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«Құлақтан кіріп, бойды алар жақсы ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой 

салар, әнді сүйсең, менше сүй.» - деп Ұлы Абай жырлағандай, ән - көңілдің 

ажары.

Еліміздің әр өңірінен таңдаулы композиторлар мен ақындар бас 

қосып, балаларға «Бала дауысы - ән бұлағы» атты әндер жинағын ұсынады. 

«Бала дауысы - ән бұлағы»  ән өнеріне құштар балаларға және 

ұстаздарға арналған ерекше сыйлық. Бұл жинақ «Бала дауысы» балалар ән 

конкурсының 5 жылдық және тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына 

орай ұсынылып отыр.

«Жандану əлемі» Қорының шығармашылық ұжымы өзінің тұрақты 

серіктестері Нұрсұлтан Назарбаевтың Қоры жəне Қазақстан Республикасы 

Мəдениет жəне спорт министрлігімен бірлесе отырып, бірнеше жыл бойы 

балаларға ұмытылмас «Бала дауысы» əн мерекесін ұйымдастыра отырып, 

əрбір отбасына əдемі əуендер арқылы əлемдік сүйіспеншілік сезімін 

жолдайды.

Жолың болсын, «Бала дауысы - əн бұлағы»! Сəт сапар - тамаша əндер 

жинағы!

Қымбатты достар!

Мазмұны  

 

№ Ән атауы Авторлар Орындайтындар 

Музыкалық өңдеуші:

  

1.  ДОСТЫҚ Әні: Еркін Нұрымбетов  

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Шұғыла Даңқыбек  

Халық Ризабек, Абылай Энгельс

 

 

2.  ӘЖЕ Әні: Бекжігіт Сердәлі 

Сөзі: Ернұр Сейдахмет 

Айлин Сыдыбаева 

3.  ПЕРВОКЛАССНИЦА 

РАМИНА 

Әні: Светлана Апасова 

Сөзі: Марат Адибаев 

Лаян Еран 

4.  ЖАҚСЫ КӨРЕМ 

АПАМДЫ    

Әні: Арсен Бейсенов 

Сөзі: Ернұр Сейдахмет 

Бағжан Нартайұлы 

5.  МОИ ВОЛШЕБНЫЕ 

СНЫ         

Әні: Марат Жакупов 

Сөзі: Марат Адибаев 

Айғаным Еран 

6.  МЕНІҢ САЛҒАН 

СУРЕТІМ  

Әні: Берік Оразалин  

Сөзі: Ернұр Сейдахмет                                                                        

Назым Қуаныш 

7.  ӘЛІППЕ Әні: Қорғанбек Ержан  

Сөзі: Алмат Исәділ 

Айдынбек Қалдықара

8.  КӨКТЕМ ТАҢЫ Әні: Марат Сүтішев 

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Эвелина Курбанова 

9.  Я РИСУЮ НЕБО Әні: Али Ермекбаев  

Сөзі: Марат Адибаев 

Санжар Амирхан 

10.  АТАМ   МЕНІҢ  

АТБЕГІ 

Әні: Айсұлу Тани  

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Ярослав Бурбукин 

11.  ӘЖЕМНІҢ АҚ 

БАТАСЫ 

Әні: Болат Кохаманов 

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Әлихан Еран 

12.  УТРО ВЕСЕННЕГО 

ДНЯ 

Әні: Майра Аблай  

Сөзі: Марат Адибаев 

Лаян Еран 

13.  АҚ ҚАНАТТЫ 

АРМАНДАР 

Әні: Сәукен Әліш 

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Далия Смагулова 

14.  МАМАНДЫҒЫМ –

МАҚТАНЫМ! 

Әні: Балнұр Қыдырбек 

Сөзі: Алмат Исәділ 

Абай Әскеров  

15.  ДОМБЫРАМЕН 

ЕГІЗ ЕЛ 

Әні: Көмек Ыбрайұлы 

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Алина Ахметова  

16.  ЖЫР ЖАМПОЗЫ –

ЖАМБЫЛ АТА 

Әні: Жандос Омаров 

Сөзі: Арасанбай Естенов 

Алинұр Оралғазин 

17.  ТУҒАН ЖЕРДІҢ 

ТӨСІНДЕ 

Әні: Әділхан Адырбаев  

Сөзі: Алмат Исәділ 

Назым Қуаныш 



Жинаққа енген Еркін Шаяхметұлының «Достық» әні 

Батыс Қазақстан облысының атынан ұсынылады.

Нұрымбетов Еркін Шаяхметұлы – Құрманғазы атындағы 

Қазақ ұлттық консерваториясынын «домбырашы», 

«этномузыкатанушы», «оркестр дирижеры» мамандықтары 

бойынша үздік бітірген түлегі. Еңбек жолын қазақтың Құрманғазы 

атындағы мемлекеттік Академиялық халық аспаптары оркестрінде 

домбырашы-дирижер болып бастаған.

Қазіргі таңда М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің қауымдастырылған профессоры, 

«Дәстүрлі музыкалық және орындаушылық өнер» кафедрасының 

доценті. 

Ғ.Құрманғалиев атындағы БҚО филармониясы Дәулеткерей 

атындағы қазақ халық аспаптары оркестрінің көркемдік жетекшісі 

және бас дирижеры, «Оралым» фольклорлық ансамблінің 

жетекшісі. 

Қазақстан Композиторлар одағының және Қазақстандық 

Авторлар қоғамының мүшесі, «Құрмет» орденінің кавалері, 

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Мәдениет 

саласының үздігі, Республикалық Махамбет атындағы сыйлықтың 

иегері.

Халық композиторларының өмірі мен шығармашылығына 

арналған бірнеше ғылыми-зерттеу мақалалар мен оқу-әдістемелік 

жұмыстардың, әндер мен аспаптық шығармалар және 

партитуралар жинақтарының авторы.

2002 жылдың қараша айынан «Баянжүрек» баспасының 

директоры.

Арасанбай Естенов – балалар ақыны, КСРО Журналистер 

одағының, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. Халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының (2012 жылы, «Періштелер патшалығы» 

кітабы үшін)  лауреаты.

«Таң нұры» (1982), «Арман қанатында» (1984), «Жетісу 

жауқазындары» (1986), «Домбра и колыбель» (2014) атты ұжымдық 

жинақтарда туындылары жарық көрген. «Ауыл таңы» (1985), 

«Баянжүрек баурайында» (1987), «Тасжарған ерте көктейді» (1991), 

«Айжаңғырық» (1996), «Әліппемен қоштасу» (1997), «Мектептегі 

мейрамдар» (2000), «Жансауға» (2002), «Періштелер патшалығы» 

(2009), «Киелі сандар» (2007), «Алғашқы қоңырау» (2010), 

«Жұмбақтар мен жаңылтпаштар» (2003), «Біздің батыр бабалар» 

(2012), «Дәриға-арман» (2013), «Алтын жаз» (2013)    сынды 

прозалық және өлең кітаптарының, «Таудай болып өсеміз» (2011), 
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ДОСТЫҚ

Әні: Еркін Нұрымбетов
  Сөзі: Арасанбай Естенов 

Ажырамас арамыз,

Тату-тәтті баламыз.

