
«Халықтық» /үлгілі/атақтарын растау жөніндегікомиссия отырысының 
ХАТТАМАСЫ  

 
 
Петропавл       2021жылғы «08»маусым 
 

 
Қатысқандар: 

 
 
Мұқанов  - Облыстық халық шығармашылығы 
Жанболат Темірболатұлы және мәдени-бос уақыт қызметі  

орталығының директоры 
  
 

Жоломанова   - Облыстық халық шығармашылығы 
Сандуғаш Ниязқызы  және мәдени-бос уақыт қызметі  

орталығының директорының 
орынбасары 

 

Зацаринина   - халық шығармашылығын қамтамасыз 
Татьяна Михайловна  ету бөлімінің басшысы 
    
Сейітов       - ұйымдастыру-әкімшілік бөлімінің  
Азат Сапарғалиұлы    басшысы 
 

Кабанова   - мәдени-бос уақыт жұмысын 
Анастасия Анатольевна   ұйымдастыру бөлімінің  әдіскері 
    
Қамиткан       - қазақ шығармашылығын дамыту 
Камиля Мерекекызы    бөлімінің әдіскері  
    
Кругов       - халық шығармашылығын қамтамасыз 
Денис Владимирович    ету бөлімінің әдіскері 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
КҮН ТӘРТІБІНДЕ 

Солтүстік Қазақстан облысы көркемөнерпаздар ұжымдарының 
«Халықтық» (үлгілі) атақтарын растау 

 

Петропавл қаласы 

1. Соғыс және еңбек ардагерлерінің академиялық  халық хоры 
көр.жет. Мищенко Иван Алексеевич 
2. ҚМҮ халықтық драма театры 
көр.жет. Окунева Надежда Александровна 
3. «Забияки»үлгілі-көрсеткіш  шоу-тобы 
көр.жет. Коваленко Олеся Францевна 
4. ҚМҮ «Движение»   халықтық хореографиялық миниатюралар ансамблі  
көр.жет. Сахарчук Ирина Львовна 
5. ҚМҮ «Экспромт» халық биі театры 
көр.жет.Маринец Алена Ивановна 
6. ҚМҮ «Звонница» казак және орыс әндерінің халық хоры 
көр.жет.Снурницын Сергей Федорович 
7. ҚМҮ «Звонница - Наследие» вокалды-хореографиялық үлгілі ансамблі 
көр.жет.Утежанова Татьяна Станиславовна 
8. ҚМҮ «Лейся песня» халықтық вокалдық тобы  
көр.жет.Плотников Геннадий Григорьевич 
9. М. Қозыбаев атын.СҚУ «Шертер» фольклорлық- этнографиялық халық 
ансамблі 
көр.жет.Барашев Диас Базарбайұлы 
10. М. Қозыбаев атын.СҚУ «Пилигримм»  халықтық  студенттер театры 
көр.жет.Чумак Ярослав Сергеевич 
11.М.Қозыбаев атын.СҚУ«Кривое зеркало» студенттік  эстрадалық 
миниатюрлар  халық театры  
көр.жет.м.а. Гумарова Зарема Хаджимуратовна 
12.Қозыбаев атын.СҚУ«Шаңырақ» халықтық студенттер театры 
көр.жет.Разиев Асылхан Талғатұлы, Каримов Әділжан Ғабдолғаппарұлы 
13. М. Жұмабаев ат. гуманитарлық колледжінің жастар халықтық хоры 
көр.жет.Романюк Наталья Александровна 
14. ОХШ және МБҚО «Сладка ягода» орыс әндерінің халық ансамблі 
көр.жет.Александрова Галина Романовна 
15.ОХШ және МБҚО«Балқадиша» вокалдық-фольклорлық халық ансамблі 
көр.жет. Ыбыраева Машурда Нұрғалиқызы 
16. «Қуанамын»халықтық би студиясы 
көр.жет.Ушакова Алина Валерьевна 
17. «Қарлығаш» үлгілі би ансамблі 
көр.жет.Жумалеева Галина Васильевна 
 



