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Кіріспе 
 

Қобыз - қазақ халқының көне аспабы ретінде 

республикамыздың қазақ халық оркестрлері мен фольклорлы 

этнографиялық ансамбльдерде үнге бай, киелі, қасиетті аспап ретінде 

қолданылады. Қазіргі таңда жеке орындаушылық дәстүрде де кеңінен 

қалыптасқан. Бұл аспапты республикамыздың барлық өңірлерінің 

музыка мектептерінде, колледждерде, жоғары оқу орындарында кәсіби 

тұрғыда үйретеді.  Қобыз аспабын оқып үйрену үшін бұл аспапты 

қалай ұстап отыру, оң және сол қолдардың дұрыс қойылуын сақтау 

керек. Қобыз аспабының құрылысынан, нота сауаттарын мұқият 

танысып үйренуі қажет. 
«Қобыз аспабын оқыту әдістемесі» атты әдістемелік 

құралында аспапты меңгерудің әдіс-тәсілдерін теориялық тұрғыда 

үйрету және болашақ мұғалім ретінде  сабақ беру жұмысына дайындау 

мәселелері қарастырылады.  

Қобыз аспабын үйрететін ұстаздың негізгі мақсаты — 

балаларды аспапты ойнауға үйретумен қатар, барлық әдіс-тәсілдерді 

қолдана отырып, олардың музыкаға деген махаббатын ояту, музыканы 

сүюді үйрету және бұл сезімнің өмір бойы өздерімен бірге болатынына 

сендіріп  музыкант тәрбиелеу. 

Музыкаға қабілеті бар тұлғаны оқыту және тәрбиелеу – бұл 

өте күрделі және түрлі бағытты үдеріс. Солардың ішінен екі бағытты 

ерекше атауға болады: 

1. Мұғалімнің оқушыға өз білімін, біліктілігін, музыкалық шығарма 

бойынша жұмыс пен өнерге деген көзқарасы мен қызығушылығы 

арқылы бере алу. 

2. Мұғалімнің оқушы бойына біткен дарынды анықтау, ашу және әрі 

қарай дамыту. Ұстаздың педагогикалық шеберлігінің деңгейі міне осы 

екі бағытты біріктіре білген кезде байқалады. 

Әдістемелік құралды меңгеру барысында қобыз аспабының 

шығу тарихы, көне аспапты жетілдіру, аспапқа тәрбиелеу және 
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қызықтыра білу, ұстаздың шәкіртпен алғаш кездесуі және оның мәні, 

аспапты меңгерудің алғы шарттары т.б. тақырыптар енген.   

«Қобыз аспабын оқыту әдістемесі» әдістемелік құралы жалпы 

музыкалық училище мен колледждердің студенттеріне, Балалар 

музыка мектептерінің  ұстаздарына  арналған. 

 

 

 

 

 Қобыз аспабының шығу тарихы 

 

Аңыз бойынша қобызды жасаған – ұлы даланың ұлы жырауы 

Қорқыт ата. Осы аспапты тұңғыш ойнаған да, тұңғыш қобызшы сазгер 

де, саздың орындаушысы да өзі еді. Қорқыт туралы түркі тілдес 

халықтар арасында көптеген трактаттар сақталған. Сол аңыздардың 

бірі мынадай: Қорқыт өмір үшін күресіп, ажалды жеңуді армандайды. 

Ажалдан қашқан ол қай жерге бармаса да, алдынан қазылып жатқан 

көр шығады. Сөйтіп ағаштан қобыз ойып жасайды да, оған ішек 

тартып, ажал судан өте алмас деген оймен су үстіне қайыққа отырып 

бар арман - сезімін қос ішектен төгеді. Қобыз сарынын ажалдың өзі 

тоқтата алмай, жағалауда тыңдайды екен. Күндіз-түні қобызда күй 

тартқан Қорқыт бір сәтке қалғып кеткенде, соны аңдыған ажал 

қарақұрт болып келіп, сазгерді шағып ажал құштырады. Алайда 

халықтың жадында ұлы қобызшының мәңгі өлмес күйлері қалды. 

Сөйтіп қобыз аспабының шығу тарихы аңыз бойынша осылай делінеді. 

Қорқыт есімі де, оның дүниеге әкелген қобыз аспабы да, ол шығарған 

күйлері қазақ халқы үшін мол мұра болып табылады.  

Қобыз жаңа заманға лайықтап жетілдірілгенге дейін, яғни 

бүгінгі сатысына жеткенше 2 ішекті қарапайым түрде болды. 30 – 

жылдары қазақтың халық аспаптар оркестрінің құрылуына байланысты 

оркестрдің жетекшісі А. Жұбановтың жетекшілігімен шеберлер          

Э. Романенко және Қ. Қасымов аспаптар жасап шығару мен 

реконструкциялаумен шұғылданды.  Сөйтіп қыл қобыз аспабы үш 

ішекті болып жетілдірілді. Құлақ күйі кіші октава «соль», бірінші 

октава «ре» қыл ішектен, үшінші сымнан «ля» ішегі бірінші октавада 

келтірілді. Үш ішекті қобыздың алғаш орындаушылары Г.Баязитова 

мен Ф.Балғаева болды. Бұл аспап шын мәнінде прима емес еді. Өйткені 

оның құрылысы, бұрауы, диапазоны альтке жақын болған. Толық альт 

болу үшін оған кіші октаваның «до» ішегі жетіспеді. Сондықтан нағыз 

приманың регистрінде жазылған шығармаларды орындау қиынға 

соқты. Бұл жағдайлар 3 ішекті прима қобыздың аспап ретінде 
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құндылығы төмен екендігін көрсетті. Жалпы қобыз аспабы 3 ішекке 

ауысқаннан соң кәсіби жолға түсті. Келесі өрлеу 1944 жылы 

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясының ашылуымен 

байланысты болды. 1950 жылы прима қобыздың диапазонын, әуен 

аясын одан әрі кеңейтуге Д. Тезекбаев үлкен үлес қосты. Сөйтіп аспап 

жасайтын шеберлер А. Першин мен А. Тұрдыбаев бірлесе отырып 3 

ішекті қобызға 4-ші ішек қосып, жетілдірілген 4 ішекті прима қобызды 

дүниеге әкелді. 3 ішекті қобыздың күші жетпеген шығармалар 4 ішекті 

қобызда емін-еркін орындалатын дәрежеге жетті. Қобызға тартылған   

4-ші ішек аспаптын диапазонын кеңейтіп, оның көп көлемді, 

мүмкіншілігі мол аспапқа айналдырды. Міне осылай прима қобыздың 

жетілдірілген түрі пайда болды. Қазіргі кезде қобыздың мынадай 

түрлері бар: қыл қобыз, прима қобыз, альт қобыз, бас қобыз. 

Қобыз аспабы тырнақ көбесімен ойналатын бірден-бір аспап 

болып табылады. Сондай-ақ қобыз адамның дауысын, қасқырдың 

ұлуын, аққудың қиқылын, жел мен судың үнін бере алады. Қобыз 

аспабы қазақ музыкасында алатын орны ерекше. Бұл аспап үнге бай, 

техникалық мүмкіндігі мол, оркестрдің бетке ұстар аспабы болып 

табылады.  

 

 

 

 Көне аспапты жетілдіру 

 

 30-шы жылдары қазақ халқы, оның ойшыл музыканттары 

қобыз аспапбын жетілдірудің нәтижесінде жаңа ұрпағын – прима 

қобызды дүниеге әкелді. Мұны сол кездің сұранысы деуге болады. 

1930 – 1936 жылдары қазақ оркестрі құрыла бастаған кезде оркестрдің 

үнін күшейту үшін ащы дыбыстардың көмегі керек болды. Әрі бұл 

аспаптар шетел музыка аспаптары арқылы емес, қазақтың ұлттық 

аспаптарынан алынуы керек болды. Сондықтан оркестрдің негізін 

қалаушы А. Жұбанов оркестрге халық аспаптарының жетілдірілген 

түрін енгізуді жөн көрді. Сөйтіп 1934 жылы қобыздың екі ішегіне тағы 

бір ішек қосылып мүмкіншілігі молайтылды. Енді қыл ішектің орнына 

сым ішектер тағылып, аспаптың үні, дыбыстың диапазоны ұлғайды. 

Бұрынғы кварта жүйелі бұраудың квинта бұрауына келтірудің де 

прогресшіл мәні болды. Прима қобыздың мүмкіншілігі симфониялық 

оркестрдегі ысқыштық аспаптарға біршама жуықтады. Жалпы қобыз 

аспапбы үш ішекке ауысқаннан соң кәсіби жолға түсті, келесі өрлеу 

кезеңі 1944 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 

консерваториясының ашылуымен байланысты болды.  
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 1950 жылы прима қобыздың диапазонын, әуен аясын одан әрі 

кеңейтуге бар күш жігерін жұмсаған Досымжан Күзенұлы 

Тезекбаевтың ұлттық музыка әлеміндегі алатын орны ерекше. Ол 

қобыздың үнін жақсарту, оның дауысын түрлендіріп құбылту 

мәселесіне көңіл аударды. Позицияға ауысуды оңайлату жолдары 

жайында ізденіске кіріскен еді. Көптеген еңбек пен төгілген тердің 

нәтижесінде 1952 – 1957 жылдары мейлінше жетілдірілген төрт ішекті 

қобыз прима кеңінен қолданыла бастады. Ерекше атап өтетін жайт төрт 

ішекті қобызда орындау шерберлігінің дамуы мен өркендеуі, тынысы 

кең жаңашыл педагог Д. Тезекбаевтің есімімен тығыз байланысты. 

1962 жылы Д. Тезекбаев К. Байсейітова атындағы дарынды балаларға 

арналған музыка мектебінің директоры болып сонда шеберхана ашады. 

Онда Д. Тезекбаев аспап жасау шебері А. Першинмен бірлесе отырып 

төрт ішекті прима қобызды дүниеге әкелді.  

Үш ішекті қобыздар үшін белгілі скрипкашы И. А. Лесман 

жасаған ойнау әдісі жаңа төрт ішекті прима қобызға қолайлы 

болмағандықтан, төрт ішекті қобыздың аппликатурасын жасауға         

Д. К. Тезекбаев орасан зор үлес қосты.  

Сөйтіп үш ішекті қобыздың күші жетпеген шығармалар төрт 

ішекті қобызда емін-еркін орындалатын дәрежеге жетті. Бұрын кіші-

гірім ғана шығармалар орындап жүрген қобызшылар, енді скрипкаға 

арналған шағын концерттерді ойдағыдай орындау дәрежесіне дейін 

көтерілді. Қобызға тағылған төртінші ішек аспаптың диапазонын 

кеңейтіп, оны көп көлемді, мүмкіншілігі мол аспапқа айналдырды. 