Достық туын көтере

Шырқап әнге саламыз.

Досың барда, шын жолдас,

Кірпігіңе мұң  қонбас.

Берік болсаң достыққа

Алынбайтын шың болмас.

Достық, Достық, 

Шырқап әнге қостық.

Достық, Достық, 

Шырқап әнге қостық.

Берік болсаң достыққа

Алынбайтын шың болмас.

Алынбайтын шың болмас.

2 Достық барда сенімді

Әр күніміз көңілді.

Достарым  ғой бөлісер

Ауырды да жеңілді.

Қайырмасы.

Қымбат жан ғой дос деген.

Дос көңілді қош көрем.

Достар барда жаныңда

Түйін  қалмас шешпеген. 

Қайырмасы.
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Арасанбай Естеновтың «Достық», «Көктем таңы», «Атам 

менің атбегі», «Әжемнің ақ батасы», «Ақ қанатты армандар», 

«Домбырамен егіз Ел», «Жыр жампозы – Жамбыл ата» өлеңдері 

жинаққа енді.

Республикалық «Жалын» (1977, 1986, 1995), «Астана-

бәйтерек» (2007, 2008), «Елім менің» (2008), «Тәуелсіздік толғауы» 

(2012, 2014), Халықаралық «Дарабоз» конкурстарының (2007, 2008, 

2014) жүлдегері.

«Отан – Ана, Жер – Бесік» (2014), «Арман қанатында» (2017), «Көне 

кенттер күмбірі» (2019) атты балаларға арналған өлеңдер мен 

әндер жинағының (композитор А.Танимен бірге)  авторы. 



Достық
ДостықӘні: Еркін Нұрымбетов

  Сөзі: Арасанбай Естенов 



ДостықДостық



2

Б.Сердәлінің елге кең тараған Ө.Оралбаевтың сөзіне жазылған 

«Жас жұбайлар», «Астана»; Р.Балабиевтің сөзіне жазылған «Неге, 

неге»; М.Мақатаевтың сөзіне жазылған «Ауыл жатыр той жасап»; 

С.Мадуанидің сөзіне жазылған «Түркістаным-Тұраным»; 

Б.Оспановтың сөзіне жазылған «Ризамын»; Абайдың сөзіне 

жазылған «Жартасқа бардым», «Қыз сөзі»; Т.Қалмырзаевтың сөзіне 

жазылған «Текемет»; Б.Шойбековтың сөзіне жазылған  «Бесік»; 

С.Асановтың сөзіне жазылған «Сені іздегем» т.б. көптеген әндері 

бар. 

Композитор түрлі ән конкурстарына қатысып, үнемі жүлделі 

орындарды иеленді. Атап айтқанда, ол Оңтүстік Қазақстан 

облыстық «Үкілім-ай» ән конкурсының 1997 жылғы Бас жүлдегері; 

«Әуелетсек әуенін Отанымның» облыстық патриоттық әндер 

конкурсының «Жылдың ең үздік композиторы» номинациясы 

бойынша бас жүлдегері; Республикалық ІІ «Елім менің» патриоттық 

әндер конкурсының 2004 жылғы дипломанты; Республикалық          

ІҮ «Елім менің» патриоттық әндер конкурсының 2007 жылғы 

2 номинация бойынша лауреаты (3-орын); «Түркістаным-Тұраным» 

республикалық ән конкурсының лауреаты (2-орын); «Шағалалы 

Шардара» ән конкурсының лауреаты (3-орын) және Қазақстан 

Композиторлар одағының 2007 жылғы арнайы жүлдесінің иегері. 

Түркістан және Кентау қалаларының Құрметті азаматы.

Жинаққа енген Сердәлі Кенжебекұлының «Әже» атты әні 

Түркістан облысының атынан ұсынылады.

Сердәлі Бекжігіт Кенжебекұлы – Қожа Ахмет Яссауи 

атындағы Халықаралық Қазақ-түрік университетінің профессоры. 

Бекжігіт Сердәлінің әндері республика көлемінде ғана емес, 

көршілес Түркия, Қытай, Монғолия, Ресей қазақтары арасында 

кеңінен тараған. Ол Қазақстандық Авторлар қоғамының мүшесі.
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Әні: Бекжігіт Сердәлі
Сөзі: Ернұр Сейдахмет
 

Еркелетер ұл-қызын бөле –жармай,

Қамқор болып жүреді бәрімізге.

Әжем менің –күй кітап, көне жырдай,

Ертегі айтып береді әлі бізге.

Әжем, әжем,

Шуағымсың әже,

Жыр-әнімсің әже,

Асыл әжем!

Сәуле-нұрға бөлейді айналасын.

Құрметтейді ел оның адамдығын.

Артық көріп жанынан әр баласын,

Жатса-тұрса тілейді амандығын.

Қайырмасы.

2

Ернұр Сейдахмет – жас ақын, республикалық 

конкурстардың лауреаты.

«Қашан үлкен боламын?» (2010), «Тентек доп» (2012), 

«Күлші қане, балақай!» (2014) атты балаларға арналған 

кітаптардың авторы. 2012 жылы балалар әдебиетін қолдау 

мақсатымен дәстүрлі түрде өткізілетін Халықаралық «Дарабоз» 

бәйгесінде «Кім ақылды, кім зерек?» атты өлеңдер топтамасымен  

3-ші орынға ие болып, өлеңдері қазақ, орыс тілдерінде шыққан 

«Кәусар бұлақ», «Чистый родник» кітаптарына енді. 

2013 жылы балаларға арнап жазатын ақын-

жазушылардың  Республикалық «Балауса» бәйгесінде «Еңбек 

шынықтырады» өлеңдер топтамасымен жүлделі 3-ші орын алды. 

Осы жылы «Қазақ әдебиеті» газетіне «Еңбек шынықтырады» атты 

топтама өлеңдері шықты.

Жезқазған қаласы Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен 

2013 жылы С.Қожамқұлов театрында «Балдәурен» атты жеке шығармашылық кеші 

өтті.

2015 жылы «Сарыарқа» сериясымен шыққан жиырма томдық кітаптың бір 

томдығы «Арқадағы арда жыр» атты ұжымдық жинаққа бірнеше өлеңдері енді. 

2016 жылы «Назарбаев интеллектуалды мектептері» дербес ұйымының 

тапсырысы бойынша композитор Ләззат Жұмановамен бірлесіп екінші сыныпқа 

арналған музыкалық хрестоматияға «Мектеп», «Доп туралы жыр», «Торғай», 

«Мұғалім» т.б. он сегіз ән жазды.

