық дәстүрді сақтаудың бірден-бір жолы ретінде қарастырды. Оның қолдауымен 

«Шертер», «Ғасырлар пернесі», «Сазген», «Адырна» ансамбльдері құрылды. 80-жылдары 

Жәнібековтің тікелей араласуымен Жамбыл, Сүйінбай мавзолейлері,ақын Үмбетәлі музейі 

ашылып, «Алтынай» ансамблі құрылды. Сондай-ақ, ол жалпыхалықтық мереке 

«Наурыздың» қайта жаңғыруының қозғаушысы, алғашқы ұйымдастырушысы болды. 

Фольклорлық-этнографиялық «Сазген сазы» ансамблі 1981 жылы Республикалық 

қазақтың халық аспаптар музейінің жанынан құрылды. Құрылған сәтінен бастап, 

ансамбльдің басты міндеті – халық музыкасын насихаттау болды. Және барлық мүшелері 

көне музыкалық аспаптарды іздеп табу мен жетілдіру жұмыстарымен белсенді 

айналысты.Ансамбльдің өзіне тән ерекшелігі: әрбір музыканттың бірнеше аспапты: 

сыбызғы, жетыген, саз сырнай, шертер т.б.көне ұмытылған,кейіннен жаңғыртылған 

аспаптар: адырна, сазген, нарқобыздарды да жетік меңгеріп, қатар ойнауы болды.  

«Сазген сазы» ансамблінің репертуарында фольклорлық шығармалар, сондай-ақ 

Құрманғазы, Тәттімбет ,Сүгір сияқты халықтық-кәсіби композиторлардың шығармалары 

орындалды. Ансамбль репертуары үнемі толықтырылып, жаңартылып отырады, 

музыканттар үнемі шығармашылық ізденіс үстінде. «Сазген сазы» »этнографиялық 

ансамблі аз уақытта кеңінен танылып, тыңдауышылардың ыстық ықыласына бөленді. 

Оның қатысушылары Швейцария, Югославия, Индия, АҚШ, Түркия, Германия, Япония, 

Корея, Голландия, Италия, Испания, Қытай, Австрия, Греция, және Франция секілді 

шетелге гастрольге шығып, табысты өнер көрсетті. Ансамбльдің орындаушылық мәнері 

өте жоғары мәдениетімен, кәсібилігімен, биік көркемдік талғамымен, дәстүрлі халықтық 

аспаптарды ойнауды терең меңгеру шеберлігі мен ерекшеленеді. Ансамбль 

қатысушылары дәстүрлі қазақ киімдерінің эскизімен жасалған, этнографиялық 

белгілермен тігілген ұлттық нақыштағы киімдер киіп өнер көрсетеді.  

1985 жылы Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филормониясының қасынан 

фольклорлық-этнографиялық ансамбль құрылып, Сақ дәуіріндегі Есік қорғанынан 

археологиялық қазбалар кезінде табылған көне музыкалық аспап «Адырна» атымен 

аталды.«Адырна» ансамблі де ұлттық дәстүрлі өнерді насихаттау мақсатында Өзбекәлі 

Жәнібековтің бастамасымен құрылған. Ансамбль отыз жылдық шығармашылық 

тарихындағы жоғарғы орындаушылық деңгейі мен халықтың рухани мәдениетіне деген 

нәзік қарым-қатынасының арқасында, өз елімізде де және онан тыс жерлерде кең 

танымалдылыққа ие болды. 2011 жылы «Адырна» ансамблі Шымкент қаласында өткен 

«Ғасыр үні» фольклорлық ансамблдер конкурысында Гран-приді жеңіп алды.  

«Тұран» фольклорлық-этнографиялық ансамблі 2008 жылы Құрманғазы атындағы 

Қазақ Мемлекеттік университеті студенттерінің бастамасымен құрылған. Ансаблді 

құрудың негізгі идеясында көне архайкалық аспаптарды тірілту, фольклорлық-

шығармаларды қазіргі орындаушылардың орындауындағы жаңа тәсілдерін табу жатты. 

Ансамбль мүшелері – халық аспаптары ойнаушыларының көптеген конкурстары мен 

фестивалдарының лауреаты, сондай-ақ, біздің еліміздегі және Франция, Израиль, Турция, 

Германия, Оңтүстік Корея, АҚШ секілді шетелдердегі жоғары санатты концерттердің 

қатысушысы. «Тұран» фольклорлық-этнографиялық ансамблі – Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш президенті грантының иегері.Топ құрамындағы – Бауыржан Бекмұхамедов, 

Мақсат Медеубек, Қорлан Кәртенбаева, Серік Нұрмолдаев, Абзал Артықбаевтар сыбызғы, 

шаңқобыз, саз-сырнай, шертер, жетіген, шіңкілдек, домбыра, қыл-қобыз тағы басқа түрлі 

халық аспаптарында ойнайды. 
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Әлемнің әр түкпіріндегі, Америка, Жапония, Түркия, Корея ақпарат құралдарының 

өкілдері: мәселен, әлемдік ауқымдағы белгілі «Discovery» каналы жас ұжымның 

шығармашылығымен танысуға мүмкіндік алып, топ туралы деректі фильм түсіріп, қазақ 

халқының мәдениеті мен дәстүрін әлемге паш етті. 2010 жылдың көктемінде ұжым өзінің 

алғашқы CD альбомының тұсауын кесті. Шығармашылық жолындағы қысқа мерзім 

ішінде ансамбль қазақстандық және шетелдік тыңдаушылардың қызығушылығын 

тудырды. Бүгінгі күні жас музыканттардың шығармашылық қоржыны қызықты 

композицияға толы, ансамбль жоспарында жаңашыл әрі жарқын шығарма-жобалар 

жеткілікті.  