Енді прима қобыздың диапазоны кеңейіп скрипкаға арнайы жазылған 

шығармаларды ойнау жеңілдеді.  

Прима қобызда сабақ берген тұңғыш ұстаз, профессор И. А. 

Лесман болды. Прима қобызда көптеген қазақтың және шетел 

композиторларының шығармалары орындалды. Ол шығармалар 

қазақтың ұлттық өнеріне сіңіп кеткен төл аспабына айналды. 

 

 

 

 

 Қорқыт өнерін жалғастырушылар 

 

Қорқыт ұлы күйші, түркі музыка өнерінің негізін қалаушы. Ол 

қазақ халқы үшін қобызбен күй шалу дәстүрін алғаш орнықтырушы. 

Қорқыт өлімнен қашып оны женуді күйден, қобыз үнінен іздейді. 

Халықтың қамын ойлап, бақытты өмір үшін күресіп өткен ұлы 

тұлғалардың бірі.  
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Қазақ аңыздарында айтылатын «қобыз атасы» Қорқыт тартқан 

киелі аспапты одан кейін негізінен аса талантты бақсылар 

жалғастырып отырған. Бақсылар Қорқытты өздеріне ұлы ұстаз ретінде 

пір тұтып, күйлерін аңырата тартып, оның аруағына сыйынып, қобыз 

арқылы ауруларды емдеген. Дегенмен, халық арасында бақсылардан да 

басқа музыкалық дарыны жоғары қобызшы күйшілер болған. Мысалы, 

атақты қобызшы Ықыластың жеті атасына дейін бақсы болмаса да, 

шебер қобызшы болғандары тарихта белгілі.  

Қазақ халқының тарихын зерттеген Әлкей Марғұлан қазақтың 

қобызын тартқан даңқты бақсылары мен күйшілерін жазып кеткен 

болатын. Мысалы: Қойлыбай бақсы, Есей-Бұқа, Көкеш бақсы, Барақ 

бақсы, Ықыластың әкесі Дүкен, оның әкесі Алтынбек, Нышан 

Шәменұлы т.б. Бұлардың бәрі де қобыздың ірі орындаушылары 

болған. Қорқыттың қобызын, оның сарынын ең алғаш мирас еткен 

әулиенің бірі – Қойлыбай бақсы болған. Ол Қорқыттың шәкірті болып 

саналады. Ал Қорқыттың күйін насихаттаушылардың бірі – Нышан 

Шәменұлы.  

XIX ғ. II-жартысында халық аспаптар өнерінің дамуына атақты 

күйші Ықылас Дүкенұлы үлкен үлес қосты. Оған дейін қыл қобыз тек 

бақсылар мен шамандардың аспабы болып саналды.Ол жаңа 

тұжырымдар шығарды, оның тынысын кеңейтті, әуендік арнасын 

жандандырып, ырғаққа сан түрлі өрнектер кіргізді, бір сөзбен қыл 

қобыздың мәнін күшейтті. Егер бақсылар қыл қобыздың төменгі 

регистрін пайдаланса, ал халықтық орындаушылар керісінше жоғарғы 

регистрді пайдаланды, ал бұл оның жарқын үн шығаруына итермеледі.  

Ықылас қобыздың табиғи сырын, орындаушылық өнерінің 

құпияларын, бейнелеу мүмкіндіктерін толығымен пайдаланып, 

аспапты аса шеберлікпен игеріп, қазақ музыка өнерінің мәңгілік алтын 

қорына қосылған күйлерін шығарды.  

Ықыластың күйлерін көпшіліктің назарына ұсынып, күйлердің 

тарихын біліп, қобызды нақышына келтіріп тартқан өнер шеберлерінің 

бірі – Дәулет Мықтыбаев. 

Ал Жаппас Қаламбаев Қорқыттың, Ықыластың күйлерін 

домбыра арқылы үйреніп, қобызға қайта түсіріп, халық арасына 

кеңінен таратқан. Ол 1968 жылы тұңғыш рет Алматы мемлекеттік 

консерваториясында қыл қобыз класын ашып, жастарға қобыз өнерін 

үйретті. Оның аты тарихта қобыз өнерін дамытуда ерекше қызмет 

атқарған шебер орындаушы ретінде мәңгі қалады.  

Қорқыт өнерін жалғастырушылардың алдыңғы 

буындары: Ықылас Дүкенұлы, Дәулет Мықтыбаев, Жаппас Қаламбаев 

болып табылады.  
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Қазіргі таңда Қорқыт өнерін жалғастырушылар: Базархан 

Қосбасаров, Әбдіманап Жұмабекұлы, Раушан Оразбаева, Әлқуат 

Қазақбай, Құндаз Қаламбаева және т.б. 

 

 

 

 

 

Қобыз аспабын үйрететін ұстаздың негізгі мақсаты 

Қобыз аспабын үйрететін ұстаздың негізгі мақсаты — 

балаларды аспапты ойнауға үйретумен қатар, барлық әдіс-тәсілдерді 

қолдана отырып, олардың музыкаға деген махаббатын ояту, музыканы 

сүюді үйрету және бұл сезімнің өмір бойы өздерімен бірге болатынына 

сендіріп  музыкант тәрбиелеу.  

Көп нәрсе ұстаздың кәсіби шеберлігіне байланысты. Ол жұмыс 

жасау барысында туындаған кемшілікті көре білу және оны түзетудің 

жолдарын қарастыруы тиіс. Бұл ретте бірінші «аурудың» себебін 

анықтау керек, содан соң «емдеу» жолдарын ойластыру керек.  

Ұстаз таза техникалық тұрғыдан да, музыкалық тұрғыдан да 

басты мақсаты, одан шығатын міндетті және жалпы келешекті білуі 

керек. Сондықтан әрбір сабақ бүгін не істелінді, кеше не істелді, ертең 

не істейік деген жоспарлау принципінде негізделуі тиіс.  

Сабақта оқушыға эстетикалық тәрбие беріледі, олардың 

көркем шығармалардағы әдемілікті сезінуін, өз музыкалық қабілетін 

дамытуына, қобыз аспабында орындаушылық шеберлігін 

жетілдірулеріне ықпал жасалады. 

Музыкалық көркем шығармалардың мәнін терең түсінбей 

музыкант тәрбиелеу мүмкін емес. Мұндай қабілет оқушының көптеген 

шығармаларды жан -жақты талдау нәтижесінде шығарманың тәрбиелік 

мәнін ашу үшін қолданған әдіс — тәсілдерге байланысты. Қобыз 

аспабын оқып, үйрету үшін жан — жақты білімді мамандар қажет. 

Ұстаздың теориялық алған білімімен оны орындаудағы 

орындаушылық қабілеті бір — бірімен тығыз байланысты. Ұстаздың 

осы қасиеті оның үйретушілік өнеріне негіз болады. Кейбір ұстаздар  

бойындағы бар қабілетін өзі орындауда жақсы көрсете алады да, ал 

оқушыға үйретуде үйрету әдістері онша болмай шығады. Ал кейбір 

ұстаздар өзін де, үйреткен оқушысын да жақсы дәрежеде көрсете 

алады. Сондықтан ұстаз тек қана жақсы орындаушы музыкант қана 

болмай, жақсы үйретуші, тәрбиелеуші болуы қажет. 
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Қобыз аспабын оқып үйрену үшін бұл аспапты қалай ұстап 

отыруды, оң және сол қолдардың дұрыс қойылуын сақтау керек. Қобыз 

аспабының құрылысынан, нота сауаттарын мұқият танысып үйренуі 

қажет.Үйрену кезеңінің алғашқы кезеңдерінде шағын шығармалардан 

бастап ойнап, жаттығу жұмыстарын жүргізу, бірте- бірте үлкен, 

күрделі формадағы шығармаларды орындауға дейін оқушы ұстазының 

көмегімен де және өз бетімен ұзақ дайындалып орындау шеберлігін 

арттырып, орындаушылық мәнерін өсіру керек. Ол үшін нота сауатына 

көңіл қойып, әрбір ырғаққа, әрбір ұзақтыққа, динамикалық белгілерге, 

саусақ аппликатурасына, ысқыш бағыттарына, әртүрлі штрихтардың 

орындалу ережесіне жеке- жеке дайындалып, жаттығу жұмыстарын 

көп жүргізу керек. 

 

 

 

Аспапта ойнауға үйретудің негізгі әдістері 

Əдіс – грек сөзі methods – зерттеу жолы, мақсатқа жету жолы  

деген мағына береді. 

Аспапта ойнауға оқытудың әдісі бұл – оқытушы мен оқушы қарым – 

қатынасы әрекетін қамтамасыз ететін жүйе.Оған: 

1. Бала бойында қобызшы шеберлігімен дағдысын қалыптастыру. 

2. Жалпы музыкалық қабілеттерін дамыту. 

3. Оқытудың мазмұнын меңгеру. 

4. Оқушылардың өз бетімен білім жетілдірудің меңгеруі әдістеріне 

және құралдары жататын жүйе. 

 Оқытудың тәсілі – әдіс элементі, оның құралдас бөлімі, әдісті тарату 

жолы. Мұғалім қобызшының жұмысында қолданатын тәсілдер 

нұсқаулар, ойнау барысында ескертпелер, аспапта жекеленген 

дағдыларды, тағы басқаларды ойнау, әндету. 

Ауызша әдісі – бұл ұғындыру, әңгімелесу, оқулықпен немесе арнайы 

әдебиетпен жұмыс, түсіндіру кезінде оқытушы мәлімет беріп қана 

қоймай, оқушылардың сұрақтарына жауап береді. Ал олар ойланып 

қойған сұрақтары олардың ойлауын дамытады. 

Түсіндіру әдісі – түсініктеме, талдау, үйренетін материалдың әртүрлі 

ережелері туралы сөз қозғау. Мұғалім түсіндіру барысында тек 

ақпаратқа сүйенбейді, оқушы сұрақтарына жауап береді. Бұл сұрақтар 

ойлау қабілеттерін арттырады, көбіне түсіндіргенде қосымша аспаппен 

көрсету арқылы да түсіндіріледі. Түсіндіру барлық жастағы балалар 

топтарына кеңінен қолданылады. Бірақ бұл әдіс кішкентай балаларға 

қарағанда оқу материалының күрделігіне және оқушының зияткерлік 
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мүмкіншілігіне байланысты орта және жоғары мектеп жастарындағы 

балаларға жиі қолданылады. 