18. «Дружные ребята» үлгілі би ансамблі 
көр.жет.Сучкова Расима Мухарлямовна 
19.С. Мұқанов атындағы қазақ сазды-драма театрының «Алуа» халық би 
ансамблі 
көр.жет.Темербаева Жанна Хамитқызы 
20. ОХШ және МБҚО «Арай» халық би ансамблі 
көр.жет.Сабырова Диляра Ерланқызы 
 
 
Солтүстік Қазақстан облысының халықтық ұжымдары: 
 
1.Пресновка АМҮ-нің халық  театры 
көр.жет.Дробышева Ирина Александровна /Жамбыл ауданы/ 
2. «Казачья станица» казак әндерінің халық хоры 
көр.жет.Коваль Андрей Андреевич /Жамбыл ауданы/ 
3. «Мерей»халық аспаптар ансамблі 
көр.жет. Серікбай Ерболат Серікұлы /Жамбыл ауданы/ 
4. «Возрождение» ардагерлердің халықтық хоры 
көр.жет.Грозный Александр Александрович /Жамбыл ауданы/ 
5. «Казанские ложкари» халықтық ансамблі 
көр.жет.Максимова Лариса Васильевна /Жамбыл ауданы/ 
6. «Рябинушки» вокалдық халық тобы 
көр.жет.Шледовец Нина Васильевна /Жамбыл ауданы/ 
7. «Русская песня» халық ансамблі 
көр.жет.Дробышева Ирина Александровна/Жамбыл ауданы/ 
8. «Думка» орыс халық аспаптар оркестрі  
көр.жет. Незнахин Николай Павлович /Мамлют ауданы/ 
9. «Зимняя вишня» халықтық вокалдық тобы  
көр.жет.Яфарова Валентина Павловна /Мамлют ауданы/ 
10. «Камертон» халықтық вокалды-аспаптық тобы  
көр.жет.Пояркин Александр Иванович / Мамлют ауданы/ 
11. «Бабье лето» ардагерлер халықтық вокалдық тобы  
көр.жет.Дурманов Валерий Николаевич / Мамлют ауданы/ 
12. АМҮ ардагерлер халықтық хоры 
көр.жет.Зайберт Юрий Федорович /Қызылжар ауданы/ 
13. «Қызылжар» халықтық би ансамблі  
көр.жет. Ягодина Елена Геннадьевна /Қызылжар ауданы/ 
14. «Мрия» украин әндерінің халық ансамблі 
көр.жет.Высоцкая Анастасия Владимировна /Қызылжар ауданы/ 
15. «Мелодия» халықтық вокалдық тобы 
көр.жет.Зайберт Юрий Федорович /Қызылжар ауданы/ 
16. Грязновтар отбасылық триосы 
көр.жет.Грязнов Игорь Николаевич /Қызылжар ауданы/ 



