
Құзырлы  болашақ 

1 курс студенті Омар Назира, оқытушысы Р. А. Сабекова  «Қазақ халық 

аспаптары» бөлімінде  оқиды.  Бірінші күннен бастап  Назираның болашағы 

музыкант ретінде өте жарқын болатынын мұғалімдері болжам етті, себебі ол  

тек дарынды бала ғана емес, музыканы сүйетін және шығармашылықпен 

шабыттандырылған перфекционист. Студенттің байқауларға қатысуы осы оқу 

жылының қыркүйек айынан басталды. Сонымен қатар әр байқауда жүлделі 

орындарға ие болып Павлодар облысының абыройын көтеруде. Ол кезекті рет 

«Бозторғай» Халықаралық байқауына қатысып, өзінің еңбекқорлығы мен 

жоғары дайындық деңгейін дәлелдеді.  Байқау «Рухани жаңғыру» мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында 1 маусым - Балаларды қорғау күні 

Алматы қаласында өтті. Бұл байқауға Рыскүл Асаубайқызы өзінің тағы бір 

студенті Бесен Мерейді дайындады, ол да  халықаралық дәрежедегі лауреат 

атанып, 3 орынды иеленді.  Назира мен Мерей бірнеше аспаптарда шебер 

ойнайды, бірақ домбыра негізгі меңгерілетін аспаптары болып табылады. 

Назира «Рухани Жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Көнеден 

жеткен күмбезді  әуез» жобасын жүзеге асыру және танымал ету мақсатында 

«Өнеге» этно-фольклорлық ансамблінің құрамына кіреді.  

Болашақта Назира мен Мерей биік белестерден көрініп,  жеңістері көп 

болсын және кәсіби музыканттың болашағы оларға әлемдік деңгейде мәдениет 

пен  шығармашылық белестерге жол ашады деп үміттенеміз, құзырлы болашақ 

тілейміз. 
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Перспективное будущее 

Студентка 1 курса Омар Назира обучается у преподавателя Сабековой 

Р.А. на отделении «Казахские народные инструменты». С первых дней 

обучения в музыкальном колледже прогнозировали студентке 

«Перспективное будущее» профессионального музыканта, так как Назира не 

просто одаренный ребенок, но и перфекционист, который любит музыку и 

живет вдохновляясь творчеством. Конкурсная деятельность студентки 

началась с сентября месяца уходящего учебного года, завоевывая 

исключительно призовые место, прославляя тем самым Павлодарскую 

область, в очередной раз она доказала свою стойкость и трудолюбие, высокий 

уровень подготовленности, приняв участие на Международном конкурсе 

«Бозторғай» и завоевав главный приз Гран -при конкурса.  Конкурс прошел в 

городе Алматы в день защиты детей - 1 июня, в рамках реализации 

государственной программы «Рухани Жангыру». На этот конкурс Рыскуль 

Асаубаевна выставили еще одну свою студентку Бесен Мерей, которая 

достойно заняла 3 место, став лауреатом международного уровня. Назира и 

Мерей виртуозно играют на нескольких инструментах, хотя основным 

является домбра. Назира входит в состав этно-фольклорного ансамбля 

«Өнеге», который функционирует в рамках государственной программы 

«Рухани Жангыру» в целях реализации и популяризации его проекта «Көнеден 

жеткен күмбезді әуез».  

Надеемся, что в дальнейшем у Назиры и Мерей будет еще больше 

побед и перспективное будущее профессионального музыканта откроет им 

дорогу в мир культуры и творчества на мировом уровне.  
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