2019 жылы «Тәтті алма» кітабының 5-ші томына балаларға арналған топтама 

өлеңдері басылып, Республикалық балаларға арналған «Айтшы, әжетай» 

журналында өлеңдері мен жұмбақтары жарық көрді.

                    

Ернұр Сейдахметтің «Әже», «Жақсы көрем апамды», «Менің салған суретім» 

өлеңдері жинаққа енді.

2015 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың алғы сөзімен шыққан екі томдық «Тәтті алма» кітабына топтама 

өлеңдері енді. Елбасының жеке қолдауымен шыққан бұл жинаққа өткен ғасырдың 

орта тұсынан бүгінгі кезеңге дейінгі қазақ балалар жазба әдебиетінің тәрбиелік мәні 

жоғары туындылары топтастырылған. Бұл кітапты жазушы, Халықаралық «Алаш» 

сыйлығының иегері Ш.Күмісбайұлы, Мемлекеттік тілді дамыту қорының директоры 

А.Шәуеев, ақын, «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты А.Елгезек 

құрастырған.

                                                                                                                 



Əже
Әні: Бекжігіт Сердәлі
Сөзі: Ернұр Сейдахмет
 

Əже
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Соңғы 14 жыл бойы Шығыс Қазақстан облыстық драма 

театрында еңбек етеді. 25 спектакльге арнап музыка жазған. 

Светлана Борисовнаның музыкасымен көркемделген 

С.Астраханцевтың «Муха Цокотуха» және О.Маципулоның «Еңлік 

Кебек» қойылымдары республикалық деңгейде марапатқа ие 

болған. Композитордың авторлық қоржынында симфониялық, 

камералық туындылармен қатар, қазақ ұлттық аспаптар оркестріне 

және  хорға арналған көптеген шығармалары бар. 

Светлана Апасованың жинаққа енген «Первоклассница 

Рамина» әні Шығыс Қазақстан облысының атынан ұсынылады. 

2016-2019 жылдары жазылған әндері Назарбаев 

интеллектуалды мектебінің 2-5 сыныптарына арналған «Музыка» 

хрестоматиясына енген.

Апасованың шығармашылығында ән өнері бөлек орын 

алады. Композитордың балалар мен жасөспірімдерге арналған 

әндерін  атап өтпеуге болмайды. Сондай-ақ, 2003 жылы шыққан 

«Добрый день!» және 2013 жылы жарық көрген «Разноцветная 

планета» ән жинақтары республика аумағында кең таралған. 

«Казахстан - наша семья», «Проказница-осень», «В джазе 

только девушки» балалар әндері бірнеше мәрте республикалық 

деңгейде марапатталды.

  Светлана Борисовна Степурина – шығармашылық 

псевдонимы - Апасова, композитор, Қазақстан композиторлар 

одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының Мәдениет 

қайраткері. 

«Тулпары спят стоя» (1979), «Гибель Отырара» (аударма) 

(1997), «Честь и достоинство для меня превыше всего» (2003), 

«Созвездие Близнецов» (2004) (Хасен Адибаевпен бірлесе отырып), 

«Двадцать стихотворений Абая» (аударма) (2005), «Вознесение 

Пророка» (2006) (Д.Досжанов повесінің аудармасы), «Тридцать 

семь стихотворений Абая» (аударма) (2006), «Падший ангел» (2012) 

кітаптарының авторы. 50-ден астам театр сценарийлерінің авторы. 

М.Адибаевтың өлеңдері 2016-2019 жж. Назарбаев интеллектуалды 

мектептерінің 2-5 сыныптарға арналған «Музыка» 

хрестоматиясына енген.

                                                                                                                 

Марат Хасенұлының «Мои волшебные сны», 

«Первоклассница Рамина», «Утро весеннего дня», «Я рисую небо» 

атты өлеңдері жинаққа енді.

Адибаев Марат Хасенұлы – ақын, аудармашы, филология 

ғылымдарының кандидаты. 

Əже
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ПЕРВОКЛАССНИЦА РАМИНА

Музыка: Светлана Апасова
Слова: Марат Адибаев 

Первоклассница Рамина

Очень любит «витамины»:

Торт, варенье, апельсины,

С маслом-сыром бутерброд –

А потом берет тетрадки,  И…?!

И к компьютеру идет. Да, да, да!

 

Что же это? Что такое?

Мы хотим учиться в школе,

Но на завтрак, и в обед –

Вместо школы - интернет!

                 

Говорит в слезах  Рамина:

«Всем раздам я витамины!

Торт, варенье, апельсины,

Помидор и огурец…

А еще, в конфеты - перцу!  Что…?

Чтобы вирусам – конец!» Да-да-да!

2

Что же это? Что такое?!

Ни в гостях, ни на футболе…

Не играем, не поем –

Все с компьютером вдвоем?!

Говорит Рамина громко:

«Я хочу, чтоб на уроки,

Мы бежали в нашу школу –

На веселый звон звонка,

В нашу милую, родную, И…!

И учились там всегда!  Да, да, да!

П
Р

И
П

Е
В

3

Первоклассница Рамина

Музыка: Светлана Апасова
Слова: Марат Адибаев 



Первоклассница РаминаПервоклассница Рамина
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ЖАҚСЫ КӨРЕМ АПАМДЫ

Әні: Арсен Бейсенов
Сөзі: Ернұр Сейдахмет                                                                                                          

Мені жақсы көреді.

Маңдайымнан өбеді.

Айтсам анам сөзімен:

«Мен жайқалар терегі».

Қорғай алар Отанды,

Ұл боламын өсіп мен.

Ал әзірше апамды,

Қуантамын «бестікпен».

Ән жырымен көз ілем.

Мейірімін сезінем.

Жанға шуақ себілер,

Еркелеткен сөзінен.

Қайырмасы.

2

 Арсен Бейсеновтың жинаққа енген «Жақсы көрем 

апамды» әні Павлодар облысының атынан ұсынылады.

  Бейсенов Арсен Жеңісұлы – Павлодар өңірінің белгілі 

композиторы. 

 2018 жылдан бастап С.Торайғыров атындағы 

университеттің «Орындаушылық шеберлік» кафедрасының аға 

оқытушысы болып қызмет етеді.

 Қазақ ұлттық музыка академиясы, халық аспаптар 

факультетінің түлегі. Педагогикалық жұмыс өтілі 23 жыл. Түрлі 

жылдарда «Дудар-ай», «Япурай» халық аспаптар ансамбльдерін 

және қазақ оркестрін басқарған. Арсен Жеңісұлы көптеген 

шығармалардың авторы. Сондай-ақ, халық аспаптарына, 

үрлемелі және ішекті аспаптарға арналған бірқатар өңдеулері 

бар.

