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 Әдістемелік-библиографиялық бөлім Қазақстанның халық ақыны,суырып 

салма ақын, ұстаз Әсия Беркенованың 70-жылдығына арналған жеке 

библиографиялық көрсеткіш дайындады. 

Құралда Әсия Беркенованың өмірі мен қызметі туралы ақпарат бар. 

       Методико-библиографический отдел подготовил библиографический 

указатель литературы к 70-летию народного акына Казахстана, поэта-

импровизатора, педагога Асии Беркеновой. 

       Пособие содержит информацию о жизни и  деятельности Асии Беркеновой.

  

 

 

УКД  016 

 ББК 91.9:83.3 

 
«Әулиекөл орталықтандырылған 

Кітапхана жүйесі» мемлекеттік мекемесі, 

  Әдістемелік-библиографиялық бөлім 



Құрастырушыдан 
 

 Әулиекөл аудандық орталықтандырылған кітапханасы Қазақстанның 

халық ақыны, суырып салма ақын, білім беру ісінің үздігі, Қостанай 

облысының Меценаттар клубының лауреаты, Қостанай облысының Құрметті 

азаматы, халықаралық, республикалық және облыстық айтыстардың бірнеше 

дүркін жүлдегері Әсия Беркенованың 70 жылдығына арналған жеке 

библиографиялық көрсеткіш дайындады.  

 Құралда  Әсия  Беркенованың  өмірі  мен  шығармашылығы  жайындағы 

ақпарат жинақталған. 

       Көрсеткіште  аудандық кітапхана қорында бар 2005  жылдан  бастап  2020  

жылдың  қазан  аралығында баспасөзде  жарияланған  материалдар енгізілген, 

сондай-ақ интернет-ресурстары пайдаланылған.  

       Әдебиет бөлімдер бойынша жүйеленген, бөлім ішінде материал әліпбилік 

ретпен орналастырылған. Бөлімдерге: А. Беркенованың өмірі мен қызметі 

туралы кітаптар мен мақалалар, сондай-ақ әңгімелері мен сұхбаттары кіреді. 

Басылымда материалдар қазақ және орыс тілдерінде берілген. 

Материалды іріктеу 2020 жылдың қазан айында аяқталды. 

Көрсеткіш кең ауқымды оқырмандарға арналған. 

Көрсеткіштің материалы http://auliekol-cbs.kz/ru/ сайтында орналастырылған. 
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http://auliekol-cbs.kz/ru/%20сайтында


 

Тұлғалы ақын, дарабоз айтыскер 

Беркенова Әсия Аипқызы 1950 жылы 22 

сәуірде Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Сұлукөл 

ауылында дүниеге келген. 1972 жылы Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын 

Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 

бітіргеннен кейін Соснов орта мектебіне жіберіліп, 

онда 25 жыл орыс тілі мен әдебиет пәндерінің 

мұғалімі болып жұмыс істеді. Бірнеше рет ауылдық, 

аудандық Кеңестің депутаты болып сайланды. 1994 

жылы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 

депутаты болып сайланды. Әсия Беркенова бірегей 

поэтикалық сыйлықтың иегері. Өзінің жарты ғасырға 

жуық мансабында талантты ақын Қазақстанның 

солтүстігінде ұмытылған айтыс жанрын жандандыра 

алды. Интуиция, интеллект, тілді меңгеру 

шығармашылықтың қиын түрін жетік меңгеруге көмектеседі. Айтыстарға 80-ші 

жылдардан бастап қатыса бастады. 

 40 жылдан астам уақыт бойы туған облысының намысын қорғап, сахнада 

өнер көрсетті. Көптеген республикалық және халықаралық айтыстардың 

жеңімпазы. 1990 жылы оған «Қазақстанның халық ақыны» атағы берілді. 

Бүгінде Қазақстанның халық ақыны сахнада өнер көрсетіп қана қоймай, 

жастарды күрделі өнерге баулуда.  