Əңгімелесу әдісі – бұл оқу барысында мұғалім сұрағы мен оқушының 

жауабының кезектесіп отыруы. Бұл әдіс оқушының білімін тексеру, 

қайталау және бекіту (үй тапсырмасын тексеру) мақсатында қызмет 

етеді. 

Кітаппен жұмыс – оқушының өз білімін жетілдіруге, қосымша білім 

алуға даярлықтың маңызды жолы. Мұғалім міндеті – кейін оқушы өз 

бетімен жұмыс істеуі үшін пайдалана білуін қалыптастыру. Музыка 

кітаптары, баспасөз, интернет, анықтамалық әдебиеттер, т. б. 

Көрнекілік әдіс – элюстрация және демонстрация әдісі. Олар ауызша 

және басқа әдістермен өзара байланысты қолданылады. 

Элюстрация әдісі – оқытушы аспапта ойнайды немесе плакаттар 

қарау, сурет қарау, т. б. 

Демонстрация әдісі – техникалық оқу – құралдарын пайдалану; 

магнитофон, диск, компьютер. Мысалы: берілген шығарманы белгілі 

орындаушы орындауында көрсету үшін. Оқу процессінде жаңа 

техникалық құралдарды енгізу, оқытудың көрнекті әдісін кеңейтеді. 

Бірақ элюстрациялауды өте көп қолдану оқушының ойнау процессіне 

кері әсерін тигізеді. 

Оқытудың практикалық әдісі – бұл әдіспен оқушы қобызшының 

тәжірибелік іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады. 

Қолдан – қолға ойнап көрсету әдісі – домбырада дәстүрлі түрде 

үйрету сияқты, көрнекілік әдістерінің бірі. 

Жаттығу әдісі – музыкалық аспапта ойнауды үйретуде негізгі және 

кең тараған әдіс. Яғни іскерлік пен дағдылы мұғаліммен сабақ үстінде 

және өз бетімен оқу кезінде үнемі жүйелі түрде аспапта қайталап 

отыру педагог қобызшылар тәжірибесіндегі тиімді және маңыздысы 

жалғыз бұл әдіс қана емес, басқаларымен де байланысты болуы қажет. 

Жаттығудың айтарлықтай маңызды шарты, оны зерделі пайдалану 

болып табылады. Нотаға қарап ойнау ауызша әдіспен практикалық 

әдісіне жатады. 

Бақылау және өзін – өзі бақылау әдісі – мұғалім мен оқушы оқу 

процессінің нәтижесі туралы ақпарат алу әдісі. 

Ауызша әдісі – мысалы: оқушының үй тапсырмасын тексеру кезіндегі 

ауызша жауап беру әдісі. 

Практикалық әдісі – оқушының сабақ кезінде бақылау үшін тыңдау, 

сынақ және емтиханда аспапта ойнау. Оқушының өз бетімен 

дайындаған шығармасын тыңдау. 

Бақылау, қадағалау – тәрбиеленушінің тәрбие және даму процессінің 

нәтижеге жетуін қадағалау, бақылау. 
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Компьютермен жұмыс – бұл: 

1. Көрнекілік әдіс – музыка тыңдау, орындаушыларды көру. 

2. Ауызша әдіс – авторлар туралы немесе шығарманы оқу. 

3. Бақылау әдісі – тест сұрақтарына жауап беру т. б. 

4. Өзін – өзі бақылау әдісі – микрафон арқылы жазу және өзі 

ойнағанын тыңдау. 

 

 

Аспапқа тәрбиелеу және қызықтыра білу 

 

       Музыкаға қабілеті бар тұлғаны оқыту және тәрбиелеу – бұл өте 

күрделі және түрлі бағытты үдеріс. Солардың ішінен екі бағытты 

ерекше атауға болады: 

1. Мұғалімнің оқушыға өз білімін, біліктілігін, музыкалық шығарма 

бойынша жұмыс пен өнерге деген көзқарасы мен қызығушылығы 

арқылы бере алу. 

2. Мұғалімнің оқушы бойына біткен дарынды анықтау, ашу және әрі 

қарай дамыту. 

Ұстаздың педагогикалық шеберлігінің деңгейі міне осы екі бағытты 

біріктіре білген кезде байқалады. 

        Жеке тәрбиелеу кезінде оқушыға әсер беру түрлері өте көп. 

Солардың бірі ұстаздың оқушыға эмоционалды әсер етуі. Мұғалім 

өзінің музыкаға деген көзқарасы мен шығарманы оқып - тануы арқылы 

оқушыға әсер етеді. Егер қандайда бір музыкалық шығарма мұғалімнің 

өзіне еш әсер етпесе немесе жалықтырып жіберсе, онда оқушы 

бойында да ол шығарма сондай әсер беруі әбден ықтимал. 

Эмоционалды әсер сонымен қатар, егер мұғалім өзі ұнататын 

оқушылармен жан - тәнімен беріліп жұмыс істесе, ал қалғандарымен 

жайбарақат, міндеті болғандықтан ғана айналысса, ол да өз кезегінде 

оқушыға әсер етеді. Оқытушының осылайша сабақ беруі, түбінде 

бойында өнерлері бар оқушылардың белсенділіктерінің жоғалуына 

әкеп соқтырады. Ұстаз оқушымен өз эмоцияларымен көбірек бөліскен 

сайын, бұдан екі тарапта, оқушы да, мұғалім де ұта түсетіндігі 

дәлелденген жағдай. 

        Келесі әсер ету түрі – тікелей оқыту үрдісі. Оқушыға білім мен 

біліктілікті дарыту кезінде оқытушы оқушыға жеке тұлға ретінде 

терең, сезіміне әсер ететіндей, зердесін дамытатындай оқыту түрін 

тауып алуы керек. 

         Психологтар кез келген қабілетті дамытуға болады дейді. 

Қабілетті дамыту қоршаған ортасына, өмір сүру жағдайына және 

әсіресе ұстаз бен оқу орнының әсеріне байланысты болады. Барлық 
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оқушылардың музыкалық деңгейі бірдей болуы мүмкін емес. 

Музыкалық деңгейі нашар оқушылармен көп еңбектенуге тура келеді. 

Балалардың есту, есте сақтау қабілетін дамытумен мамандық 

сабағында ғана емес, әрдайым айналысу керек. Бастамашылық ояту 

үшін қызықтыра білу керек. Егер бала аспапта ойнауға қызықпаса, 

берілген тапсырмаларды орындағысы келмесе, музыкалық аспапты 

қолына анасының айғайынан кейін ғана алса, онда мұндай баладан 

бастамашылық күту үміті үзілген іс деп біліңіз. Мұндай жағдайда 

мұғалім оқушы өздігінен жұмыс істей алатындай ету үшін 

педагогикалық үрдістің кез келген бөлігін жан - жақты ойластырып 

барып өткізуі керек. Мысалға, оқыту үрдісі кезінде оқушының үй 

тапсырмасын күнделікті орындауы маңызды рөл атқарады. 

Тапсырманың нәтижелі орындалуы, берілген үй тапсырмасының 

түсінікті, бағыт - бағдары айқын болуына байланысты. 

       Егер оқытушы сабақ кезінде оқушыға түсінікті белгілі нақты 

тапсырмалар берсе, түсіндіріп қана қоймай, оған жетудің тәсілдерін 

көрсетсе, үй тапсырмасының бір бөлігін оқушы өздігінен орындап 

үлгерсе, онда әрине оқушының үй тапсырмасын өздігінен толық 

орындап келетіндігі сөзсіз. Оқушыны шығарманың берілген белгілі бір 

бөлігіндегі қиындықтарды ғана емес, кез келген бөлігіндегі 

қиындықтарын өздігінен орындап шығуға үйрету керек. Бұл дегеніміз 

күрделі шығармаларды үйренуге талпындыру, жалпы білімін орынды 

пайдалана алуына көмек көрсету. Өмірінде табысқа апаратын маңызды 

жағдайдың бірі – ол біліктілікті дер кезінде пайдалана алу. 

       Оқушының жеке тұлғасын қалыптастыру кезіндегі мінезі, 

қызығушылығы, көңілі, жадында сақтауы және т. б өздігінен жұмыс 

істей білу әдетін де дамытуда үлкен рөл атқаратындығы.Оқушылардың 

орындау шеберлігін шыңдауға, көзге көрінбейтін кемшіліктерді 

түзетуге, сахнада өзін ұстауға үйретуге мұғалім баса назар аударуы 

қажет. 

        Өздігінен жұмыс істеуге тәрбиелеу мәселесінің бірі - музыкалық 

ойлауды дамыту, жеке шығармашылықты ашу. Мұғалім оқушы бойына 

музыкалық шығарманың мазмұнын дарытатын, өзіндік 

шығармашылыққа талпындыратын музыка маманы ғана емес, сонымен 

бірге музыканың тарихын, теориясын, құрылымын да жетік білетін 

жан - жақты адам болуы тиіс. 

       Оқушының өздігінен ойлау қабілетін дамыта білу - мұғалімнің 

жұмыс істеу әдісіне, оқушының бойына шығармашылыққа деген 

қызығушылықты оятуына тура байланысты. Сабақта мұғалім оқушыны 

тыңдай білуге, естіген шығармасын орындай білуге, яғни музыкалық 

аспапта ойнауға үйретеді. Оқушы аспапты жақсы, еркін ойнап 
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үйренгенімен, оның жан дүниесі музыкалық дыбыстардан алшақ болуы 

да мүмкін. Мұндай жағдай кездесе қалса, оған үлкен бір мәселе ретінде 

қарау керек. Жай ғана музыкалық шығарманы орындаушы емес, 

музыка әсеріне беріле шынайы сезіммен орындайтын оқушы 

тәрбиелеуіміз керек. 

      Сондықтан баланы жастайынан музыканы дұрыс түсінуге 

тәрбиелеу - біздің басты мақсатымыз. Адам көбіне балалық шағында 

ғана қоршаған ортаның әсемдігіне, табиғаттың сұлулығына тамсанып, 

түрлі қияли ойларға батады. Сондықтан Г. Г. Нейгауз айтқандай: « 

Мүмкіндігінше ертерек балаға мұңды әуенді – мұңды, көңілді әуенді – 

көңілді, салтанатты әуенді – салтанатты түрде ойнауға үйрету керек». 

Кезінде К. Ф. Э. Бах: «Әуенді орындаушы музыканы өзі әбден беріліп, 

толқып, сезініп орындаса ғана, тыңдаушының жүрегін селт еткізе 

алады», - деген екен. 

        Сабақтың табыстылығы, бастамашылдығы оқушының музыкаға 

деген қызығушылығына байланысты. Ал қызығушылық – ол барлық 

жетістіктердің кепілі. Егер мұғалім оқушы бойынан әуенге деген күшті 

қызығушылықты оята білсе, онда оқушы бойында өз еркімен 

орындаушылық, бастамашылдық, табандылық, яғни музыкашыға тән 

қасиеттерді де оята алғандығы. 

