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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. 
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Соңғы уақыттарда музыкалық орындаушылық ӛнерде фольклордың даму 

тенденциясы анық байқалады.Музыкалық дәстүрлі фольклорлық-этнографиялық 

ансамбльдердің орындауындағы қазақ фольклорының барлық жанрлық түрлері: 

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

Әсіресе,бұл құбылыс Кеңестер Одағының ыдырап, одақтас республикалардың ӛз 

тәуелсіздігіне қол жеткізген кезінен бастап айқын кӛріне бастады. Әрбір ұлттың тӛл 

мәдениеті мен ӛнерін жаңғыртуға, ӛзінің 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 «ӛнер», «халықтық шығармашылық», «халық арасына кең тараған 

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

және «графо» жазамын» деген сӛзінен 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 

кӛркемдік мазмұнын ашу. Бұл үшін алуан түрлі фольклорлық аспаптардың терең 

мағыналық байлығы жеке орындаушылардың кең тынысты дауыс мүмкіндігін: кӛне 

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

орындаушылардың орындаушылығында жетекші рӛл атқаруы. Сондай-ақ, орындалатын 

шығарманы кӛрерменнің жақсы қабылдауы мен эмоцианалдық әсерін арттыруда ансамбль 

қатысушыларының киімдері мен атрибуттары да маңызды рӛл атқарады.Фольклорлық-

этнографиялық ансамбльдер орындаған әрбір ән мен күйінің дыбысында халықтың 

музыкалық мәдениетініне тән ерекшеліктер дәл әрі айқын кӛрініс табады. Мысалы, орыс 