4 Жақсы көрем апамды

Әні: Арсен Бейсенов
Сөзі: Ернұр Сейдахмет                                                                                                          



5

Жинаққа енген Марат Талғатұлының «Мои волшебные 

сны» әні Солтүстік Қазақстан облысының атынан ұсынылады.

2015 жылдан бастап С.Мұқанов атындағы қазақ сазды-

драма театрында бас дирижер, оқытушы лауазымдарында 

жұмыс жасайды. Мәдениет министрлігінің, мәдениет 

басқармасының, облыс әкімінің атынан, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 20 жылдығына арналған мерейтойлық 

медалімен, көптеген алғыс хаттар мен грамоталармен 

марапатталды. Қазақстан Республикасының «Мәдениет 

қайраткері» төс белгісінің иегері.

Жакупов Марат Талғатұлы – Солтүстік Қазақстан өңірінің 

композиторы. 

1
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МОИ ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ

Музыка: Марат Жакупов
Слова: Марат Адибаев

За окном метель метёт,

Снег кружится, падает.

Чуть потрескивает лёд,

Да искрится, радует. 

Новый год! Новый год!

Пусть он радость принесёт!

Новый год! Новый год!

Пусть он счастья нам несёт!

 

Мчится Дедушка Мороз,

Расписные сани.

Колокольчики звенят,

Всем везёт подарки.

Припев.

  

Он стучится в каждый дом,

К детям он приходит.

Со Снегурочкой вдвоём

Хороводы водит!

Припев.

2

3

Жақсы көрем апамды



Мои волшебные сны
Музыка: Марат Жакупов
Слова: Марат Адибаев

Мои волшебные сны



Қазақ ұлттық музыка академиясының түлегі. Республикалық 

конкурстардың лауреаты. Әр жылдары Ақмола облыстық 

филармониясының, Қостанай облыстық филармониясының халық 

аспаптар оркестрін басқарған. 

Жинаққа енген Берік Оразалиннің «Менің салған суретім» әні 

Қостанай облысының атынан ұсынылады.

Оразалин Берік Ерназарұы – Қостанай өңірінің 

композиторы, дирижер. 

2013 жылы Ресейде өткен Халықаралық «Европа-Азия» 

конкурсында «Үздік дирижер» атанған. 2018 жылы Қазақстандағы 

Египет елшісінің алғыс хатымен марапатталған. 2020 жылы 

Қостанай облысы әкімінің алғыс хатымен марпатталып, 

«Театр және концерт мекемесінің үздік қызметкері» атағына ие 

болды.

1

МЕНІҢ САЛҒАН СУРЕТІМ

Әні: Берік Оразалин
Сөзі: Ернұр Сейдахмет                                                                                                                                                                                                                 

Барлық бала ойнайтын,

Салдым ойын алаңын.

Түйе, пілден аумайтын,

Аспанға бұлт саламын.

Боялмаған қалды не?

Мынау біздің жолымыз.

Әткеншек те бар, міне,

Мынау біздің добымыз.

Шуақ -нұрын төгетін,

Күн күлімдеп тұрады.

Менің салған суретім,

Бәріне де ұнады.

3

2

6 Менің салған суретім

Әні: Берік Оразалин
Сөзі: Ернұр Сейдахмет                                                                                                                                                                                                                 



Менің салған суретім Менің салған суретім
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Ержан Қорғанбек – Ақмола өңірінің композиторы.

Е.Қорғанбектің авторлық әндерінен тұратын диск бар. 

Ақмола облысы бойынша Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған «Ән 

тербейді жүректі» атты авторлық әндер фестивалінде «Дархан 

далам», «Өмір жолдары» атты әндері іріктеуден өтіп, ән жинаққа 

жолдама алды.

 

2012 жылы Түркістан қаласында өткен Қазақ елінің 

тұтастығының негізін қалаған Абылай ханның 300 жылдығына 

арналған «Тәуелсіздік – тірегім, теберігім!» атты ІІ-ші 

Халықаралық балалар фестиваліне ерекше қолдау көрсетіп, 

қазақ өнерінің дамуына қосқан үлесі үшін сертификат, диплом, 

алғыс хатқа ие болды. Қазіргі уақытта Аршалы ауданының 

мәдениет үйінде дыбыс режиссеры болып қызмет етеді.

2015 жылы Астана қаласында Республикалық деңгейде 

тойланған Қазақ Хандығының 550 жылдығына арналған 

мерейтойда Ақмола облысының делегация құрамында өнер 

көрсетті. «Сұңқар» квартеті, «Аспаптық» және «Самғау» 

триоларының жетекшісі болып қызмет етті. 2009 жылы 

Көкшетауда өткен Ақмола облысының 70 жылдығына арналған 

«Туған жер» атты балалар шығармашылығының ІХ – облыстық 

конкурсында белсенділік көрсеткені үшін мадақтамаға ие болды.

Жинаққа енген Ержан Қорғанбектің «Әліппе» әні Ақмола 

облысының атынан ұсынылады.

Менің салған суретім



Бірнеше мүшәйралар мен шығармашылық 

конкурстардың жүлдегері. Қазақ әдебиеті мен журналистикасы 

саласындағы жетістіктері үшін 2013 жылы «Ерен еңбегі үшін» 

мемлекеттік медалімен марапатталған. 

Өлеңдері «ХХІ ғасыр ақындарының антологиясы» мен 

«Жыр маржаны» деп аталатын қазақ поэзиясының 10 томдық 

антологиясы сынды бірнеше ұжымдық жинақтарға енген. 

«Отырар кітапханасының» тұңғыш сериясымен жарық көрген 

«Жолдар, жолдар...», сондай-ақ  «Көңілалаң», «Көкжиекке сіңген 

жол», «Бір тамшы», «Аспантау» (мақалалар мен өлеңдер, 

аудармалар), «Мен – қазақтың баласы» кітаптарының авторы. 

Исәділ Алмат Мұратұлы – Қазақстан Жазушылар 

одағының және Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, ақын, 

аудармашы, журналист. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті  журналистика факультетінің түлегі. 

Халықаралық «Шабыт» фестивалінің дипломанты, 

бірнеше шығармашылық конкурстардың жүлдегері. Түріктің 

Ж.Әміре сынды классиктерімен қатар М.Джевдет, А.Тимучин, 

О.Рифат есімді танымал шайырлары мен А.Пушкин, 

М.Лермонтов, С.Есенин, И.Северянин, И.Анненский сынды орыс 

ақындарының шығармаларын қазақшалаған. Орыс тілінде 

жазатын қазақтың көрнекті ақыны О.Сүлейменовтің, 

С.Мнацаканянның  бірқатар шығармаларын ана тілінде 

сөйлетті. Қазақ поэзиясының кейінгі өкілдерінің туындыларын 

орыс тіліне аударумен айналысады. Шығармалары ағылшын, 

әзірбайжан, армян, орыс тілдеріне аударылған.

