
ҚАзАҚСТАН РЕСпУБлИКАСыНың МАТЕРИАлДыҚ ЕМЕС МӘДЕНИ  
МұРАСыНыН ұлТТыҚ ТізіМі

НАцИОНАльНый СпИСОК НЕМАТЕРИАльНОгО КУльТУРНОгО  
НАСлЕДИЯ РЕСпУБлИКИ КАзАХСТАН

NATIONAL LIST Of INTANgIBLE CULTURAL HERITAgE  
Of THE REPUBLIC Of KAZAKHSTAN



1-тарау. Ауызша айту 
дәстүрлері және айту 

формалары

2 глава. Устные традиции и 
формы выражения

Chapter 1. Oral traditions and 
forms of expression

№2012-01-017
Айтыс – суырып салмалық өнер Айтыс – искусство импровизации Aitys - the art of improvisation

№2013-01-20
Терме – қазақ ауыз әдебиетінің 
жыршылық-жыраулық жанры

Терме – песенно-речитативный 
жанр казахского фольклора

Song and recitative genre of Kazakh 
folklore – Terme

№2013-01-23
Жетіген аспабында ойнау өнері Искусство игры на жетыгене The Art of playing the zhetygen

2-тарау. Орындаушылық 
өнерлер

2 глава. Исполнительские 
искусства

Chapter 2. Performing Art

№2013-02-13
Қобызда ойнау өнері Искусство игры на кобызе Art of playing kobyz

№2012-02-05
Дәстүрлі домбыралық күйлерді 

орындау өнері
Искусство исполнения 

традиционного домбрового кюя
Art performance of traditional dombra 

kuy

№ 2012-02-012
Сыбызғы аспабында орындау 

дәстүрі
Традиция исполнительства на 

сыбызгы
The tradition of playing sybyzgy

№2012-02-003
Қара жорга – қазақтың ұлттық биі Кара жорга – казахский народный 

танец
Kara Zhorga – Kazakh folk dance

№2012-02-004
Ортеке – қазақтың дәстүрлі 
музыкалы-қуыршақ өнері

Ортеке – казахское традиционное 
кукольно-музыкальное искусство

Orteke – Kazakh traditional puppet 
musical art

3-тарау. Әдет-ғұрыптар, салт- 
жоралар, мерекелеулер

3 глава. Обычаи, обряды и 
празднества

Chapter 3. Social practices, 
rituals and festive events

№2012-03-001
Наурыз. Мерекелеу дәстүрлері Наурыз. Традиция празднования Nauryz. The tradition of celebrating

№2013-03-005
Қазақтың үйлену салттары: Беташар Казахские свадебные обряды: 

Беташар
Kazak wedding rituals: Betashar

№2016-03-001
Қазақша күрес – қазақша дәстүрлі 

күрес
Қазақша күрес – казахская 

традиционная борьба
Kazakh Kuresi – Kazakh traditional 

wrestle

№2015-03-002
Қазақ жылқышыларының дәстүрлі 

көктемгі мерекелік салттары 
(бие байлау, айғыр қосу, қымыз 

мұрындық)

Традиционные весенние 
праздничные обряды казахских 

коневодов (бие байлау, айгыр косу, 
кымыз мурындык)

Traditional spring holiday rituals of 
Kazakh breeders (Bie bailau, Aigyr 

qossu, kymyz muryndyk)

№2013-03-004/1
Қазақтардың сәбидің туғанына 

байланысты салт-дәстүрлері: Тұсау 
кесу

Казахские обряды, связанные с 
рождением ребенка: Тусау кесу

Kazakh rite associated with childbirth: 
Tussau kessu

Қазақстан Республикасының материалдық емес мәдени мұрасынын ұлттық тізімі
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№2015-03-003
Жұка нанды жасау және бөлiсу 

мәдениетi: Қатырма
Культура распространения и 

приготовления тонкого хлеба: 
Катырма

Flatbread making and sharing culture: 
Katyrma

4-тарау. Табиғат пен 
ғаламшарға қатысты білімдер 

мен әдет-ғұрыптар

4 глава. знания и обычаи, 
относящиеся к природе и 

вселенной

Chapter 4. Knowledge and 
practices concerning nature and 

the universe

№2013-04-007
Асық – асық ойнау дәстүрлі ойыны Асык – традиционная игра в асыки Assyk - traditional game in assyk

№2016-04-001
Аушы құстармен аң аулау дәстүрі 

және үйрету өнері
Искусство обучения и традиции 

охоты с ловчими птицами
The art of teaching and tradition of 

hunting with birds of prey

№ 2013-04-010
Қазақтың жыл санауы – жануарлар 

циклының 12 жылдық күнтізбесі
Казахское летоисчисление – 

календарь 12-ти летнего животного 
цикла

Kazakh calendar – the 12-year calendar 
of the animal cycle

№2013-04-003
Көкпар тарту – қазақтың дәстүрлі ат 

cпорты ойыны
Кокпар тарту – казахская 

традиционная конно-спортивная 
игра

Kokpar tartu – Kazakh traditional horse 
sport game

5-тарау. Дәстүрлі кәсіптермен 
байланысты білімдер және 

машықар

5 глава. знания и обычаи, 
связанные с традиционными 

ремеслами

Chapter 5. Knowledge and 
practices related to traditional 

crafts
Қазақтың дәстүрлі домбыра аспабын 

дайындау өнері
Искусство изготовления 

традиционной казахской домбры
The art of making traditional Kazakh 

dombra

№2013-05-10
Қазақ және қырғыз киіз үйлерін 
жасаудың машығы мен дәстүрлі 

ілімдері

Традиционные знания и навыки 
изготовления казахской и 

кыргызской юрт

Traditional knowledge and skills in 
making Kazakh and Kyrgyz yurts

№2013-05-14
Кесте – қазақтың түрлі маталардағы 

кестелеу өнері
Кесте – казахская вышивка на 

различных материалах
Keste - Kazakh embroidery on various 

materials

№2012-05-016
Киіз басу Кииз басу – традиция изготовления 

войлока
Kiyiz basu – the tradition of making felt

№2012-05-009
Қазақтың дәстүрлі кілем тоқу өнері Традиционное казахское 

ковроткачество
Traditional Kazakh carpet weaving

№2013-05-16
Теріден жасалған бұйымдар дәстүрі Традиционное изготовление 

изделий из кожи
Traditional manufacturing of leather 

products

№2013-05-11
Қазақтың зергерлік өнері Казахское ювелирное искусство Kazakh jewellery art

№2013-05-15
Текемет – киіз кілем дәстүрі Текемет – традиция изготовления 

войлочного ковра
Tekemet – tradition of making felt 

carpet