        Оқушыларды үлкен табыстарға жеткізу - қажырлы еңбектің 

жемісі. Бұл жерде ең маңыздысы мұғалім өз ісіне әбден берілген маман 

болуы керек, сонда оның тәрбиесі оқушысына жұғатын болады. 

Оқушының өз бетінен табысқа жетуге ұмтылып тырысуы негізінен 

психологиялық жағдайына байланысты екені белгілі. Бұл жерде ең 

маңыздысы, сабақ өтіп жатқан уақытта сыныпта оқушының көңілі 

ашық болатындай жағдай жасау, оқушыны сырын ішке жасырған 

тұйықтықтан, түк істеуге қызығушылығы жоқ босаңдықтан арылтып, 

көңіл күйін көтеру, оған деген мұғалімнің көзқарасы түзу, кеңпейіл 

екендігін көрсетіп, шығармашыл орта қалыптастыру маңызды. Сабақ 

кезінде оқушыға көбірек сұрақтар қойып, жауап аларда салыстыру, 

сараптау, іздестіру әдістерін көбірек қолдануына және өз жұмысының 

нәтижесін өзі бағалауына мәжбүрлеу керек. 

 

 

 

Оқушының ұстазбен алғаш кездесуі және оның маңызы 

 

Ұстаз оқушымен алғашқы кездесуіне дайындалып келу керек, 

өйткені оқушы үшін бұл кездесу маңызды. Сабаққа алғаш келгенде 
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оқушы бір қызықты, ғажайып нәрсеге ұмтылып келеді. Сөйтіп 

алғашқы сабақ оның есінде қалып қалады. Яғни ұстазына, сабаққа 

деген көзқарасы қалыптасады (жағымды, жағымсыз). 

Оқушы сабаққа келгенде сыныпта өзін емін-еркін сезінуге 

тырысу керек. Негізінен ұстаз алғашқы сабақта аспап жайында 

(құрылысы, шығу тарихын) айтып, қол қойылымдарына кіріседі. Бұл 

оқушыны қатты қызықтырмайды, келесі сабаққа ешқандай 

жауапкершілік артпайды, өйткені үй тапсырмасы берілмейді. 

Ұстаздың өзінің есінен шығармайтын жағдай бұл- оқушы 

алғаш келгенде музыкаға үйренуге келеді, ұзақ уақыт қол қойылымды, 

дыбыс шығаруды тосқысы келмейді. Сондықтан оқушыны сабақ 

барысында қызықтыру керек. Ұжымда, сыныпта, мұғалімнің алдында 

оқушы тез үйреніп өзін ашуға тырысады. Сөйтіп ұжымды(топты) сабақ 

ұйымдастырып, музыка арқылы шеру (маршировка) темп ауыстырып, 

әртүрлі музыкалық ойындар немесе бір әнді хормен жаттауға болады. 

Алғашқы сабақта оқушының музыкалық есту қабілетін дамытып, 

ноталық сауаттылыққа үйрету керек. 

Алғашқы сабақтың тәрбиелік маңызы болуы керек, еркін 

атмосферада өтуі қажет. Оқушыға қандай тәртіп, мақсат қойылатынын, 

зейінін аудару керек. 

Ұстаз оқушыны қызықтырып, оның алдында аспапта ойнаудың 

қандай маңызы бар екенін айту керек. Ұстаздың өзі аспапта ойнағаны 

дұрыс, жоғары сынып оқушылары алғашқы сабақта ойнаса тіпті 

жақсы. Сөйтіп оқушыда сабаққа деген қызығушылығы, ынтасы 

ашылады. 

 

 

 

Музыкалық қабілеттер 

 

Музыкалық қабілеттерге ырғақты сезіне білу, есту және есте 

сақтау қабілеттері жатады. Оқушылардың музыкалық қабілеттерін 

тексеруді олардың ырғақты сезіне білу қасиеттерінен бастаған жөн. 

Себебі, ырғақты сезіне білмейтін адамды музыкаға үйрету өте қиын іс. 

Тексеру барысында ең алдымен ырғақтың жеңілінен бастап, бірте-бірте 

қиындата түскен жөн. Егер бала ырғақты екі-үш көрсеткеннен кейін 

қателеспей қайталап беретін болса, онда оның ырғақты сезіне білу 

қабілетінің бар болғаны.  

Музыкалық есту қабілеті тексеру кезінде бір аспапта (пианино, 

сырнай) әр түрлі дыбыстарды біртіндеп ойнап, оқушыдан әр естіген 

дыбысын асықпай дауыстап қайталап беруін сұрайды. Егер бала 
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естіген дыбысты таза, дәл таба білсе, есту қабілетінің бар екені белгілі 

болады.  

Музыкалық есте сақтау қабілетін тексергенде бұрын естімеген 

түрлі әуендерден үзінділер ойналып, сол әуенді дауысымен өзгертпей 

айтып беру талап етіледі. Егер оқушыға бұл әуендер қиындық тудырса 

оларға бұрыннан таныс, естіліп жүрген әуеннен үзінді ойнап, қайталап 

айтқызуға болады.  

Жоғарыда атап айтқан, яғни ырғақ, есту, есте сақтау негізгі 

музыкалық қабілеттері музыкалық (талант) дарынның ең биік шыңы 

болып табылады. Музыка маманы үшін ең маңызды қасиет осы 

музыкалық қабілеттердің жоғары деңгейде болуы.  

 

 

 

Музыкалық есту қабілеті 

 

Адам есту мүшесі арқылы қоршаған ортадан әртүрлі 

дыбыстарды қабылдап талдайды. Есту мүшесі дыбыстарды анықтап, 

ажыратуға көмектеседі. Құлақ – есту мүшесінің негізі болып табылады. 

Музыкалық есту қабілеті – музыкалық қабілеттердің ең негізгі 

бөлігі болып табылады. Музыкалық есту қабілеттерінің негізгі 

құрамалары: дыбыс биіктігін есту (жоғары, төмен), әуендік реңін 

айыру (жарқын, мұңды), тембрлік, динамикалық есту.  

Естудің екі түрі бар:  

1. Нақтылы биіктікті есту (абсолютті). Кез-келген дыбыс биіктігін, 

жоғарылығын дәл анықтау.  

2. Салыстырмалы (относительный) есту қабілеті бір дыбыс 

жоғарылығын басқа дыбыстармен салыстыру арқылы анықтауды 

білдіреді. 

Абсолютті есту қабілеті сирек кездеседі. Есту қабілетінің біз 

үшін тиімдісі салыстырмалы есту болып табылады. 

Есту қабілетін мынадай әдіспен тексеруге болады:  

1. Білетін әндерін айтқызу.  

2. Қолда бар аспаппен әр түрлі деңгейдегі дыбыстарды анықтау.  

3. Көп дыбыстың соңын анықтау. Естісе бәрін, ести алмаса біреуін 

анықтау (интервал, трезвучие). 

4. Дыбыстың жоғары – төмен қозғалысын анықтау.  

5. Мақамдық бояуды анықтау (көңілді, көңілсіз, мұңды) т.б. 
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Қобыз аспабымен таныстыру 

 

Қобыздың құрылысы: басы, мойыны, құлақтары, шанағы, 

дыбыс ойығы, ішектері, ішек ілгіш, тиек, (қысқыш кейбір аспаптарда). 

Ысқыштың құрылысы: таяқшасы, қылы, қыл тартқыш бұрандасы, 

ысқыштың ұшы (басы), қалпы (тұтқа, калодка). 

Қазіргі уақытта қобыздың бірнеше түрлері бар:  

1. Қыл қобыз – екі ішекті. Аспаптың ішегі жылқының құйрық 

жалынан (қылынан) жасалады. Екі түрлі бұрауда ойналады: кварта 

және квинта. Қыл қобыздың бір ерекшелігі – ол өзгермелі дыбысты 

аспапқа жатады. Мұның мәнісі ойнағандағы дыбыстарының нақтылы 

естілуі нотада жазылғандығынан бір октава төмен естіледі.  

2. Прима қобыз – төрт ішекті 1 ішек «ми» ең жіңішкесі, 2 ішек «ля», 3 

ішек «ре», 4 ішек «сол» ең жуан дыбысты ішек. Ноталары скрипка 

кілтінде жазылады. Таза квинта интервалы бойынша құлақ күйін 

келтіреді. Скрипкаға арналған ішектерді қолданылады. Қыл 

ішектерден сым ішектердің айырмашылығы дыбысы анық, дауыс 

құбылысы қоңыр, құлаққа сүйкімді, әрі техникалық шығармаларды 

жоғарғы позицияларда саусақтармен ыңғайлап ойнауға мүмкіндік 

туғызады. Прима қобыз үнге бай, техникалық мүмкіндігі мол, 

оркестрдің бетке ұстар аспабы болып табылады.  

3. Бас қобыз – виолончель тәріздес 4 ішекті. Құлақ бұрауы «до, соль» 

кіші октава, «ре, ля» бірінші октава. Диапазоны өте кең. Оның дыбысы 

төменгі, ортаңғы және жоғарғы регистрдің бір бөлігін қамтиды. Ойнау 

кезінде оны екі аяқтың арасына қойып, жерге тіреп ұстап отырады. 

Төменгі жағында темірден не ағаштан жасалған тіреуіші болады. 

Ноталар бас және тенор кілтінде жазылады.  

4. Альт қобыз – көлемі жағынан прима қобыздан үлкендеу, майда, 

қоңыр дыбысты аспап. Бұл аспап жасалуы жағынан да, ойнау тәсілдері 

жағынан да прима қобызбен бірдей. Ноталары альт кілтінде жазылады. 

4 ішекті квинта бұрауы арқылы келтіріледі. Құлақ бұрауы «до, соль» 

кіші октава, «ре, ля» бірінші октава. Альт қобыз қайталанбас дыбыс 

бояуымен ерекшеленеді, әсіресе терең ойлы, романтикалық 

характердегі шығармаларды орындауға таптырмайтын аспап.  

 

 

 

Қобызшылардың аспапты ұстап отыруы 
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Қобыз үйрену дұрыс отырудан басталады. Қобыз аспабында ойнау 

үшін орындаушы бүкіл денесін еркін, тік ұстап, орындықтықа 

жартылай отырады.  Екі аяғын жерге нығыз басып, сол аяғы сәл ілгері 

қою керек. Қобыздың түп жағын екі тізенің арасына қойып, мойынын 

сол жақ иегіне тіреп, есту қабілеттілігі мен зейінін топтастыру қажет.           