Ақынның «Әліппе», «Мамандығым мақтаным», 

«Туған жердің төсінде» өлеңдері жинаққа енді.                                             
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ӘЛІППЕ

Әні: Қорғанбек Ержан
Сөзі: Алмат Исәділ 

Туған тілдің бастауы,

Әріптерден тараған.

Әліппеден ең алғаш, 

Білім алған бар адам.

Жаза аламын енді мен,

Отан, Ана, Бала деп,

Әліппеден үйреніп,

Өсіп-өнем дана боп.

Әліппеден үйреніп,

Өсіп-өнем дана боп.

Қолымдағы әліппе –

Әріптердің тұрағы.

Менің аты-жөнім де,

Әріптерден тұрады.

Қайырмасы.

Әліппені ашқанда,

Барлық бала қуанған.

Менің Ана тілім де,

Әріптерден құралған.

Қайырмасы.

2

3



Əліппе
Әні: Қорғанбек Ержан
Сөзі: Алмат Исәділ 

Əліппе
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Сүтішев Марат Халитұлы – Қарағанды өңірінен шыққан 

белгілі композитор, Қазақстан Республикасының мәдениет 

қайраткері, Қазақстан композиторлар Одағының мүшесі. 

Марат Халитұлы - Глинка атындағы Новосибирск мемлекеттік 

консерваториясының түлегі. Әр түрлі жанрларда жазылған 

көптеген шығармалардың авторы. 

Қазіргі таңда Тәттімбет атындағы Қарағанды музыка 

колледжі, теория бөлімінің меңгерушісі. 

Марат Халитұлының жинаққа енген «Көктем таңы» әні 

Қарағанды облысының атынан ұсынылады.

1

КӨКТЕМ ТАҢЫ

Әні: Марат Сүтішев
Сөзі: Арасанбай Естенов 

    Таңды атырды мейірлеп,

    Таңды атырды мейірлеп,

    Ақ қірпігін Күн кере.

    Шықтық қырға сейілдеп,

    Шықтық қырға сейілдеп,

    Достарменен гүл тере.

    Мұз-қаймағы сылынған,

    Мұз қаймағы сылынған,

    Айдын көлім айнадай.

    Көкорайлы қырымнан

    Самал есер аймалай.

    Әжем жайған сырмақтай,

    Әжем жайған сырмақтай,

    Көсіледі кең дала.

    Көркемдігін жұмақтай,

    Көркемдігін жұмақтай,

    Қызықтаймыз таңдана.

    Ақ шуақпен таласа,

    Ақ шуақпен таласа,

    Ерте тұрып ақ таңнан.

    Қандай ғажап, тамаша

    Күнмен бірге шаттанған!

2

Əліппе



Көктем таңы

Әні: Марат Сүтішев
Сөзі: Арасанбай Естенов Көктем таңы
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Жинаққа енген Али Ермекбаевтың «Я рисую небо» әні 

Ақтөбе облысының атынан ұсынылады.

Жылдар бойы камералық оркестрмен жұмыс жасай 

жүріп,  250 шақты шығармаларды оркестрге өңдеген. 

20 жылдан артық «Алақай» қуыршақтар театрымен 

шығармашылық байланыста. Парманов Б.С. (ҚР), Железкин С.Ф. 

(Ресей), Гипиков Г.Н. (Ресей), Пермяков Е. (Ресей), Фридман Ю.А 

(Израиль) режиссерларымен бірлесе отырып 20-дан астам 

спектакльдерді музыкамен көркемдеген. Ермекбаевтың 

композиторлық қоржынында әр түрлі жанрда жазылған 

көптеген шығармалар бар.

Ермекбаев Али Акбергенович – Ақтөбе өңірінің 

композиторы, Қазақстан Республикасының мәдениет 

саласының үздігі. Педагогика ғылымдарының магистры. Ғазиза 

Жұбанова атындағы камералық оркестрдің көркемдік 

жетекшісі және дирижеры. 

1

Я РИСУЮ НЕБО

Музыка: Али Ермекбаев
Слова: Марат Адибаев 

Я рисую небо, ветер, облака,  

Звезды золотые светят с высока.

Спутники летают в глубине небес,

Сколько там загадок? Сколько там чудес?!

Днем поют там птицы, радуга-дуга,

Солнце ярко светит, греет берега.

Облака-кораблики, облака-мечты,

Унесут за край небесной высоты.

Нарисую  море, юрту, пароход,

Почему-то юрта по морю плывет?!

Нарисую пальму, степи города,

До чего ж прекрасна Родина моя!

2

3

Көктем таңы



Я рисую небо
Музыка: Али Ермекбаев
Слова: Марат Адибаев 

Я рисую небо
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АТАМ   МЕНІҢ  АТБЕГІ

Әні: Айсұлу Тани
Сөзі: Арасанбай Естенов

Ауыздықпен алысқан,

Жанарынан жай ұшқан,

Сәйгүлігі дара боп,

Келер ылғи жарыстан.

Атам менің атбегі,

Бұл аймақта жоқ теңі.

Өзі айтқандай: «Жылқымен

Бір туып, бір көктеді».

Атбегіні сүйген ел,

Әрбір сөзін сый көрер.

Көп-ау біздің шаруамыз

Атамыздан үйренер.

«Бабын табар күліктің,

Бола білсең білікті ұл,

Сен де дара боласың!» -

Дейді  маған,  күліп бір.

Атам сөзі дем бере,

Үміт толып кеудеме

Мен де әкеліп байладым

Тор(ы) тайымды кермеге.

Қайырмасы.

2

Тани Айсұлу Бақытқызы – композитор, өнертану 

ғылымдарының магистры, Қазақстан композиторлар одағының 

мүшесі.

2018 жылдан бастап композитор теледидар 

бағдарламалары мен хабарларын музыкамен көркемдеп жүр. 

Атап айтқанда, «Ұлы дала ұлағаты» деректі фильмдер 

топтамасын, «Үйрен де жирен» балалар бағдарламасын 

авторлық музыкамен көркемдеді.

Айсұлу Бақытқызы сазгерлік шығармашылығы барысында 

республикалық, облыстық деңгейде бірнеше рет марапатталды.

Қазіргі таңда Айсұлу Тани Қазақ ұлттық өнер 

университетінде ұстаздық етеді және өзінің жеке кәсіпкерлік ісі - 

музыка мектебін басқарады.

2008 жылы Қазақ ұлттық музыка академиясын 

«Композиция» мамандығы бойынша үздік дипломмен 

тәмамдады. КСРО халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі, Қазақ 

ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор 

Е.Рахмадиевтың соңғы шәкірті.

