
 

 

 

Нүсіпжан Нұрғали 

 

 

Қазақстанның халық артисі,  

«Театр өнері» факультеті, «Жеке ән салу»  

кафедрасының профессоры 

 

 
 

 

 

 

1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

 

 Абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет 

театрында әнші; 

 1966 – 1976 жылдары Қазақ телевизиясы мен радио хабарын тарататын 

мемлекеттік комитетінде музыкалық хабарлар редакторлығынан редакция 

меңгерушісі; 

 1976 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ халық аспаптар    

оркестрінің жетекші әншісі   

 Қазіргі таңда Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Н. 

Тілендиев атындағы «Отырар сазы» академиялық фольклорлық-этнографиялық 

оркестрінің солисі. 

 Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА профессоры (ак). 

 

2 Сабақ беретін пәні: 

 Вокал, жеке ән салу 

 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

 Әсеттің 500 әні (1-2 том) Кітап Қазақ әнін қастерлейтін көпшілік қауымға 

арналады 

 Өз Елім (мақалалар, сұхбатар) 

 Абайдың әндері мен күйлері (кітап мектеп оқушыларымен студенттерге 

арналады) 

 Қазақтың әйгілі композиторы, халық қаһарманы, КСРО халық артисі Нұрғиса 

Атабайұлы Тілендиев Нұрғалиға «Саржайлау», «Ақ құсым», «Балдызым», «Куә 

бол», «Әкеме», «Әжеме», «Жетісуым», «Қапшағай», «Келе жатыр құс қайтып» 

сынды жиырма шақты тамаша әндерді арнап жазған. Ол М.Маңғытаевтың 

«Сағыныш», Ә.Бейсеуовтың «Айнашым», «Мұңайма», «Аспан қызы», 

Қ.Қуатбаевтың «Қарындас», «Шолпаным», Т.Базарбаевтың «Қаздар қайтқанда» 

сияқты көптеген эстрадалық әндерін сахнаға алып шыққан. 

 Әнші Қазақтың мемлекеттік Құрманғазы атындағы АХА оркестрінде 20 жыл 

жетекші әнші болып қызмет атқарған соң, «Қазақконцерт» бірлестігі жанынан 

«Жазира» атты аспаптық ансамблін ашты. Енді Нұрғали жастарды таңдауға, 

ансамбльге тартуға белін бекем буып кірісті. Әрі қарай ансамбль еліміздің 

түпкір-түпкіріде концерттер бере бастады. Алжирде де өнерлерін көрсетіп, сол 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D1%88%D1%96


елдегі Кеңес елшілігі қабылдауында болған-ды, сонда, ұжым Құрмет мақтау 

қағазымен марапатталды. 

 2017ж. 80 жасқа толуына байланысты «Өз Елім» шығармашылық концерт 

(Астана, Алматы, Талдықорған ). 

 

4 Мақалалар: 

 

 Әсеттің 500 әні (1-2 том) Кітап Қазақ әнін қастерлейтін көпшілік қауымға 

арналады 

 Өз Елім (мақалалар, сұхбатар) 

 Абайдың әндері мен күйлері (кітап мектеп оқушыларымен студенттерге 

арналады) 

 

5 Марапаттар: 

 Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты; 

 Қазақ КСР Еңбек сіңірген артисі  

 Қазақстанның халық әртісі  

 Өзбекстан Республикасының Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері; 

 Қырғыздың Абылас Молдабаев атындағы халықаралық сыйлығының лауреаты; 

 Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты; 

 «Құрмет ордені»; 

 2011 жылы «Парасат Ордені» . 

 2016 жылы «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медальі; 

 2018 ж. Қазақ өнерінің қайраткері. 

 Ш дәрежелі «Барыс Ордені» 

 

 

6 Байланыс: 

тел: +7 778 177 7717 

эл. почта:  

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%81%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96