«Хассақ» этно-фольклорлық ансамблі 2010 жылы Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген әртісі Майра Илясованың жетекшілігімен, алғашында «Сақ» атты этно-ансамбль 

атымен аталды. Өзінің құрылған сәтінен бастап, ансамбль мемлекеттік маңызды, жауапты 

шараларға қатысып, тәжірибе жинақтады. Ансамбль құрамының мүшелері:Құрманғазы 

атындағы мемлекеттік ұлттық консерваториясы мен Т. Жүргенов атындағы Қазақстан 

ұлттық өнер академиясының студенттері және түлектері. Кейінірек ансамбль атын 

«Хассақ» деп өзгертті. Бұл көптеген себептерден туындады, солардың бірі – ансамбльдің 

шығармашылық даралық қолтаңбасын айқындайтын халық аспаптардың бастапқы үнінің 

ерекшелігіне негізделген фольклорға сүйенді. «Хассақ» ансамблі қазақтың дәстүрлі 

музыкасының байырғы жанрларына негізделіп, сонымен қатар қайта өңдеген халық 

муызыкасының үлгілерін насихаттады. 

Халықтың сүйікті ән-күйлерімен қатар ансамбль әртүрлі аспаптардың 

сүйемелдуімен:(қылқобыз,домбыра, жетіген, сыбызғы, шертер, нар қобыз, саз сырнай, 

шаң қобыз, даңғыра, дауылпаз, дабыл, су сылдыр, қоңырау және т.б.) көне шығармаларды 

орындауды жаңғыртты. Ансамбль шығарманың әртүрлі аспаптарда үйлесімді ойналуының 

жоғары техникалық шеберлігі арқылы тыңдаушыларын ғажайып ләззатқа бөлейді. 

«Turksoy» ұйымының қолдауымен ансамбль Анкарада, Астанада, Алматыда өнер 

көрсетіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Бірнеше жылдан бері «Астана-Арқау» 

фестивалінің тұрақты қатынасушысы. 

Ансамбльдің әрбір мүшесі: ҚҰК-ң докторанты, ансамбльдің көркемдік жетекшісі 

(домбыра, көмеймен қайыру өнері, барбыт, шаң қобыз, шіңкілдек, ұрмалы аспаптар және 

т.б.), Мүсірепова Жадыра – дәстүрлі әнші, жетігенші (саз сырнай, шаң қобыз, ұрмалы 

аспаптар және т.б.)., Бақия Азамат – сыбызғышы, музыкалық аспаптар жасау шебері (саз 

сырнай, шертер, шаң қобыз, ұрмалы аспаптар, домбыра және өзге үрмелі аспаптар), Ербол 

Мөлдір – ҚҰК-ң магистранты, қыл қобызшы (нар қобыз, шаң қобыз, ұрмалы аспаптар 

және т.б.), Жүсіп Ақжол – дәстүрлі әнші, сыбызғышы (шаң қобыз, шертер, шіңкілдек, 

барбыт, ұрмалы және үрмелі аспаптар, көмеймен қайыру өнері және т.б.) аспаптарда 

ойнайды. Ансамбль қатысушылары халықаралық, республикалық конкурстардың 

иегерлері. 

Ансамбльдің негізгі мақсаты – ұлттық өнерді насихаттау, қазіргі заманғы жастар 

үшін, болашақ үшін қазақ халқының музыкалық мұрасын сақтау. Ансамбльдің 

репертуарына халық композиторларымен қатар белгілі өнер шеберлерінің, мысалы 

Н. Тілендиевтің «Жекпе-жек» және «Аққу» шығармаларының қайталанбас колориті мен 

таңғажайып сипаты тән. 

Сондай-ақ, ансамбль орындауындағы «Тарту», «Өрлеу» композициялары да кең 

танылып, өздерінің тыңдаушыларын тапты. 

Ансамбль өзінің репертуарлық құрылымына ұмытылған әуендерді тірілтіп, көне, 

сирек қолданылатын аспаптарды енгізеді. «Хассақ» этно-фольклорлық ансамблінің 

алдында көптеген қызықты жобалар, репертуар жаңарту мен тыңдаушылармен қызықты 

кездесулер күтіп тұр. Қорыта келгенде республикамыздағы қазіргі заманғы фольклорлық 

ансамбльдер – бұл, ең алдымен, дербес репертуарларында халық мәдениетінің көне, 

алғашқы дәстүрлі варианттарын тірілтетін қойылымдық (сценалық) фольклорлық 

ансамбльдер. 
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Бүгінгі заман көшіне ілесу үшін қазіргі заманғы фольклорлық – этнографиялық 

ансамбльдер алдында шығармашылық қызметтерінде сценалық қойылымдарды 

экспедициялық жұмыстармен үйлестіру, фольклорлық-этнографиялық материалдарды 

зерттеп тану,саздық-аспаптық инструментальдық фольклорды меңгеру міндеті тұр. Қазіргі 

кезеңде фольклорлық-этнографиялық ансамбльдердің өз ара достығы, бірлескен 

ізденісінің фольклордың өшпейтін жанды табиғатын таныту жолындағы, мақсатты 

ұжымдық шығармашылық әрекеттері аса қажет.  
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