Композитордың шығармашылығында балаларға арналған 

әндер айтарлықтай орын алады. Мысалы, 5 ән жинағы жарық 

көрді. Олар - «Өмір гүлі» (2009), «Таудай болып өсеміз» (2011), 

«Отан-Ана, Жер-Бесік» (2014), «Бала дауысы арман қанатында», 

аудио-диск «Қазақ ертегілері» (2009).

Жинаққа енген «Атам менің атбегі» әні Нұр-Сұлтан 

қаласының атынан ұсынылады.

Республикалық «Елім менің», «Тәуелсіздік толғауы» 

конкурстарының бірнеше дүркін лауреаты. Айсұлу Тани көптеген 

шығармалардың авторы. Оның ішінде – бір актілі «Жұмбақтас» 

балеті (премьерасы 2009 жылы Кокшетау қаласында өтті), «Қыз 

Жібек» спектаклінің жаңа қойылымы (премьерасы 

2013 жылы Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ.Қуанышбаев атындағы 

драма театрында өтті), балалар ертегі-балеті «Танцуюший город 

в степи» (премьерасы 2018 жылы Нұр-Сұлтан қаласында өтті).
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Атам   менің  атбегі
Әні: Айсұлу Тани
Сөзі: Арасанбай Естенов

Атам   менің  атбегі



2003 жылы авторлық үнтаспасы жарық көріп, бірден халық 

сұранысына ие болды. 2004 жылы «Жас қанат» республикалық 

сайысында, Ф. Оңғарсынованың сөзіне жазылған «Өмір-сен» әні, 

сайыстың үздік әні болып танылды да, ол осы сайыстың үздік 

композиторы деген атаққа ие болды.

Б.Қохамановтың әндері Қазақстан көлемінде кең тараған. 

Оның әндерін Р. Рымбаева, Н.Есқалиева, Н.Абдуллин, 

М.Арынбаев, Ж.Орынбасарова, Б.Көшқалиев сынды әншілер 

орындап жүр. 2016 жылы композитордың «Атырау-Арман» әніне 

бейнебаян түсіріліп, «Гәкку» арнасында көрсетілді.  

Қоxаманов Болат Қайырғалиұлы – Атырау өңірінің 

композиторы. «Бөбек» қорының басшысы Сара Назарбаеваның 

арнайы сыйлығының иегері. 

«Өмір-сен», «Жайықтың толқындары», «Айша бибі», 

«Жүрегім жүрегіңде», «Атырау-Арман», «Өзіңе жаным», «Ғашық 

сезім» сияқты әндердің авторы және «Бейбарыс Сұлтан», 

«Махамбеттің бір күні», «Тағдырлар», «Маугли», «Қараой» және 

тағы басқа спектакльдерді музыкамен көркемдеген. 2017 жылы 

қазан айында Маxамбет атындағы драма театрында Қазақстан 

жұлдыздарының қатысуымен үлкен шығармашылық кеш өтті. 

Б.Кохаманов 2018 жылы Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығымен «Ерен еңбегі үшін» медалімен 

марапатталды.

Жинаққа енген Болат Қохамановтың «Әжемнің ақ батасы» 

әні Атырау облысының атынан ұсынылады.

Болат Қайырғалиұлы Маxамбет атындағы драма театрында 

қызмет етеді. 

1

ӘЖЕМНІҢ АҚ БАТАСЫ

Әні: Болат Кохаманов
Сөзі: Арасанбай Естенов 

Демалысқа мен келіп,

Әжем қолы ұзарды.

Ауламызға өң беріп,

Гүл жайнаттым гүлзарды.

Аулаға өң беріп

Гүл жайнаттым гүлзарды

Күтіп-баптау, суғарып,

Міндетім ғой бұл менің.

Күн-күн сайын ырғалып,

Бой түзейді гүлдерім

Күн сайын ырғалып,

Бой түзейді гүлдерім

2

3

4

11

Сүйсінумен жағалай,

Жанарына жаз қона.

Шаттанады баладай

Әжем тіпті мәз бола.

Шаттанар  баладай

Әжем тіпті мәз бола.

«Тіршілікке - өскін көк 

Қамқор қол ғой керегі.

Гүлдеріңдей өс гүлдеп»

Деп батасын береді.

«Гүліңдей өс гүлдеп»

Деп батасын береді.

Атам   менің  атбегі



Əжемнің ақ батасы

Әні: Болат Кохаманов
Сөзі: Арасанбай Естенов 

Əжемнің ақ батасы
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УТРО ВЕСЕННЕГО ДНЯ

Музыка: Майра Аблай
Слова: Марат Адибаев

Утром солнышко в окне

Весело сияет,

Небо синее весной

Облаками тает.

Вот и бабочки пархают,

Собирают пчелы мед,

Птицы радостно летают,

Кот мурлычит и поет.

 

Этот день весны чудесной

Отражается в глазах,

Будто крылья вырастают –

Очень хочется летать!

На деревьях и кустах

Распустились почки,

На холмах и на лугах

Расцвели цветочки.

В небе радуга сияет,

А на речке тает лед

Ветерок лицо ласкает:

Нас на праздник он зовет

Припев.

2

Аблай Майра Жақсылыққызы – Оңтүстік Қазақстан 

өңірінің композиторы. Қазақ ұлттық музыка академиясының 

түлегі. Бірқатар жылдар музыка саласында ұстаздық қызмет 

еткен. Қазіргі таңда Шымкент музыкалық колледжінде «Музыка 

теориясы» бөлімінде оқытушы кызметін атқарады.

Жинаққа енген Майра Аблайдың «Утро весеннего дня» әні 

Оңтүстік Қазақстан облысының атынан ұсынылады.

Композитордың авторлық қоржынында әр түрлі жанрда 

жазылған шығармалар бар. Оның ішінде симфониялық және 

халық аспаптар оркестріне, әр түрлі құрамдағы ансамбльдерге 

арналған шығармалар, сондай-ақ, балалар мен ересектерге 

арналған эстрадалық әндерді атап өтуге болады.

12 Утро весеннего дня
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Слова: Марат Адибаев
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Жинаққа енген Саукен Әліштің «Ақ қанатты армандар» әні 

Қызылорда облысының атынан ұсынылады.

2012 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Қазалы ауданының 

Қорқыт Ата атындағы өнер мектебінің директоры қызметін 

атқарып келеді.

Композитордың біраз әндері бар, оның үшеуі республика 

көлемінде орындалып жүр. «Тәуелсіздік таңы» атты әні 

Халықаралық «Азия даусы», «Ақ көгершін», Республикалық 

«Менің даусым - Отанға», «Балауса», «Жас қанат» тағы басқа 

конкурстарда жүлдемен оралды. 2010 жылы Италияның Римини 

қаласында өткізілген Дүниежүзілік «Rimini FEST – 2010» ән 

конкурсында Қызылорда облысы, Қармақшы ауданының жас 

әншісі Қыдырбек Айжан Сәукеннің осы аталған әнімен Гран-при 

алып келді.