 2001 жылданбастап А. Байтұрсынов ат. Қостанай мемлекеттік 

университетінің «Өнер» студиясын басқарады. Өз білімі мен тәжірибесін жас 

поэттер мен жас ақындарға береді. Оның жетекшілігімен домбыра ансамблі, 

хореографиялық сынып, вокалистер жұмыс істейді. Әсия Беркенованың 

шәкірттері халықаралық «Шабыт» фестивалінің лауреаттары атанды. Осы 

жылдар ішінде Әсия Беркенова жүзден астам айтысқа қатысып, гран-при мен 

алғашқы жүлделердің иегері атанды. 
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Ә. Беркенова туралы мақалалар, сұхбаттар: 
1. «Айтыс аққуы» [Мәтін] : Әсия Беркенова – 70 жаста! / Ой-отауда 

сұхбаттасқан Қасқырбай Қойшыманов ; суретті түсірген Бағдат Ахметбеков // 

Қостанай таңы. – 2020. – 22 сәуір. – Б. 4–5. 

 

 
2. Арынды ақынның айтулы кеші [Мәтін] : [айтыскер ақын Әсия Беркенованың 

кездесу кеші] / [газ. ред.] // Қостанай таңы. – 2015. – 17 сәуір. – Б. 23. 
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3. Аязбаева, Г. Хор қызындай Әсия [Мәтін] / Г. Аязбаева // Әулиекөл. – 2008. – 

21 ақпан. – Б. 3. 

4. Әбіш, Дәмер. Қостанайдың атағын аспандатқан Әсия ақын 60 жасқа толды 

[Мәтін] / Дәмер Әбіш ; суреттерді түсірген Қ. Бейсенов // Қостанай таңы. – 

2010. – 22 қыркүйек. – Б. 1, 2. 

5. Әлкеев, Руслан. «Қара сөзді қайнатып, жыр етемін»... [Мәтін] : Қазақстанның 

халық ақыны Әсия Беркенованың шығармашылық кеші / Руслан Әлкеев // 

Қостанай таңы. – 2015. – 8 сәуір. – Б. 1, 4. 
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6. Әсия – Әулиекөл ауданының құрметті азаматы [Мәтін] / [газ. ред.] // 

Қостанай таңы. – 2005. – 27 сәуір. – Б. 2. 

 
7. Досжанова, Қымбат. Айтыстың қос дүлдүлі [Мәтін] : Әсия Беркенова мен 

Әселхан Қалыбекова ел алдында есеп берді / Қымбат Досжанова ; суретті 

түсірген Бағдат Ахметбеков // Қостанай таңы. – 2015. – 16 маусым. – Б. 2. 
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8. Досжанова, Қымбат. «Өнер» студиясының концерті өтті [Мәтін] / Қымбат 

Досжанова ; суретті түсірген Бағдат Ахметбеков // Қостанай таңы. – 2014. – 22 

сәуір. – Б. 12. 

9. Досмағамбетов, С. Арнау [Мәтін] : [өлең] / С. Досмағамбетов // Әулиекөл. – 

2010. – 23 қыркүйек. – Б. 5. 

10. Жәрімбетова, Нәзира. Әселхан, Әсия, Қонысбай [Мәтін] : Халық 

ақындарына құрмет көрсетілді / Нәзира Жәрімбетова ; суретті түсірген 

Орынбай Балмұрат // Егемен Қазақстан. – 2016. – 19 қазан. – Б. 6. 

11. Жәрімбетова, Нәзира. Әсия мен Әселхан [Мәтін] : [ақындар Ә. Беркенова 

мен Ә. Қалыбекова туралы] / Нәзира Жәрімбетова // Егемен Қазақстан. – 2015. – 

28 шілде. – Б. 9. 

12. Қажи, Абай. Әсем жырды әспеттеген Әсия [Мәтін] : Қазақстанның халық 

ақыны Әсия Беркеноваға арнаймын : [өлең] / Абай Қажи // Әулиекөл. – 2015. – 

18 маусым. – Б. 5. 