Денені тырыстырып отыруы ойынға кері әсер етеді. Ойнаушының 

дұрыс отырысы шеберліктің негізі болып табылады. Орындықта 

отыруы мығым және табиғи болуы керек. Прима қобыздың астыңғы 

бөлігіне бекітілген қысқышты және қысқышсыз болып келетін түрлері 

бар. Қысқышы бар аспапта ойнағанда оң және сол аяқтар  шамамен бір 

дәрежеде болады (оң аяқ сәл алға шығады). Қысқышсыз қобызда сол 

аяқ алға аздап шығыңқы болса ойнаған өте қолайлы. Қысқышты және 

қысқышсыз қобыздың айырмашылықтары неде? Қысқышы бар 

қобызды оқушы екі тізенің арасына тік қойып, көп күш салмаса да 

қобыз орнықты тұрады, өйткені қысқыш сырғымайтын нәрседен 

жасалған. Ал қысқышсыз қобызда оқушы еріксіз, аяқ бұлшық еттерін 

қобыз орнықты болу үшін қатайтады, себебі қобыздың шанағының 

сырты тайғақ болып келгендіктен оқушы ыңғайсыздықты немесе 

тұрақсыздықты сезінеді. Осыдан-ақ қысқышты қобыздың ыңғайлы 

екенін көруге болады, алайда бұл қатып қалған қағида емес, өйткені 

әрбір оқушы аспапты өз қалауымен таңдауға құқығы бар. Сонымен 

аспаты екі тізенің арасына тік қойып, басын сол жақтағы бұғананың 

(иектің сол жақ астына) үстіне орналастырады. Оң қол мен сол қолдың 

еркін қимылдауы аспаптың орындаушы қолына дұрыс орналасып 

орнықты, еркін отыруына тікелей байланысты. 

 

 

 

Ысқышты ұстау және жүргізу тәсілі 

 

Қобызда ойнау үшін қазіргі кезеңде скрипканың ысқышын 

(смычогын) пайдаланады. Оның садақша ысқыштан айырмашылығы 

әлдеқайда артық. Құрылысы өзгеріп күрделене түскен. Біріншіден 

таяқшасы ұзарып, қылдары лента сияқты керілген. Ол қобызда ойнаған 

кезде толық лента бойымен дыбысты қатты шығарып немесе бір 

қырымен ысқыштың саламағы мен серпінділік мүмкіншілігі 

техникалық жағынан әртүрлі және лирикалық нәзік шығармаларды 

ойнауға кеңінен жағдай туғызды. 

Ысқыштың құрылысы: таяқшасы, қылы, қыл тартқыш 

бұрандасы, ысқыштың ұшы (басы), қалпы (тұтқа, колодка). 
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Ысқыштың шартты белгілері: 

П- ысқышпен төмен ойнау белгісі және оң қолмен ұстаған жерден 

бастап ұшына дейін жүргізуді білдіреді. 

V- ысқышты жоғары қарай ойнау белгісі және ысқышты ұшынан 

бастап, қалыпқа (колодка) дейін ойнауды білдіреді. 

П және V белгілері ысқышпен төмен және жоғары ойнау керектігін 

көрсететін қарапайым штрихтарға жатады. 

Аспапта ойнаған кезде ысқыштың белгілі бір бөлігімен 

ойнауға болады. Мысалы: төмен жағымен, ортасымен және ұшымен. 

Сондай-ақ ысқышты екіге, үшке, төртке бөліпте ойнайды. 

Қобыздан толық жақсы дыбыс шығару үшін ысқышты 

канифольмен жағу керек. Ойнау алдында ысқыштың қылын 

бұранданың көмегімен қатты да емес, бос та емес етіп тарту керек. Қыл 

қатты тартылған жағдайда оң қолдың бұлшық еттеріне күш түседі, ал 

бос болса ысқыштың қылы таяқшаға тиіп қалады. Бұндай жағдайлар 

дыбыстың сапасына кедергі болады. Қылды қолмен ұстауға болмайды. 

Адамның қолы майлы немесе тер болады, бұл ысқыштың ішектерде 

біркелкі жүргізілуіне зиянын тигізеді, дыбыс үзіліп қалады. Аспапты 

ойнап болған соң қылды керілген күйде қалдыруға болмайды, босатып 

қою керек.  

Ысқышты тиекке жақын және ішектің бір жерінде тиекке 

параллельді жүргізу керек. Ысқыш ұстаудың негізгі мақсаты ысқышты 

еркін жүргізіп, сапалы дыбыс шығаруды қамтамасыз ету керек.  

Дыбыстың ойдағыдай сапалы болып шығуы, ысқышты дұрыс 

ұстап, жүргізе білуге тікелей байланысты. Ол үшін мыналарды 

ескерген жөн: 

1. Сұқ саусақ және ортаңғы саусақтар шыбықтың (трость) үстінде тұру 

керек. 

2. Үшінші саусақ шыбық пен қылдың арасына тұрып, бас бармақ сұқ 

саусаққа қарама-қарсы орналасады. 

3. Қалып сұқ саусақпен бас бармақтың ортасында алақанға сүйеу 

болып тұруы керек (қолға қаламсапты көлденең ұстағандай).  

Оқушы аспапты ішек бойына жүгізіп үйрену үшін алдын-ала 

бірнеше дайындық жаттығулары керек. Мысалы: 

а) Сол қолдың бармағы мен сұқ саусағын сақиналап қысып, оң қолға 

қаламсапты ұстап, оны осы сақинаның ортасынан жайлап әрлі-берлі 

жүргізіп үйрену керек. 

ә) Содан кейін ысқыштың шыбығын әрлі-берлі өткізіп, ішек үстінде 

жүргізгендей жаттығулар жасалады. Бұлай етсек оқушы өз қолының 

жүрісін, саусақтардың тұрысын өзі бақылып отыра алады.  
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 Ашық ішек бойына ысқышты асықпай жүргізіп, дыбыс 

сапасына көңіл бөліп отыру керектігін оқушы өз дағдысына айналдыру 

керек. Ол үшін оқытушы дыбыс сапасы, оны жақсартудың жолдары 

туралы үнемі әңгімелеп, түсіндіріп қобызды өзі ойнап көрсетіп 

отырғаны жөн. Мұндайда ескертетін мәселелер: 

1.Ысқышты жүргізгенде оның қозғалысына қарай саусақтардың 

буындары да қозғалыста болу керек. 

2. Ысқыштың ұшы ішекке жақындағанда білек буыны сыртқа қарай, ал 

бармақ жартылай бүгіледі. 

3. Қалыпқа жақындағанда бас бармақ түзуленіп, білек буыны ішке 

қарай бүгіле түседі. 

4. Ысқышты жүгізгенде шынтақ пен иықты көтермеу керек. 

 

 

Сол қол саусақтарының орналасуы 

 Сол қолдың қызметі – дыбысты дәл тауып, ішек бойына дұрыс 

орналастыру. Мұндағы ескертетін жағдайлар:  

1. Саусақтардың ұштары бірдей болып бүгіліп, ішекке тырнақты нығыз 

тигізу керек. Себебі тырнақтың өзін жайлап тигізсе дыбыс дызылдап, 

сапасыз шығады. Ішекке негізгі салмақ иықтан бастап, сол қолдың 

күші тырнақтың көбесіне түсуі керек. 

2. Білек буына ішекке қарап аздап бүгіліп, салмақты көп түсірмей 

жинақы орналасуы керек. 

3. Дыбыстан-дыбысқа келесі саусақты қойғаннан кейін барып, 

алғашқы саусақты көтеру керек. 

4. Сол қолдың бас бармағы қобыздың мойнында бос ұсталады. 

5. Шынтақты қолтыққа қыспай еркін ұстап, бір қалыптан екіншісіне 

көшкенде қолтық еркін ашылып-жабылып отырады.  

Саусақтардың нотада қойылу белгілері: 

0- ашық ішек 

1- бірінші саусақ 

2- екінші саусақ 

3- үшінші саусақ 

4- төртінші саусақ 

Ысқышты жүргізу: 

       П- төмен 

       V- жоғары 

Ысқышты алғаш «ре» ішегінде жүргізу ыңғайлы (ашық ішекте). Қобыз 

бұрауы, аппликатурасы скрипка аспабына келтірілген. Ол скрипка 
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аспабына көшу деген ұғым емес, қобыз өзінің ұлттық үнін, дыбыс 

бояуын, басқа ерекшеліктерін толық сақтап қалды. 

Төрт ішекті қобыздың бұрауы (құлақ күйі) квинта интервалына 

келтірілген: «ми» екінші октава, «ре», «ля» бірінші октава, «соль» кіші 

октава.  

 

        Қобыз аспабында дыбыс шығару 

 

         Музыкалық шығарманы мәнерлі орындау үшін ең жоғарғы 

сапалы дыбыс шығаруды меңгеру керек, ол музыканың мәнерлік негізі 

болып табылалды.Көркемдік сапалы толыққанды дыбыс деп — таза, 

еш шуылсыз, жұмсақ, толық, сазды, түрлі - түске бай дыбысты айтады. 

Мөлдір, таза, сазды дыбыс шығару үшін ысқышты тиекке қатар 

(параллельно ), ішектің бір нүктесінде ғана жүргізіп ойнау қажет. 

Ысқыштың ішектің қай нүктесінде жүргендігінен дыбыс саздылығы 

тікелей байланысты. Ысқыш қылы ішекке мүмкіндігінше толықтай 

жабысып жүргізілуі керек, шығарманың мазмұнына сай ерекше дыбыс 

алу үшін ысқышты ішекке қатты баспай сәл көтеріңкірек жүргізу 

керек. 

          Ысқыш ішектің қай нүктесінде жүретін болса, оған дыбыс 

саздылығы тікелей байланысты, тиекке жақын болса ашық, өткір 

дыбыс, ал аспаптың мойнына қарай жұмсақтау және бәсеңдеу дыбыс 

шығады. Ысқышты төмен жүргізген кезінде ысқыштың басынан 

ұшына дейін шынтақ сәл артқа кетеді , ал ысқышты жоғары 

жүргізгенде шынтақ буыннның алдынан тиекке қарай жүреді. 

Шынтақты өте көтеруге де, түсіруге де болмайды.  

          "Ми" ішегінде оң қол шынтағы ең жоғары нүктеге шығады, 

"соль" ішегінде ең төменгі нүктеге жетеді. Оң қол шынтағы сияқты 

буынның да қозғалысы өзгереді. Ысқыш төмен қозғалғанда ( П ) оң қол 

саусақтары біртіндеп түзуленеді де, ысқышытың ұшына қарай буын 

сәл - пәл иіледі, сондай - ақ шынтақ буындары толық ашылады. 