17. «Бескөл нұры» қазақ ардагерлер хоры 
көр.жет.Карипов Еркебұлан Төлегенұлы /Қызылжар ауданы/ 
18. Аралағашхалық театры 
көр.жет.Мусәлім Өнергүл /Аққайың ауданы/ 
19. «Родник»халықтық хоры 
көр.жет.Ковтонюк Анна Геннадьевна /Шал ақын ауданы/ 
20. «Балқадиша-мұрасы» халықтық фольклорлық ансамблі 
көр.жет.Абулкаирова Гүлнар Амангелдіқызы/ Шал ақын ауданы/ 
21. «Булаевец» халық  фотокиностудиясы    
көр.жет.Чаплыгин Геннадий Васильевич /М.Жұмабаев ауданы/ 
22. «Булаевцы-Магжановцы»халықтық хоры 
көр.жет.Кузьменко Сергей Дмитриевич / М.Жұмабаев ауданы/ 
23. С. Мұқанов атын. мектеп-гимназиясының «Леденцы» үлгілі би ұжымы  
көр.жет.Пикула Марина Михайловна /Тимирязев ауданы/ 
24. «Новоишимские зори» ардагерлер хоры  
көр.жет.Ташлыков Кирилл Николаевич /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
25.«Алтын домбыра» халық аспаптар ансамблі 
көр.жет.Құлманова Гүлжаз Карлқызы /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
26.«Золотые россыпи» халықтық вокалдық тобы 
көр.жет.Ташлыков Кирилл Николаевич /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
27.«Конфетти» халықтық би ансамблі 
көр.жет.Емельянова Людмила Викторовна /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
28. «Шабыт»халық  театры 
көр.жет.Қазымов Серік Шораұлы /Есіл ауданы/ 
29. «Отрада» вокалдық халықтық тобы  
көр.жет.Голушко Зинаида Борисовна /Есіл ауданы/ 
30. «Айтумар»халық би  ансамблі 
көр.жет.Ұғыбаева Күлшара Серікбайқызы /Ақжар ауданы/ 
31. «Жігер»домбырашылар ансамблі 
көр.жет.Еркібаева Гаухар Арманқызы /Ақжар ауданы/ 
32.Ленинград өнер мектебінің «Мұрагер» халық аспаптар ансамблі  
көр.жет.Мұхтаров Қуанышбек Манарбекұлы /Ақжар ауданы/ 
33. «Ғасырлар үні» этнофольклорлық халықтық ансамблі 
көр.жет.Қайырденов Аманжол Манарбекұлы /Акжар ауданы/ 
34. Актүйесай СК «Алтынай» үлгілі фольклорлық ансамблі  
көр.жет.Тоғжанова Гүлмира Оралбекқызы /Уәлиханов ауданы/ 
35. Вишневка  халық хоры 
көр.жет.Федотова Галина Николаевна /Тайынша ауданы/ 
36. Тайынша АМҮ үрмелі аспаптар оркестрі 
көр.жет.Елисеева Ольга Викторовна /Тайынша ауданы/ 
37. «Ретро- микс» вокалды-аспаптық халықтық ансамблі 
көр.жет.Фокина Людмила Андреевна /Тайынша ауданы/ 
 



38.Бірлестік халық домбыра ансамблі 
көр.жет. Қамалиева Гүлнар Тастыбайқызы /Айыртау ауданы/ 
39.Сырымбет СК «Ажар»халық биі  ансамблі 
көр.жет. Айтжанова Замзагүл Қайыржанқызы /Айыртау ауданы/ 
40. АМҮ –нің ардагерлер халық хоры 
көр.жет. Шведова Елизавета Николаевна /Айыртау ауданы/ 
41. Дауқара халық домбыра ансамблі 
көр.жет. Жанысова Тоты Қазыбайқызы /Айыртау ауданы/ 

 
2021 жылғы 14 сәуір мен 23 мамыр аралығында көркемөнерпаздар 

ұжымдарының «Халықтық» /үлгілі/ атақтарын растау іс-шарасы өтті. Аталған 
ұжымдардың есептік концерттерін және материалдық–техникалық базасын қарап, 
комиссия көркемөнерпаздар ұжымдары қатысушыларының жоғары көркемдік 
деңгейдегі орындаушылық шеберлігін, аудан, қала, облыстың мәдени өміріне 
белсене қатысуын, олардың өзіндік ерекшелігін атап өтті.   
 

Комиссия мүшелері төмендегідей ШЕШІМ қабылдады: 
 
Келесі ұжымдардың «Халықтық» атағы расталсын: 
 
1. Соғыс және еңбек ардагерлерінің академиялық  халық хоры 
көр.жет. Мищенко Иван Алексеевич 
2. ҚМҮ халықтық драма театры 
көр.жет. Окунева Надежда Александровна 
3. ҚМҮ «Движение»  халықтық хореографиялық миниатюралар ансамблі  
көр.жет. Сахарчук Ирина Львовна 
4. ҚМҮ «Экспромт» халық биі театры 
көр.жет. Маринец Алена Ивановна 
5. ҚМҮ «Звонница» казак және орыс әндерінің халық хоры 
көр.жет. Снурницын Сергей Федорович 
6. ҚМҮ «Лейся песня» халықтық вокалдық тобы  
көр.жет. Плотников Геннадий Григорьевич 
7. М. Қозыбаев атын.СҚУ «Шертер» фольклорлық- этнографиялық халық 
ансамблі 
көр.жет.Барашев Диас Базарбайұлы  
8. М. Қозыбаев атын.СҚУ «Пилигримм»  халықтық  студенттер театры 
көр.жет.Чумак Ярослав Сергеевич 
9.М.Қозыбаев атын.СҚУ«Кривое зеркало» студенттік  эстрадалық 
миниатюрлар  халық театры  
көр.жет.м.а. Гумарова Зарема Хаджимуратовна 
10.Қозыбаев атын.СҚУ «Шаңырақ» халықтық студенттер театры 
көр.жет. Разиев Асылхан Талғатұлы, Каримов Әділжан Ғабдолғаппарұлы 
 