13. Қалыбекова, Әселхан. Қазақстанның халық ақыны Әсия Беркеноваға 

[Мәтін] : [өлең] / Әселхан Қалыбекова // Әулиекөл. – 2010. – 23 қыркүйек. – Б. 

5. 

 14. Қожаұлы, Ақылбек. Ақын бақыты [Мәтін] : [Әсия Беркенова туралы] / 

Ақылбек Қожаұлы // Сарыарқа. – 1994. – № 6. – Б. 40–41. 

15. «Қостанай таңы» жыр мүшәйрасының жеңімпаздары [Мәтін] / [газ. ред.] // 

Қостанай таңы. – 2014. – 1 тамыз. – Б. 8–9. 

16. Құлабай, Нұрқанат. Әсия асуы [Мәтін] : [ақын-айтыскер Ә. Беркенова] / 

Нұрқанат Құлабай // EGEMEN QAZAQSTAN. – 2020. – 23 сәуір. – Б. 14. 
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17. Құлабаев, Нұрқанат. Әсия әлемі [Мәтін] : [ақын Әсия Әйіпқызы Беркенова 

туралы] / Нұрқанат Құлабаев // Костанай-АГРО. – 2020. – 21 мамыр. – Б. 17. 

18. Құлабаев, Нұрқанат. Әсия әлемі [Мәтін] : [ақын Әсия Әйіпқызы Беркенова 

туралы] / Нұрқанат Құлабаев // Қостанай таңы. – 2019. – 6 наурыз. – Б. 10–11. 

 

 
19. Мақсат – қыздарды әдептен озбауға шақыру [Мәтін] : [жаңа клуб ашылды] / 

«Қостанай таңы» [газ. ред.] ; суретті түсірген Айбек Жүзбай // Қостанай таңы.– 

2014. – 21 ақпан. –  Б. 1, 3. 

20. Мерейтойлық марапат тапсырылды [Мәтін] : [Қостанай облысының және 

Қостанай қаласының құрметті азаматы атағына ие болғандар] / [газ. ред.] ; 

суретті түсірген Бағдат Ахметбеков  // Қостанай таңы. – 2016. – 16 тамыз. – Б. 2. 
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21. Нұрахметұлы, Есімжан. Қазақтың ақын қызы Әсия Беркеноваға [Мәтін] : 

өлең / Есімжан Нұрахметұлы // Жас өркен–Қостанай. – 2010. – № 3. – Б. 19. 

22. Оспанова, Қарлығаш. Айдын жырдың аққуы [Мәтін] : Қазақстанның 

халық ақыны Әсия Беркенованың шығармашылық кеші өтті / Қарлығаш 

Оспанова ; суретті түсірген Қ. Бейсенов // Қостанай таңы. – 2010. – 23 сәуір. – 

Б. 2. 

23. Сүйінов, Есенгелді. Сөз құдіреті [Мәтін] : [Қазақстанның халық ақыны Әсия 

Беркенованың 50 жасқа толу мерейтойында ҚР–ның Мемлекеттік хатшысы 

Әбіш Кекілбайұлының құттықтауы оқылды] / Есенгелді Сүйінов // EGEMEN 

QAZAQSTAN. – 2020. – 23 қыркүйек. – Б. 17. 
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24. Сыздықова, Жұмакүл. Әулиекөлдің дүлдүлі, Қостанайдың бұлбұлы [Мәтін] 

: Қазақстанның Халық ақыны Әсия Әйіпқызы Беркенова – 70 жаста / Жұмакүл 

Сыздықова ; суретті түсірген автор // Әулиекөл. – 2020. – 23 сәуір. – Б. 3. 

