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Казахский фолькорно-этнографический ансамбль «Ңазқоңыр» был создан из талантливой 

студенческой молодежи нашего университета. В ансамбле занимаются студенты, 

имеющие начальное музыкальное образование игры на народных инструментах такие,как, 

домбыра , қобыз, баян и т.д. и т.п., а также без музыкального образования ,но владеющие 

игрой на домбыре, имеющие прекрасные голоса.Наши студенты успешно выступают на 

сцене не только нашего вуза, но на агитационных площадках города и районных центрах. 

Ансамбль «Ңазқоңыр» является лауреатом Областного конкурса «Студенческая весна» 

(гран-при).Руководители коллектива являются профессиональные музыканты с огромным 

творческим опытом – артисты Академического оркестра казахских народных 

инструментов им. Таттимбета Изтлеуов Салим Ауезханович и Боранбаев Сапаргали 

Жарылкасынович.  
 

«Назкоңыр» халық аспаптар ансамблі 

Ізтілеуов Сәлім Әуезханұлы 

Боранбаев Сапарғали Жарылқасынұлы 

«Назқоңыр» қазақ фольклорлық-этнографиялық ансамблі біздің 

университеттің талантты студент жастарынан құралған болатын. Ансамбльде 

домбыра, қобыз, баян және тағы басқа сол сияқты халық аспаптарында ойнау 

бастапқы музыкалық білімі бар, сондай-ақ музыкалық білімі жоқ, бірақ 

домбыра тарта алатын, тамаша дауыстары бар студенттер өнерлерін 

көрсетеді. Біздің студенттер өзіміздің жоғары оқу орнының сахнасында ғана 

емес, сондай-ақ қалалар мен аудан орталықтарындағы үгіт алаңдарында өз 

өнерлерімен көрермендерді риза етіп жүр. «Назқоңыр» ансамблі облыстық 

«Студенттік көктем» конкурсының лауреаты (гран-при) болып саналады. 



Ұжымның жетекшілері үлкен шығармашылық тәжірибелері бар кәсіби 

музыканттар - Тәттімбет атындағы қазақ халық аспаптары Академиялық 

оркестрінің әртістері – Ізтілеуов Сәлім Әуезханұлы мен Боранбаев Сапарғали 

Жарылқасынұлы.  
 

The ensemble of national instruments "Nazkonir"  

Iztleuov Salim Auezhanovich  

Boranbayev Sapargali Zharilkasinovich  

 

Kazakh folklore and ethnographic ensemble "Nazkonir" was established from a talented 

students youth of our university. There are students in the ensemble, who have basic musical 

education as playing national instruments, such as dombyra, kobiz, bayan, etc., and without 

musical education, but those, who can play dombyra and have beautiful voices. Our students 

successfully perform at stage of not only our university, but also at agitational platforms or city 

and regional centers. The ensemble "Nazkonir" is a prize holder of regional contest "Student 

spring" (Grand Prix). The leaders of a collective are professional musicians with great creative 

experience- artists of academic orchestra of Kazakh national instruments by the name of 

Tattimbet Iztleuov, Salim Auezhanov and Boranbayev Sapargali Zharilkasinovich.  
 