11. М. Жұмабаев ат. гуманитарлық колледжінің жастар халықтық хоры 
көр.жет.Романюк Наталья Александровна 
12. ОХШ және МБҚО «Сладка ягода» орыс әндерінің халық ансамблі 
көр.жет. Александрова Галина Романовна 
13.ОХШ және МБҚО «Балқадиша» вокалдық-фольклорлық халық ансамблі 
көр.жет. Ыбыраева Машурда Нұрғалиқызы 
14. ОХШ және МБҚО «Арай»  халық би ансамблі 
көр.жет.Сабырова Диляра Ерланқызы 
15. «Қуанамын» халықтық би студиясы 
көр.жет. Ушакова Алина Валерьевна 
16.С. Мұқанов атындағы қазақ сазды-драма театрының «Алуа» халық би 
ансамблі, көр.жет. Темербаева Жанна Хамитқызы 
17.Пресновка АМҮ-нің халық  театры 
көр.жет. Дробышева Ирина Александровна /Жамбыл ауданы/ 
18. «Казачья станица» казак әндерінің халық хоры 
көр.жет. Коваль Андрей Андреевич /Жамбыл ауданы/ 
19. «Мерей»халық аспаптар ансамблі 
көр.жет. Серікбай Ерболат Серікұлы /Жамбыл ауданы/ 
20. «Возрождение» ардагерлердің халықтық хоры 
көр.жет.Грозный Александр Александрович /Жамбыл ауданы/ 
21. «Казанские ложкари» халықтық ансамблі 
көр.жет.Максимова Лариса Васильевна /Жамбыл ауданы/ 
22. «Рябинушки» вокалдық халық тобы 
көр.жет.Шледовец Нина Васильевна /Жамбыл ауданы/ 
23. «Русская песня» халық ансамблі 
көр.жет.Дробышева Ирина Александровна /Жамбыл ауданы/ 
24. «Думка» орыс халық аспаптар оркестрі  
көр.жет. Незнахин Николай Павлович /Мамлют ауданы/ 
25. «Зимняя вишня» халықтық вокалдық тобы  
көр.жет.Яфарова Валентина Павловна /Мамлют ауданы/ 
26. «Камертон» халықтық вокалды-аспаптық тобы  
көр.жет.Пояркин Александр Иванович / Мамлют ауданы/ 
27. «Бабье лето» ардагерлер халықтық вокалдық тобы  
көр.жет.Дурманов Валерий Николаевич / Мамлют ауданы/ 
28.АМҮ ардагерлер халықтық хоры 
көр.жет.Зайберт Юрий Федорович /Қызылжар ауданы/ 
29. «Қызылжар» халықтық би ансамблі  
көр.жет. Ягодина Елена Геннадьевна /Қызылжар ауданы/ 
30. «Мрия» украин әндерінің халық ансамблі 
көр.жет.Высоцкая Анастасия Владимировна /Қызылжар ауданы/ 
31. «Мелодия» халықтық вокалдық тобы 
көр.жет.Зайберт Юрий Федорович /Қызылжар ауданы/ 
 