 
 25. Сыздықова, Жұмакүл. Қара сөзді қайнатып, жыр етемін [Мәтін] : 

[Әулиекөл жерінде қонақта Қазақстанның халық ақыны Әсия Беркенова мен 

Әселхан Қалыбекова] / Жұмакүл Сыздықова ; суреттерді түсірген автор // 

Әулиекөл. – 2015. – 18 маусым. – Б. 4, 5. 
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26.  Сыздықова, Ж. Шашасына шаң жұқпаған Әсия [Мәтін] : [халық ақыны 

туралы] / Ж. Сыздықова // Әулиекөл. – 2010. – 23 қыркүйек. – Б. 4. 

27. Тілеуқабыл, Д. Халық ақынымен кездесті [Мәтін] / Д. Тілеуқабыл // 

Қостанай таңы. – 2010. – 7 мамыр. – Б. 2. 

28. Хакімжанова, Жұмакүл. Еңбек ардагеріне құрмет [Мәтін] : [«Қостанай 

облысының Еңбек даңқы кітабы» эстафетасы Қарасу ауданына берілді] / 

Жұмакүл Хакімжанова ; суреттерді түсірген автор // Әулиекөл. – 2015. – 12 

қараша. – Б. 1. 

29. Шаяхмет, Ақылбек. Жүзден жүйрік шыққан Әсия [Мәтін] : [Әсия Беркенова 

– 60 жас] / Ақылбек Шаяхмет // Жас өркен – Қостанай. – 2010. – № 3. – Б. 18–

19.  
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Ә. Беркенованың жарияланымдары: 
 

 
1. Алтын той әні [Мәтін] : [өлең] / әні Бақытжан Сәуекеновтің, сөзі Әсия 

Беркенованың // Қостанай таңы. – 2018. – 20 шілде. – Б. 6. 
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2. Әулиекөлге [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Беркенова // Әулиекөл. – 2015. – 12 

қараша. – Б. 1. 

  
3. Беркенова, Әсия. Ұстазым менің... [Мәтін] : Өңірімізге өнегелі сөздерімен 

белгілі аяулы азамат Сағындық Досмағамбетов туралы бір үзік сыр / Әсия 

Беркенова // Әулиекөл. – 2020. – 20 ақпан. – Б. 5. 
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4. Қайда екенсің?... [Мәтін] : [ән] / әні: Марғұлан Оспанов ; сөзі: Әсия 

Беркенова // Қостанай таңы. – («Қостанай ақшамы» танымдық-тағылымдық, 

көңілашар қосымшасы). – 2018. – 27 сәуір. – Б. 12. 

 
5. Күміс тойдың күмбірі [Мәтін] : [өлең] / әні Бақытжан Мұқашевтің, сөзі        

Әсия Беркенованың // Қостанай таңы. – 2018. – 20 шілде. – Б. 6. 

6. Науырзым [Мәтін] : [ән] / әні : Қалибек Деріпсалдин, сөзі : Әсия Беркенова 

 // Қостанай таңы. – («Қостанай ақшамы» танымдық-тағылымдық, көңілашар 

қосымшасы). – 2018. – 20 наурыз. – Б. 12. 
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7. Немереме [Мәтін] : [ән] / сөзі : Әсия Беркенованікі, әні : Бақытжан 

Сәуекеновтікі // Қостанай таңы. – 2015. – 22 мамыр. – Б. 7. 
 

 
 

8. Жеңгелерім [Мәтін] / әні : Марғұлан Оспанов ; сөзі : Әсия Беркенова 

 // Қостанай таңы. – 2018. – 7 наурыз. – Б. 8. 

 
 

9. Ұлағатты ұстазым Сағындық Досмағамбетов [Мәтін] : [өлең] / Ә. 

Беркенова // Қостанай таңы. – 2019. – 10 сәуір. – Б. 7. 

10. Ұстазым менің... [Мәтін] : Өңірімізге өнегелі сөздерімен белгілі аяулы 

азамат Сағындық Досмағамбетов туралы бір үзік сыр / Ә. Беркенова // 

Әулиекөл. – 2020. – 20 ақпан. – Б. 5 ; Қостанай таңы. – 2020. – 21 ақпан. – Б. 5.  
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Әсия Беркенованың айтыстары: 
 

Айтыстың арулары. 1–бөлім – 2016 жыл. 