Ысқыштың тұтқасында оң қол буындары сәл бүгіледі. Осыған сәйкес 

ысқыш қозғалысына байланысты ысқыштың тұтқасынан ұшына дейін 

буындар бірқалыпты өзгеріп отырады. Дыбыс тегіс шығу үшін 

қозғалыста ешқандай аяқ - асты күтпеген қимылдар жасамау керек. 

Тұтқада ысқышты ауыстырар кезде таяқшаны кішкене айналдыру 

қажет, өткені ысқыштың бұл ауысуы естілмегені жөн . "Ми" ішегінде 

ысқышты "ля" ішегіне жақын апару керек , ал "соль" ішегінде " ре " 

ішегіне жақындатқан жөн. Бұлай ету жұмсақ дыбыс шығару үшін 

қажет. 

            Әдемі дыбыс алу өнері музыканттың көп жылдық еңбегінің 
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арқасында қалыптасады және музыкалық есту қабілетінің шеберлік 

ширақтығының аспаптан дыбыс шығарудың тәсілдерін меңгерудің 

сондай - ақ оқушының аспапқа икемделе білу қасиеті сапалы дыбыс 

шығару үшін талап етіледі. 

                          

 

Интонация 

 

          Интонация — музыкалық дыбыстардың таза және дәл 

орындалуы. Алғашқы сабақтан бастап оқушыға интонацияны дұрыс 

ойнау сезімін қалыптастыру керек , өйткені ол аспапта ойнаудың басты 

шарты болып табылады. 

         Дәл интонация негізі 3 себепке байланысты: 

1) Әуеннің қалай дыбысталатынын дұрыс білу, яғни дыбыс биіктігін 

ішкі музыкалық тыңдаушылық түйсікпен түсіну. 

2) Интонация тазалығын тыңдай отыра қадағалау ( тыңдап өз ойынша 

интонация тазалығы жағынан баға беру ) 

3) Сол қол саусақтарының дәл қозғалуына әсер ететін ойын дағдылары 

мен шеберлік әдістерін дұрыс орындау. 

         Музыкалық тыңдау дағдылары ән айту, сольфеджиолау 

нәтежиесінде дамиды. Сондықтан алғашқы сабақтарда аспапта 

қарапайым мелодиялық тізбекті интонациялауды сольфеджиолаумен 

кезектестіріп отыру керек. Нәтежиесінде тыңдаушылық бақылау 

қабілеті дамиды және оқушы ән дыбысы мен аспапта орындалған 

дыбыс интонациясын салыстыра алады. Оқушыны дыбысты тыңдауға 

үйрету өте қажет, өйткені дыбысты сезінуді бірден үйрене алмайды, 

біртіндеп дайындық нәтежиесінде қалыптасады. 

 Оқытудың алғашқы кезеңінде дыбыс тазалығына тәрбиелеудің  

маңызы зор. Дыбыс тазалығының дәлсіздігі- есту қабілетінің және 

қимыл сезімдерінің қажетті координациясының жоқтығының жемісі. 

Дыбыс тазалығына жетуде ойнау қимылдарын дұрыс ұйымдастыру 

керек. Дұрыс алынбаған дыбысты түзеу қажет. Дыбыс тазалығы үшін 

аспаптың құлақ бұрауы (строй) дұрыс болуы маңызды. Ұстаз әрдайым 

оқушыға нұсқау, ескерту арқылы есту қабілетін жетілдіріп, ойнау 

қимылын дұрыс ұйымдастыру керек. 

 

 

 

Аппликатура 
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  Аппликатура аспата ойнаған кезде басатын саусақтардың 

орналасу, алмасу реті және олардын белгісі. Латыннан «applico» -

қолданамын, қолданбалы, қою деген мағынаны білдіреді. Ол 

орындаушылық өнердің негізі. Сондай-ақ шығарма болмысын ашу 

кілті. Аппликатура нотада қойылған сандар, яғни қай саусақпен ойнау 

керектігін көрсетеді. Аппликатурасыз шығарма болмайды. Ол- 0,1,2,3,4 

деген араб сандарымен белгіленеді. Ойнау кезде саусақтар ыңғайсыз 

болса, шығарманың көркем, өнерлі орындалуы мүмкін емес. 

Саусақтардың ыңғайлы қойылуы шығарманы орындауға сенімділікті, 

техниканы, шығарманын тез жатталуын қамтамасыз етеді. Оқушыны 

дұрыс аппликатураға үйрету гамма, арпеджио, аккортарды меңгеру 

кезеңінде қалыптасады. Алайда шығарманы талдау барысында 

оқушыға саусақтарды өз еркімен таңдап орындауына мүмкіндік беру 

керек. 

Орындаушылық шеберлік үшін дұрыс қойылған 

аппликатураның маңызы өте зор. Кез келген шығармаларды талдаған 

кезде оқушыға міндетті түрде аппликатураға көңіл аударуын үйрету 

керек. 

 

 

 

Вибрация 

 

Вибрация- музыкалық мәнерлілік құралының бірі, оның 

арқасында дыбыс мәнерге және әуенге ие болады. Вибрация-

тербелмелі қозғалыстар, негізінен сол қол буындарымен жүзеге асады. 

Осы арада дыбыс ерекше тембрлық әсемдікке өзінің жоғарылауы мен 

төмендеуінен сәл ауытқып барып ие болады. Оқушы бірінші үш 

позицияда негізгі ойнау әдістерін үйренген соң ғана вибрацияны 

қолдануды бастаған жөн.  

Вибрацияны үйретудің алғашқы кезеңінде: 

1. Аспаптың мойнын басбармақпен және басқа саусақтармен ішегін 

қыспау және сығымдамау. 

2. Ойын кезінде бос саусақтарды ішекке тигізбей ұстау. 

3. Қозғалыстар өзара тең тербелгені басты шарт болып табылады. 

Қозғалыс жиілігінен вибрацияның қандай дәрежеде, яғни кіші немесе 

үлкен болуы байланысты. 

Орындалатын музыкалық шығарманың сипатына байланысты 

тәжірибеде ұсақ және көлемді вибрациялар қолданылады. Музыкалық 

фразамен жұмыс істегенде оқушы өз бетімен бұл фразаның сипатына 

қандай вибрацияның сәйкес келетіндігін белгілеуі тиіс. Орындалатын 
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шығарманың музыкалық образдары орындаушыға вибрацияның әсерлі, 

қарқынды немесе жай, сазды, яғни серпілістің қандай көлемде болуы 

керектігінен хабар береді. Бұл әдісті меңгеру мүмкіндігіне қарай 

тербермелі қозғалыс жылдамдығы күшейеді. Жоғарғы регистрде кіші 

серпілісті жиі вибрация, ал төменгі регистрде кіші және жиі вибрация 

орындау орынсыз екенін есте сақтау керек. Әдетте жиі тербелістер pp 

фразасын орындауда, ал көлемді тербелістер f және ff фразасын 

орындағанда қажет. Кантиленді сипаттағы пьесаларды орындағанда 

көлемді вибрация, яғни көлемді, ал сезімді шығармаларда серпеліс 

тербелісі жиілейді.  

 

 

 

      Флажолет және оның түрлері  
 

       Флажолеттер — ішектің белгілі бір бөлінген жеріне саусақтың 

шамалы жақындауының нәтежиесінде алынатын дыбыстар. Табиғи 

және жасанды флажолеттер болады.Табиғи флажолеттер ашық ішекке 

саусақтың жастықшасымен жеңіл тиюінде орындалады. Жасанды 

флажолеттер екі саусақ арқылы орындалады, оның шанаққа жақыны 

ішекті қатты тартады, ал екінші саусақ бірінші саусаққа тұтас тиек пен 

басу арасындағы нүктеге тиеді. Флажолеттерді орындаған кезде 

шынашақтың ішекке әрең тигені, ал ысқышты тиекке таман 

жақындатып апаруға үлкен мән беру керек, сонда дыбыс таза және 

тұнық шығатын болады. 

       Флажолеттің мынадай түрлері бар: сексталық және октавалық (өте 

сирек кездеседі), үлкен терциялы (орындауға өте ауыр және сирек 

кездеседі), ең кең тараған түрі - кварталық (жиі кездеседі) және 

квинталық (сирек кездеседі).Тембрімен жай дыбыстардан аса 

ерекшеленетін аспаптың жоғарғы регистрінде соңғы дыбыстарды 

алуда флажолеттер ерекше орынға ие. Кварталық жиі қолданылатын 

флажолетте саусақты керек нотамызға қоямызда одан квартаға саусақ 

жастықшасымен көздеген нотамызды жоғарыдан басамыз. Флажолетті 

орындағанда ішекті әлсіздеу басып, ысқышты тиекке жақындау алып, 

бұрынғыдан жеңілірек жүргізу керек. 

         Қыл қобызда флажолет тәсілін қолданғанда скрипкашылар, прима  

қобызшылар сияқты саусақты ішектің үстіне қойып, қатты баспай 

орындамайды. Бір ерекшелігі бұл аспапта ысқышты тиекке қарай 

жылжытып тақап ойнаса флажолет тәсілі шығады. Бұл өте маңызды 

әдістеме, өйткені қыл қобыздың төменгі регистрінде орныққан дыбыс 

обертондарға өте бай келеді. 



25 
 

 

 

 

Позициялар және позицияның ауысуы 

 

Позиция- сол қол саусақтарының ішектегі қалпы, ал қолдың 

бір қалыптан екіншісіне жылжуын, яғни бір дыбыстан екінші дыбысқа 

ауысуы позиция ауысуы деп аталады. 

 Позицияның орны бірінші саусақтың ішекке қойылған 

орнымен анықталады. Анықтап айтсақ сол қолдың бірінші саусағының 

орнына байланысты. Осы аралық берілген қалыптың шекараларын 

белгілейді. Жалпы қобызда 7-8 позиция бар. 

 Ең алдымен І позицияның қарапайым ойнау әдістерін меңгеріп 

алу керек. Содан кейін ғана ІІ-ІІІ позицияға өту керек. Бірақ І 

позицияда көп кідірудің қажеті жоқ. Сонымен қатар позицияларды 

ауыстыру дағдысын үнемі жетілдіріп отыру қажет, демек І мен ІІ, І мен 

ІІІ позицияларды біріктіру. 

 Ауысулар қолдың баяу қозғалысы арқылы орындалады. 

Позициядан позицияға ауысудың негізгі әдістері: 

1. Бір саусақты жылжыту арқылы ауысу. 

2. Қатар тұрған саусақтарды өзара алмастыру арқылы ауысу. 

3. Араға бір немесе екі саусақты тастау арқылы ауысу. 