32. Грязновтар отбасылық триосы 
көр.жет.Грязнов Игорь Николаевич /Қызылжар ауданы/ 
33. «Бескөл нұры» қазақ ардагерлер халықтық хоры 
көр.жет.Карипов Еркебұлан Төлегенұлы /Қызылжар ауданы/ 
34.Аралағашхалық театры 
көр.жет.Мусәлім Өнергүл /Аққайың ауданы/ 
35.«Родник»халықтық хоры 
көр.жет.Ковтонюк Анна Геннадьевна /Шал ақын ауданы/ 
36.«Балқадиша-мұрасы» халықтық фольклорлық ансамблі 
көр.жет.Абулкаирова Гүлнар Амангелдіқызы /Шал ақын ауданы/ 
37.«Булаевец» халықтық  фотокиностудиясы    
көр.жет.Чаплыгин Геннадий Васильевич /М.Жұмабаев ауданы/ 
38.«Булаевцы-Магжановцы»халықтық хоры 
көр.жет.Кузьменко Сергей Дмитриевич / М.Жұмабаев ауданы/ 
39.«Новоишимские зори» ардагерлер хоры  
көр.жет.Ташлыков Кирилл Николаевич /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
40. «Алтын домбыра» халық аспаптар ансамблі 
көр.жет.Құлманова Гүлжаз Карлқызы/Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
41. «Золотые россыпи» халықтық вокалдық тобы 
көр.жет.Ташлыков Кирилл Николаевич /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
42. «Конфетти» халықтық би ансамблі 
көр.жет.Емельянова Людмила Викторовна /Ғ.Мүсірепов ауданы/ 
43.«Шабыт»халық  театры 
көр.жет.Қазымов Серік Шораұлы /Есіл ауданы/ 
44.«Отрада» вокалдық халықтық тобы  
көр.жет.Голушко Зинаида Борисовна /Есіл ауданы/ 
45.«Айтумар» халық би  ансамблі 
көр.жет.Ұғыбаева Күлшара Серікбайқызы /Ақжар ауданы/ 
46.«Жігер»халықтық домбырашылар ансамблі 
көр.жет.Еркібаева Гаухар Арманқызы /Ақжар ауданы/ 
47. Ленинград өнер мектебінің «Мұрагер» халық аспаптар ансамблі  
көр.жет.Мұхтаров Қуанышбек Манарбекұлы /Ақжар ауданы/ 
48.«Ғасырлар үні» этнофольклорлық халықтық ансамблі 
көр.жет.Қайырденов Аманжол Манарбекұлы /Акжар ауданы/ 
49.Вишневка  халық хоры 
көр.жет.Федотова Галина Николаевна /Тайынша ауданы/ 
50.Тайынша АМҮ үрмелі аспаптар оркестрі 
көр.жет.Елисеева Ольга Викторовна /Тайынша ауданы/ 
51. «Ретро- микс» вокалды-аспаптық халықтық ансамблі 
көр.жет.Фокина Людмила Андреевна /Тайынша ауданы/ 
52. Бірлестік халық домбыра ансамблі 
көр.жет. Қамалиева Гүлнар Тастыбайқызы /Айыртау ауданы/ 
 



53. Сырымбет СК «Ажар»халық биі  ансамблі 
көр.жет. Айтжанова Замзагүл Қайыржанқызы /Айыртау ауданы/ 
54.АМҮ –нің ардагерлер халық хоры 
көр.жет. Шведова Елизавета Николаевна /Айыртау ауданы/ 
55.Дауқара халық домбыра ансамблі 
көр.жет. Жанысова Тоты Қазыбайқызы /Айыртау ауданы/ 

 
«Үлгілі» атағы 
 
1. «Забияки» үлгілі-көрсеткіш  шоу- тобы 
көр.жет. Коваленко Олеся Францевна 
2.ҚМҮ «Звонница - Наследие» вокалды-хореографиялық үлгілі ансамблі 
көр.жет.Утежанова Татьяна Станиславовна 
3.«Қарлығаш» үлгілі би ансамблі 
көр.жет. Жумалеева Галина Васильевна 
4. «Дружные ребята» үлгілі би ансамблі 
көр.жет. Сучкова Расима Мухарлямовна 
5. С. Мұқанов атын. мектеп-гимназиясының «Леденцы» үлгілі би ұжымы  
көр.жет.Пикула Марина Михайловна /Тимирязев ауданы/ 
6. Актүйесай СК «Алтынай» үлгілі фольклорлық ансамблі  
көр.жет.Тоғжанова Гүлмира Оралбекқызы /Уәлиханов ауданы/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