Әсия Беркенова мен Абай Қажиев – 2012 жыл. 

Әсия мен Бегарыстың айтысы – 2012 жыл. 

Бекарыс Шойбеков пен Әсия Беркенова – 1998 

жыл. 

Бекарыс Шойбеков пен Әсия Беркенова – 1999 

жыл. 

Дәулеткерей Кәпұлы мен Әсия Беркенованың 

айтысы Есенқұл Жақыпбеков пен Әсия 

Беркенова – 2012 жыл. 

Мұхамеджан Тазабеков пен Әсия Беркенованың айтысы. 

 

Интернет-ресурстардағы Ә. Беркенованың айтыстары: 

https://www.youtube.com/watch?v=lfuPbsKLxvg 

https://www.youtube.com/watch?v=R7XOopPe1HY&t=549s 

https://www.youtube.com/watch?v=D92hjMUMYDY&t=41s 

https://www.youtube.com/watch?v=lHwjP1rUkUk 

https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard

&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-

host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=16960661410444419554 

https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard

&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-

host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=17540216599581394368 

https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard

&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-

host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=3535691794674486835 
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https://www.youtube.com/watch?v=lfuPbsKLxvg
https://www.youtube.com/watch?v=R7XOopPe1HY&t=549s
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https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=16960661410444419554
https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=17540216599581394368
https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=17540216599581394368
https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=17540216599581394368
https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=3535691794674486835
https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=3535691794674486835
https://yandex.kz/video/preview/?text=беркенованың%20айтыстары&path=wizard&parent-reqid=1610000461682839-1387875989059233166000107-production-app-host-man-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=3535691794674486835


 

От составителя 

     Аулиекольская централизованная районная библиотека подготовила  

персональный  указатель  литературы  к  70-летию народного  акына  

Казахстана,  поэта-импровизатора,  отличника  просвещения, почетного  

работника  образования,  лауреата  Клуба  меценатов  Костанайской области, 

почетного гражданина Костанайской области,  многократного призера 

международных, республиканских и областных айтысов Асии Беркеновой. 

Пособие содержит информацию о жизни и творчестве Асии Беркеновой. 

        В  указателе  отражены  материалы,  опубликованные  в  печати  с  2005 по 

октябрь 2020 года имеющиеся в фонде  районной библиотеки, а также 

интернет-ресурсы.  

      Литература  систематизирована  по  разделам,  внутри  раздела,  материал 

расположен в алфавитном порядке. Разделы включают: книги и статьи о жизни 

и деятельности А. Беркеновой, а также беседы и интервью с ней. 

Материал в указателе представлен на казахском и русском языках. 

Отбор материала закончен в октябре  2020 года. 

Указатель  предназначен  для  широкого круга читателей.  

Материал указателя отражен на сайте: http://auliekol-cbs.kz/ru/ 
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Биографическая справка 
 

Беркенова Асия Аипкызы родилась 22 

апреля 1950 года в селе Сулуколь 

Аулиекольского района Костанайской 

области. После окончания в 1972 году 

Казахского государственного женского 

педагогического института по специальности 

русский язык и литература была направлена в 

Сосновскую среднюю школу, где 

проработала 25 лет преподавателем русского 

языка и литературы. Неоднократно 

избиралась депутатом сельского, районного 

совета. В 1994 году была избрана депутатом 

Верховного Совета Республики Казахстан. 

Асия Беркенова обладательница уникального 

поэтического дара. За почти полвека своей 

карьеры талантливая акын смогла возродить на севере Казахстана забытый 

некогда жанр айтыс. Интуиция, интеллект, владение языком помогает в 

совершенстве владеть непростым видом творчества. В айтысах начала 

участвовать с 80-х годов. 

       Более 40 лет выступала на сцене, защищая честь родной области. 