Қазақстан Республикасы Композиторлар одағының 

төрайымы Б.Қыдырбектің арнайы шақыртуымен 2019 жылғы 

4-15 ақпан аралығында Түркі мәдениетінің халықаралық 

(ТЮРКСОЙ) ұйымының ұйымдастыруымен Түрік елінде өтетін 

«Замануи музыкалық шығармашылықты дамытудағы тәжірибе 

алмасу» тақырыбындағы халықаралық семинарға қатысу 

құрметіне ие болды.

2020 жылғы тамыз айында «Қазақстан Конституциясына 

25 жыл» мерекелік медалімен марапатталды.

2018, 2019 оқу жылдарында білім саласына қосқан елеулі 

еңбегі үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің Алғыс хатымен марапатталды. 2020 жылы білім 

саласының жоғары марапаты «Ыбырай Алтынсарин» атындағы 

белгісімен марапатталды.

Әліш Сәукен Әлмәмбетұлы – Қызылорда өңірінің 

композиторы. Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі. 

Композитордың қазақ ұлттық оркестріне арнап жазған 

«Дала үні» атты аспаптық поэмасы және «Қазақ елі» атты 

оркестрге арналған толғауы республика көлемінде сәтті 

орындалып келеді. Композитордың «Вальс» деп аталатын 

камералық оркестрге арналған шығармасы және камералық – 

симфониялық оркестрлерге арналған «Батыс әуендері», «Путь к 

свету» атты аспаптық шығармалары мен поэмасы Ақтөбе 

облыстық филармониясының камералық оркестрі 

репертуарында, «Сыр шертпе» деп аталған күй – хоры, «Туған 

жер» атты ән хорлары да Ақтөбе облыстық филармониясының 

камералық хоры репертуарында орындалып жүр. 

Композитордың трио, квартеттерге де арналған музыкалары бар. 

Автор шығармаларын оркестрлер мен хорларға өзі түсіріп, 

лайықтайды. Ол басқа да авторлардың әндерін хорларға , күй, 

шығармаларын оркестрлер мен ансамбльдерге түсіреді. 
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1

АҚ ҚАНАТТЫ АРМАНДАР

Әні: Сәукен Әліш
Сөзі: Арасанбай Естенов

Асқақта,армандар, тау-шыңды ас,

Біздегі мақсатпен таусылмас.

Алысқа, алып ұш ғарышқа,

Қанатты қиялдың мауқын бас.

Дем беріп ақ қанат желкенге,

Жетеле бізді, арман, ертеңге.

Шыңдай түс ойымыз, бойымыз

Арманды алысқа ертерде.

Бір арман қырандай ақ қанат,

Тау сынды тұғырға баптамақ.

Ал біздің бар арман қайтсек те

Отанның сенімін ақтамақ!

«Арман  жолы оңай болсын ба?

Күрессіз қолға құс қонсын ба?..»

Десе де тастүлек, бізді тек

Армандар, баста тек сол шыңға!
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Әні: Сәукен Әліш
Сөзі: Арасанбай Естенов

Ақ қанатты армандар



Ақ қанатты армандарАқ қанатты армандар



1

МАМАНДЫҒЫМ – МАҚТАНЫМ!

Әні: Балнұр Қыдырбек
Сөзі: Алмат Исәділ

Мен мұғалім боламын өнегелі,

Білім нәрін беретін балаларға.

Мен құр(ы)лысшы боламын, шебер өзі,

Зәулім үйлер салатын қалаларда.

Қалыспаймыз заманның көшін(е) еріп,

Жақсылықтың әрдайым досы болып.

Болашаққа ел үшін еңбек етер

Бір-бір маман боламыз өсіп-өніп.

Мен дәрігер болуды қалар едім,

Бар адамға жанашыр, мейірімді.

Өрт сөндіру маманы болар едім,

От-жалыннан білмейтін жеңілуді.

Қайырмасы.

Ғалым болам, тарихты аршып алам,

Жатқан бұғып ғасырлар қойнауында.

Шаруасы түлеген малшы болам,

Төрт түлігін өргізген жайлауында.

Қайырмасы.

2

Қ
А

Й
Ы

Р
М

А
С

Ы
 

3

Композитор барлық музыкалық жанрда еңбектенеді. Оның 

шығармашылығы өзінің көлемділігімен, көркемдігімен және 

нақты бағдарламасымен ерекшеленеді. Тыңдарманды 

таңдандыратыны - автор фантазиясының кең ауқымы, 

тақырыбының жан-жақтылығы. 

Б.Қыдырбек музыкасы эмоцияға толы, ешкімге ұқсамайтын 

бай колоритті өзіндік үнімен есте қалады. Композитордың осы 

өзіндік үні кәрінің де, жастың да, жалпы халықтың көңілінен 

шығып отырғандығы айқын.

Қыдырбек Балнұр Балғабекқызы  – еліміздің белгілі 

композиторы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, 500-ден астам музыкалық 

шығармалардың авторы. Симфониялық, камералық-аспаптық 

шығармаларымен қатар, бірқатар эстрадаға және балалар мен 

жасөспірімдерге арналған әндері, сондай-ақ, қолданбалы 

туындылары бар. 

Балнұр Қыдырбек сан қырлы тұлға. Ол филология 

ғылымдарының кандидаты, Қазақстан журналистер одағының 

мүшесі. «История и современность в творчестве Балгабека 

Кыдырбекулы» тақырыбына кандидаттық диссертация қорғаған. 

Қазақ және  орыс тілдерінде жарық көрген  публицистикалық 

мақалаларын оқырман қызығып оқиды, өйткені автор тілге тиек 

еткен мәселелерінің шешімін  өзіндік тұрғыдан терең мағынада 

ұғымды түсіндіре біледі.  

 

Жинаққа енген Балнұр Балғабекқызының «Мамандығым - 

мақтаным!» әні Алматы қаласының атынан ұсынылады. 
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Мамандығым – мақтаным!
Әні: Балнұр Қыдырбек
Сөзі: Алмат Исәділ

Мамандығым – мақтаным!



Жинаққа енген Көмек Ыбрайұлының «Домбырамен егіз 

ел» әні Маңғыстау облысының атынан ұсынылады. 

Көмек Ыбрайұлы – Маңғыстау өңірінің тумасы, белгілі 

композитор, ұстаз. 

Балаларға арналған 20 шақты кітаптары бар. Балалар 

әдебиеті шығармашылығы бойынша Алматыда өткен 

Халықаралық «Дарабоз – 2006», «Дарабоз – 2009» жабық 

бәйгесінің жүлделі ІІ-орындарының иегері. Балаларға арналған 

«Ақ бұлақ» атты таңдамалы шығармаларының I және ІІ томдары 

Алматы қаласындағы «Баянжүрек» баспасынан жарық көрді. 