4. Ашық ішек арқылы ауысу. 

5. Бір дыбысты әр саусақпен басу арқылы. 

6. Саусақтардың арасын тарылтып немесе кеңейту арқылы. 

 Бір қалыптан екіншісіне ауысу қобыз тартудағы техникалық 

әдістен басқа музыкалық бейнелері терең, нақты келтірудің маңызды 

тәсілі. Шығарманы орындағанда осыны үнемі есте сақтаған жөн. 

 Қалыптың ауысуына бас бармақтың маңызы зор. Ол үнемі бос 

болып, қобыздың мойнында еркін жылжуы керек. 

Ауысудың негізгі 4 түрі бар: 

1. Ашық ішектің дыбысталу кезінде позицияның ауысуы. 

2. Бір саусақтың жылжуымен бірігуі арқылы. 

3. Төменгі саусақтан жоғарғы саусаққа жоғары ауысу және жоғары 

саусақтан төменгіге ауысуы арқылы. 

4. Жоғарыда жатқан саусақты төмен жатқан саусақтан жоғары төмен 

ауысуы арқылы.    

 
 

Штрихтар туралы түсінік 
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          Штрих- музыкалық аспаптарда дыбысты шығару әдісі. 

Штрихтардың көмегімен дыбыстың әртүрлі мінезін және бояуын 

көрсетуге болады. Сондай-ақ музыкалық штрихтілікті жеткізуде ең 

маңызды құрал болып табылады.  

         Штрихтік шеберлікте штрих 2-ге бөлінеді: 

1.Негізгі штрих  

2.Аралас штрих(симметриялық және симметриялық емес). 

        Негізгі штрихтар 3түрге бөлінеді: 

а) сазды немесе созылмалы; 

б) қысқа немесе үзілмелі; 

в) секірмелі және лақтырмалы. 

          Сазды немесе созылмалы штрихтер: 

1. Деташе 

2. Легато 

3. Партато. 

         Қысқа немесе үзілмелі: 

1. Мартле, Маркато 

2. Нық стаккато 

3."Виотти-штрих" 

          Секірмелі және лақтырмалы: 
1. Спиккато 

2. Ұшпалы стаккато 

3. Рикошет 
 

 
 

Сазды немесе созылмалы штрихтар 
 

          Деташе- ысқыштың төмен (п) немесе жоғары (v) қозғалуынан 

шығатын жеке дыбыс штрихы. Бұл штрихта ысқыш кең және толық 

жүргізілуі керек. Осы штрихты белгілеу үшін ноталардың үстіне 

немесе астына сызықша қойылады. Музыканың екпіні мен 

мінездемесіне байланысты деташе бүкіл ысқышпен немесе оның 

түрлі бөлшектерімен орындалуы мүмкін. Деташенің 2түрі бар: кең 

деташе және қысқа деташе.  
        Легато- ысқыштың төмен (п) немесе жоғары (v) жүргізгенде екі 

немесе одан да көп дыбыстарды қосып жеңіл үндесуінен шығатын 

штрих, ойын барысында легато бір дыбыстан екінші дыбысқа 

жұмсақ, сазды әрі байқаусыз өту керек. Ысқышты бөліктерге дұрыс 
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бөлу қажет, яғни ысқыш нотада неше лига болса, сонша тең 

бөліктерге бөлінуі қажет. Легатоның 2түрі бар: 

1. Тек сол қол саусақтарының қозғалысымен орындалатын легато, 

яғни "бір ішекте легато". 

2. Ысқыштың бір ішектен екінші ішекке ауысуы арқылы 

орындалатын легато, яғни "түрлі ішектегі легато" 

        Портато- бір ысқышта, әр дыбысты аздап жұмсақ басу арқылы 

орындалады. Портато- жұмсақ ерекшелеп, үзіліссіз бір ысқышта. 
                                       Қысқа немесе үзілмелі штрихтар 
 

         Маркато- деташенің екпінді түрі яғни, акцентті деташе. Ол 

дыбысты алдымен қатты алып, біртіндеп өшуімен байланысты. 

Екпін дыбыстың басында ішекті аздап басқанда және ішекте 

ысқышты тез жүгірткенде түсіріледі. Дыбыстың өшуі ішек басуын 

бәсеңдеткенде және ысқыш қозғалысының жылдамдығын 

азайтқанда болады (яғни дыбыстың ішкі ысқышты сәл босатуға 

байланысты).  

         Мартле- екпінді бастап, ысқышты жылдам жүргізу көмегімен 

пайда болатын үзілмелі штрихтың түрі. Әр дыбыстан кейін осы 

дыбыстың ұзақтығының жартысына тең үзіліс(пауза) пайда болады. 

Үзіліс кезінде босаған қол келесі екпінге дайын болу керек. 

Музыкалық материалға байланысты штрих ысқыштың түрлі 

бөліктерінде орындалуы мүмкін, бірақ мартле штрихы көбінесе 

ысқыштың ортасында және жартысында орындалады. 

          Стаккато- мартле штрихіне жақын, бірнеше өте шағын 

үзілмелі дыбыстарды бір бағытта орындауға қолданылады. Бұл 

штрихпен жұмыс істегенде ысқышты сұқ саусақпен шамалы басып 

нотаның дыбысталуы кезінде буынды жұмсақ әрі созыңқырай итеріп 

және итеріп болған соң ысқышты жайлап жүргізіп шығу керек. Осы 

штрихты орындау кезінде оң қолдың сұқ саусағы тік тұрғаны жөн, 

яғни саусақ ысқыш ағашын орамауы қажет. Бұл штрих көбінесе 

жоғары ысқышпен (v) орындалады, төменгі ысқышпен (п) сирек 

орындалады. 

         Виотти штрих- бұл атау Италияның атақты скрипкашы-

композиторы Виоттың есімінен шыққан. Штрихтың орындалуы 

мартлеге жақын, бір бағыттағы ысқышты екі нотаның үзілмелі 

орындалуы. Біріншісі әлсіз, тыныш орындалады да екіншісі қатты 

екпінмен орындалады. 
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Секірмелі және лақтырмалы штрихтар 

 

           Секірмелі штрихтарды орындау ысқыштың табиғи салмағын, 

созылыңқылығын және серппелілігін қолдануға негізделген. 

        Спикатто (үзу) - жеке дыбыс, қысқа ысқыштың қозғалысынан 

туады. Әр нотадан кейін ысқыш ішектен секіріп отырады. Спикатто 

үлкен және кіші болады. Үлкен спикатто буынның жігерлі 

қозғалысымен орындалады. Кіші спикатто қолдың қозғалыс 

серпілісі өте кішкентай, ысқыш қозғалысы да, серпілісі де кіші аз 

болады. Ысқыш салмағының ортасында негізінен буын 

қозғалысында орындалады. Бұл штрихтың неғұрлым жақсы 

орынадалуы үшін ысқыштың ең "секірмейтін" жерін тауып алу 

керек. Спикатто - өткір, жеке.  

       Ысқыштың жоғары ( V )  қозғалысында спикаттода орындалған 

бірқатар дыбыстар ұшпалы стакатто штрихын жасайды.Ұшпалы 

стакатто - буынның серппелі қозғалысы арқылы орындалатын 

стаккатоның бір түрі. 

        Рикошет - оқу әдебиетінде сирек кездесетін түрі. Ол ысқыштың 

бүкіл салмағымен ішекке ұрып орындалатын әдіс . 

        Секірмелі штрихтар қолдың салмағымен ысқышты ішекке 

секіртіп орындауға байланысты пайда болады. 

 

 

 

Оқушының техникалық ойнау шеберлігін дамыту. 
 

Техникалық ойнау шеберлікті дамыту үшін гаммалар, 

арпеджио, арнайы жаттығулар мен этюдтарды күнделікті жүйелі түрде 

әртүрлі штрихтарда жылдам ойнау нәтижесінде қол жеткізуге болады. 

Енді соларға жеке - жеке тоқталып өтсек. 

Гамма - дегеніміз бір октава көлемін қамтитын дыбыс тізбегі. 

Гамманы кез-келген нотадан бастап жоғары және төмен бағытта құрып 

ойнауға болады. Гамманың хроматикалық, мажорлық, минорлық 

түрлері болады. 

Штрих музыкалық аспаптарда дыбысты шығару әдісі. 

Штрихатардың көмегімен дыбыстың әртүрлі мінезін және бояуын 

көрсетуге болады. Сондай-ақ музыкалық мәнерлікті жеткізуде ең 

маңызды құрал болып табылады. Штрихтарға: деташе, легато, портато, 

мартле, спиккато, стаккато т.б. 

Арпеджио (итальяннан «бірінен соң бірі») аккорд 

дыбыстарының бірінен соң бірін жалғастырып, үзбей ойнау тәсілі. 
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Этюд (француз тілінен машықтану, зерттеу, зерделеу (учение) 

орындаушының техникасын арттырып, шеберлігін шыңдау үшін 

арнайы машықтануға арналған шағын шығарма. Кейбір этюдтар өз 

алдында дербес көркем шығарма ретінде қабылданады. 

Техникалық ойнау шеберлігін дамытуда этюдтардың маңызы 

зор. Әртүрлі орындау ерекшелігіне лайықтап жазылған этюдтар 

болады. Мысалы: октавамен ойнау, трельді жаттықтыру, әртүрлі 

штрихтарды меңгеруге арналған т.б. Этюдтар арқылы оң және сол 

қолдың ойнау шеберлігінің дағдыларын үйренуге болады. Этюдтармен 

жұмыс жасағанда: 

1. Ең алдымен орындалғалы отырған этюдтын құрылысына тоқталып, 

техникалық ерекшеліктерін анықтап алу керек. Одан әрі нота текстімен 

жұмыс жүргізіп, аппликатурасын басқа да орындау ерекшеліктерін 

жетілдіре түскен абзал. 

2. Этюдты бөлшектеп талдағанда ғана оның ішкі ерекшеліктеріне еркін 

енуге болады. Орындауға қиын соғатын жерлерді бірнеше рет 

қайталап, талдап содан соң шығарманың басқа тұстарымен жалғап 

отырудың маңызы зор. Нота тексті айқындала бастаған кезде түрлі 

динамикалық-агогикалық белгілермен орындау тәсілдеріне мән берген 

жөн. 

3. Этюдтарды әртүрлі жылдамдықпен орындағанның да әдістемелік 

негізі бар. Нота текстін жаттап алу процесі этюдтың техникалық және 

көркемдік мазмұнын орындау ерекшеліктермен қатар жүргізілуі тиіс.  

Оқушының техникалық ойнау шеберлігінің дамуы оқушының 

еңбегімен көп дайындықтың арқасында ұстаздың бақылауымен қол 

жеткізуге болады. 