Победительница многих республиканских и международных айтысов. В 1990 

году ей присвоено звание «Народный акын Казахстана». Сегодня народный 

акын Казахстана не только сама выступает на сцене, но и обучает непростому 

искусству молодежь. С 2001 года руководит студией «Өнер» Костанайского 

государственного университета им. А. Байтурсынова. Свои знания и опыт 

передает начинающим поэтам и молодым акынам. Под ее руководством 

работают домбровый ансамбль, хореографический класс, вокалисты. За эти 

годы Асия Беркенова участвовала в более ста айтысах, становилась 

обладательницей Гран-при и первых призов во многих из них.  

 

 

 

 

 

 

 

 
19 



                        Награды и звания 

1990 – Почётное звание «Народный акын      

Казахской ССР» за высокие достижения в 

искусстве национального жанра айтыс 

2005 – «Почётный гражданин Аулиекольского 

района» 

2006 – Медаль «10 лет Парламенту Республики 

Казахстан» 

2016 – Медаль «25 лет независимости 

Республики Казахстан» 

2016 – «Почётный гражданин города Костанай» 

2017 – «Почётный гражданин Костанайской 

области» за особый вклад в социально-

культурное развитие области 

Нагрудный знак Министерства культуры и 

спорта РК «Мәдениет саласының үздігі» 

Нагрудный знак «Отличник просвещения Казахской ССР» 

Нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан» 

Орден Курмет за выдающиеся заслуги в области искусства айтыса и 

педагогики. (Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2018 года) 

 
 

 

  
 

Медаль «10 

лет 

Парламенту 

Республики 

Казахстан» 

Медаль «25 

лет 

независимост

и Республики 

Казахстан» 

 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

просвещени

я Казахской 

ССР» 

 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

образования 

Республики 

Казахстан» 

 

Нагрудный 

знак 

Министерства  

культуры и 

 спорта РК  

«Мәдениет 

саласының 

үздігі» 

Орден 

Курмет за 

выдающиеся 

заслуги в 

области 

искусства 

айтыса и 

педагогики. 

(Указом 

Президента 

Республики 

Казахстан от 

5 декабря 

2018 года) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%C2%BB
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           Издавна казахская земля славилась своими акынами-импровизаторами, 

справедливыми биями, находчивыми острословами. Так и Костанайская 

область может похвастаться ювелирным мастером художественного слова, 

народным акыном Казахстана, поэтом-импровизатором Асией Беркеновой. 

Домбра – ее спутница на протяжении всей жизни. Музыкальный инструмент, 

 поэтический дар и талант импровизатора преподавателя русского языка и 

литературы Асию Беркенову превратили в народного акына Казахстана. В 

 айтысах она начала участвовать в далеких 80-х, позади больше сотни 

словесных состязаний. С тех пор, любовь зрителя ее не отпускает. Острота ее 

поэтических строк и задор, с каким выходит на сцену, говорят о молодости 

души и неиссякаемости таланта, которым она всегда делилась с простым 

народом. В 1982–1983 гг. она заняла первое место в состязании акынов 

Костанайской области, а в 1984 году в республиканском айтысе, посвященном 

100-летию Кенена Азербаева, в г. Алматы. В последующие годы она 

неоднократно побеждала в региональных и республиканских состязаниях, 

среди которых мероприятия к празднованию 280-летия Абылай хана, 150-летия 

певца Мухита, 120-летия борца Хаджимукана, 300-летия батыра Жанибека 

Шакшакулы, неоднократный лауреат премии Костанайского клуба меценатов: 

«Қазына» в номинации «Музыкальное искусство» – 2009 г., «Қазына» в 

номинации «Руководитель творческого коллектива» – 2015 г.,  спецпремия 

«Казына» – 2017 г., лауреат премии имени народного поэта Омара Шипина; 

лауреат международного айтыса между акынами Монголии, Китая, 

Узбекистана, Каракалпакстана, России и Казахстана. Яркий талант Асии 

Беркеновой получил всеобщее признание. 
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