1-сыныптың «Сауат ашу», 3-сыныптың «Қазақ тілі» және 

2-сыныптың «Музыка» оқулықтарына бірқатар ән-өлеңдері  

енгізілген.

Композитордың әндерін республика сахналарынан, радио 

мен  теледидардан Лұқпан Жолдасов, Ақылбек Жеменей, Айжан 

Нұрмағанбетова, Нұрлан мен Мұрат, Айгүл Қосанова, Асқар мен 

Асанәлі Көшеровтер, Айсұлу Құдабаева, «Қоңыр» тобындағы 

Жазира сынды белгілі әншілер мен «Заман», «Самал», «Самғау» 

топтары орындап  жүр. 

Көмек Ыбрайұлы - Ақтау қаласының «Құрметті азаматы».

1

ДОМБЫРАМЕН ЕГІЗ ЕЛ

Әні: Көмек Ыбрайұлы
Сөзі: Арасанбай Естенов

Көңілімнің көктемі

Күнім болып күлімде.

Қазағымның өткені

Домбырамның үнінде.

Жұртшылығын – тыңдарман

«Пай-пай, шіркін!» - дегізер,

Біз боламыз туғаннан

Домбырамен егіз ел.
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Тиіп кетсе саусағың,

Күй төгіліп  шанақтан,

Заманымның әр шағын

Шежіредей таратқан.

Қайырмасы.

Қиян асу талайы

Тартқан ылди, өрге де,

Жан сезімі, сарайы

Сақтаулы сыр пернеде.

Қайырмасы.

Мамандығым – мақтаным!



Домбырамен егіз ел
Әні: Көмек Ыбрайұлы
Сөзі: Арасанбай Естенов Домбырамен егіз ел



 Омаров Жандос Әскербекұлы – Жамбыл өңірінің 

композиторы. 

Қазіргі таңда К.Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық 

филармониясы директорының орынбасары.

Бірнеше рет Республикалық және Халықаралық конкурс-

фестивальдардың лауреаты атанған. Қазақстан Авторлары 

қоғамының мүшесі. 

«Бауырларым» (2007), «Ақ тілегім еліме» (2011), 

«Ән тарту» (2020) атты шығармашылық есептік концерттерін 

өткізген. 

Әндері ютуб арнасында, радио мен теледидарларда, 

әлеуметтік және музыкалық сайттарда  орындалып жүр. 

 

Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтын 

«Музыкалық білім», және М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университетін «Мәдени-тынығу жұмысы» 

мамандықтары бойынша тәмамдап, Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институтында біліктілігін арттырып, «Педагогика 

магистрі» атағын алған.

Жандос Омаровтың жинаққа енген «Жыр жампозы – 

Жамбыл ата» әні Жамбыл облысының атынан ұсынылады. 

Аталмыш ән Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналады.

«Бауырларым» (SD) және «Ән тарту» ән жинақтарының, 

«Ақ тілегім еліме», «Ән тарту» атты нотаға басылған кітаптардың 

және ғылыми-әдістемелік жұмыстар мен мақалалардың авторы.

ЖЫР ЖАМПОЗЫ – ЖАМБЫЛ АТА

Әні: Жандос Омаров
Сөзі: Арасанбай Естенов

1
Сүйінбайдай пірі бар,

Отты орақ тілі бар.

Әуенінің ән-жырлы,

Бірі –шекер, бірі – бал.

Ағын судай  өрлеген,

Айтыста дес бермеген.

Шабыт алып оралған,

Мәскеудегі көрмеден.

О-о-о-о!

Жыр жампозы абыз Ата,

Жүз жасаған аңыз Ата.

Бар ғұмыры ән-жыр Ата,

Жыр дүлдүлі Жамбыл Ата!
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Қанатын құстай қомдаған,

Әлемге сәлем жолдаған.

Киесі қызыл жолбарыс,

Шақырып шабыт, қолдаған.

Елден асқан өнері,

Қызыл тіілдің кенені.

Жер жаһанға танылған,

Ұлы дала Гомері.

Қайырмасы.

.

Домбырамен егіз ел



Жыр жампозы – Жамбыл ата

Әні: Жандос Омаров
Сөзі: Арасанбай Естенов

Жыр жампозы – Жамбыл ата



Жыр жампозы – Жамбыл атаЖыр жампозы – Жамбыл ата



«Жер жәннаты Жетісу – ән мен күйдің қанаты» (2018) атты 

орта және жоғарғы оқу орындарына, сондай-ақ, «Бақытты 

балалық шақ» (2019) атты бала-бақша музыка жетекшілеріне 

арналған ән жинақтарының авторы.

Музыка өнерінің қыр-сырын жеткіншектерге үйретумен 

қатар композиторлық мамандықты бірге игере білген Әділхан 

Қылышханұлы республикалық, облыстық деңгейде бірнеше 

дүркін марапатталды. 2017 жылы «Құрмет пен Даңқ» ордені мен 

көптеген медальдардың иегері. 

Ә.Адырбаев 2003 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін 

Қ.Байсейітов атындағы Талдықорған саз колледжінің директоры 

болып қызмет етеді. 

Сонымен бірге, Жетісу өңірінің ақыны Ә.Ысқабаевтың 

сөздеріне жазылып, халық арасына кең тарап кеткен «Шағала», 

«Жетісу», «Сені іздеймін», «Жалбыр-ай», «Ойынпаз», «Он саусақ» 

әндерінің авторы. Жалпы әндерінің саны 500-ден астам. 

Көптеген әндері   «Жетісу таңы», «Жұбайым» атты кітаптарға енді.

Адырбаев Әділхан Қылышханұлы – Талдықорған 

өңірінің тумасы, композитор - ұстаз, Қазақстан композиторлар 

одағының мүшесі. Композиторлық өнері саласында ұстаздық 

еткеніне 40 жылдан астам уақыт өткен. 

«Талдықорған шұғыласы» конкурсында Ә.Адырбаевтың 

шәкірті Р.Нұрпейсова «Ең шебер орындаушы» номинациясының 

жүлдегері атанды.

1

ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТӨСІНДЕ

Әні: Әділхан Адырбаев
Сөзі: Алмат Исәділ

Туған жердің төсінде,

Гүлдей жайнап өсемін.

Ата-анамды қуантып, 

Биіктерге жетемін.

Жанарымда от жайнап,

Бойымда бар жас қайрат.

Желбірейді қолымда,

Аспан түстес Көк байрақ!
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Тәуелсіздік – тұмарым,

Бәйтерегім – шырағым.

Ел мерейін өсіріп,

Мен де шыңға шығамын!

Қайырмасы.

Еңбек етіп табысты,

Жібермеймін намысты.

Мен – әлемге танытам,

Қазақ деген халықты!

Қайырмасы.

17 Туған жердің төсінде
Әні: Әділхан Адырбаев
Сөзі: Алмат Исәділ



Туған жердің төсінде
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