 

 

 

Оқушының өз бетімен жұмысы 

 

Оқушыны өз бетімен жұмысқа алғашқы сабақтан үйреткен 

жөн, себебі негізгі жұмыс үйде жасалады және көптеген жетістіктердің 

көзі осы өз бетімен жұмыстың нәтижесіне байланысты. Оқушының 

шығармашылық табысы және әр сабақтың нәтижелілігі де осыдан. 

Өз бетімен жұмыстың өзегі: оның сабаққа деген 

қызығушылығында, алға ұмтылуында, жаңа тапсырма алғысы келген 

үмітінде, оны жақсылап орындауға, алдыға мақсат қоя білуінде.  

Жүйелік және саналық дайындық үй жұмысының тиімділігінің 

басты шарты болып табылады. Оқушының жеке жұмысын, 
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инициативосын, жауапкершілік сезімін дамыту- оқытудың алғашқы 

күнінен бастап ұстаздың басты міндеті болу керек. 

Үй тапсырмасындағы жайсыз тұстарға: сананың пассивтілігі, 

механикалық тренаж, жүйесіздік, дайындалуға бөлінген уақыттың 

жеткіліксіздігі жатады. Бар уақытты неғұрлым (өнімді) дұрыс 

пайдалану керек. Дайындықты алдын-ала құрған жоспарға бағындыру. 

Дайындалуға бөлінген уақытты  бөлшектерге бөлу, сол бөлшектердің 

әрқайсысына нақты міндеттер қою, дайындалуда нақты нәтижелерге 

жету керек. 

Үй тапсырмасына дұрыс көңіл бөлудің маңызы зор. Күнделікті 

үйде 3-4 сағат, 10-15 минут демалыспен дайындалған жөн. 

Дайындықты бір күнге созған жөн. Бірнеше сағат қатарынан 

дайындалмай арасында демалыспен дайындалудың көмегі зор. Сөйтіп 

шығармашылық ойлау мен қолдың жүріп тұруына әкеледі. 

Таңертенгі дайындық (характеризуется как «свежая голова») 

жүрек пен бұлшықет әлсіз, эмоциялық жағы төмен, қозғалу реакциясы 

төмен болады. Сондықтан бұл кезде қай жерлерінің жақсы-жаман 

шығуын, осы күнге мақсат қою, орындаушылық жолына мән беру 

керек. Шығарманың белгілі бір жерін қарап, жаңа шығарма талдаған 

жөн (ойлау қабілеті таңертен жақсы жұмыс істейді). 

Түскі дайындық. Бұлшықет қатайып, концентрациялы 

тұрақтылық, жұмыс істеуге құлшыныс пайда болады. Бұл кезде 

шығарманы нақты талдап, техникалық шеберлікті, мәнерлілікке 

жетудің маңызы бар. 

Кешкі дайындық. Асықпай темпте дайындалған пайдалы 

(қиын жерлерді). Шығарманың кейбір бөліктерін (детальға) қарап 

ойнау. Күнделікті асықпай жай темптен біртіндеп тездете беру 

саусақтардың жүріп тұруына көмектеседі. Осы кездегі дайындыққа 

көркемдік, эмоциялық жағына көңіл бөлу керек. Ойнап кеткен 

шығармаларды қайталау пайдалы. Күнделікті дайындық болса 

суставтарға сұйықтық (жидкость) құйылады да сөйтіп жұмсарудың 

нәтижесінде қол жүгіреді. Дайындалмаса қол қатып қалады. 

Өз бетімен жұмыстың негізіне шығармашылық зейінді 

қалыптастыру керек. Өзіне сұрақ қою. Мысалы: алдыға өсу бар ма? 

Белгілі жетістікке жеттім бе? Егер шығарманы ойнау жеңіл, бәрі 

нақты, дыбыс жақсы шыққан кезде- онда алға жылжу болғаны. 

Қанша уақыт демалып, жаттығуға, дыбысқа, техникаға қанша мерзім 

белгіленуі керек, дайындық сапасын жоспарлап мән берген жөн. 

Өз бетімен жұмыстың нәтижесі оқушының жеке басының 

музыкалық, еңбекқорлық қасиетіне байланысты. Жұмыс күнінің 

соңында қорытынды жасау керек. 
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БММ-не қабылдау емтиханын өткізу әдістемесі 

  БММ-не оқушыларды дұрыс таңдау- оларды оқытуда жетістікке 

жетудің негізі болып табылады. Музыкалық аспапта ойнауға 

үйренбеген оқушылардың музыка орындаушылығын анықтау қиын. Ол 

үшін білікті мұғалім емтихан қабылдау керек. 

 Оқыту процесі қабылдау емтиханынан басталады. Емтиханда 

музыкалық есту, есте сақтау, ырғақ, оқушының физиологиялық дене 

бітіміне (дене пішіні, қолы, саусақтары) назар аудару керек. Емтихан 

өткізгенде тілектестік, еркіндік атмосфераны туғызып, баланың 

жасқаншақтық сезімін жеңу керек. 

         Қабылдау емтиханын балалар тобымен әртүрлі ойын, 

викториналарды қолданып және жеке тексерумен өткізуге болады. 

Яғни коллективтік (топпен) орындау, ән үйрену, әуенді дұрыс тыңдау 

(регистр, диапазон, ырғақ тексеру). Оларды үйрену тәсілдеріне: музыка 

мен ырғақты қимылда(маршировка, би) ырғақ сезімін айқындап 

білудің әдісі болып табылады. Сынға түскен балалардың реакциясын 

олардың әрқайсысын қалай есте сақтайтындығын, қимыл ырғақтығын 

бақылау, балардың жарыс рухы. Келесі сындарда қабілеттерін қайта 

тексеру маңызды. 

  Жеке тексерулер (қабылдаулар). Баланың музыкаға, аспапта 

ойнауға деген қызығушылығын, музыкаға  ұмтылыстық, музыкалық 

орындаушылық қабілетін анықтауға болады. Жеке тексеруде 

музыкалық есту, есте сақтау, ырғақ сезімдеріне көңіл бөлінеді. 

        Музыкалық есту қабілетін балаға бұрын үйренген, өзіне таныс 

әуенді айтқызады (интонациясын байқауға болады). Сөйтіп оқушының 

есту қабілетінің барын білуге болады. Бірақ дұрыс айтылмаған ән 

музыкалық есту қабілеті жоқ дегенді білдірмейді. Ән баламен дұрыс 

жатталмауы мүмкін. Сондықтан балаға жеке дыбыс, дыбыс қатарын 

айтқызу керек. Дыбысты «та», «ту» деп айтқызған дұрыс, бұл әр 

дыбысқа нақты артикуляция беруге көмектеседі. Сондай-ақ 

интервалдар ойнап (терция, кварта, квинта т.б.) ажырата алуын 

анықтауға болады. Гармониялық естуді  де тексеру керек, интервалдар, 

аккорд ойнап оқушының анықтауы (неше дыбыс естиді, сосын 

дауыспен айту). Кейде фортепианомен бір дыбысты ойнап соны балағы 

таптыру әдісі қолданылады. 
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       Музыкалық есте сақтау. Оқушыға таныс емес әуенді(мелодия) 

естіртіп, оны есте сақтап қалуын сұрап артынан айтқызу. Әуен 

қарапайым, құлаққа тез сіңетіндей болу керек. 

      Ырғақ. Мелодиялық үзіндінін ырғақтық жағын қайталату. Бұл үшін 

өзі айтқан әуенді немесе басқасын ойнап оқушыға оны айтқызып, 

шапалақтатуды сұрау керек. Кейде ырғақты тексергенде әуен арқылы 

емес, белгілі бір ырғақты қарындашпен соғып немесе шапалақтатуды 

ұсынуға болады. 

       Физиологиялық дене бітіміне ( физиологические данные) 

профессионалдық тұрғыдан оқушының қолына қарайды (қолы жалпақ, 

білек жұмсақтығы (эластичный) мен саусақтардың ашылуына 

(растяжение) мән беріледі. 

        Негізгі емтиханға келген оқушы әнді таза, ырғақты дұрыс соғып, 

әуенді жақсы қайталап берсе онда «5» бағасын қойып мектепке 

қабылданады. Кейде емтиханда оқушының музыкалық қабілеттері 

толық ашылмайды. Оқушы өз кезегін тосып, ата-ананын қобалжуы, 

комиссия мүшесінің отыруы- бәрі оқушына аландатады. Сөйтіп бала 

үйде жақсы айтып, емтиханда бәрін жоғалтып алады. Қобалжудың 

нәтижесінде әннің сөзін ұмытып қалатын жағдайлар болады. 
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ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ 

I  нұсқа 

1. Aспапта ойнауда оң қолдың міндеті 

А. Дыбыс шығару 

В. Вибрация алу 

С. Интонация алу 

D. Гармония шығару 

E. Мелодия шығару 

2. Ысқыш жүргізудің бағыттары 

A. Қиғаш, төмен 

B. Төмен, жоғары 

C. Көлденең, көлбеу 

D. Ұзындығынан, тігінен 

E. Биіктігінен, тігінен 

3. Алғашқы сабақтан оқушыға қойылатын талап түрлері 

A. Сабаққа дайындықты шектеу 

B. Өз бетінше ойнау 

C. Спорттық ойын ойнау 

D. Аспапта жылдам ойнау 

E. Ұқыптылық, жинақылық 

4. Музыкалық мектепке қабылдау үшін қойылатын арнайы 

талаптары: 

A. Түр сымбаты көрікті, аяғы ұзын 

B. Дыбысты есту, ырғақты сезу және есте сақтап қалу қабілеті 

C. Қолы ұзын, саусақтары түгел 
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D. Аяғы түзу, дауысы жуан 

E. Дауысы жіңішке, мойны ұзын 

5. Қобыз аспабында ойнаудың басты ерекшелігі 

A. Грифке саусақ басу 

B. Саусақ етімен 

C. Ішекті тырнақтың етімен (көбесімен) басу 

D. Ішекті алақанмен 

E. Тырнақ ұшымен 

6. Прима қобыз аспабының ішектерін ата 

A. До, соль, ре, ля 

B. Ля, ми, си, фа 

C. Фа, до, соль, ре 

D. Соль, ре, ля, ми 

E. Ре, ля, ми, си   

7. Қобыз аспабында қолданатын саусақтар саны 

A. 4 

B. 2 

C. 5 

D. 1 

E. 3 

8. Қобыз аспабының негізін салушы- ұлы композитор, философ 

A. Ахмет Жұбанов 

B. Нышан Шәменұлы 

C. Ықылас Дүкенұлы 

D. Тілеп Аспантайұлы 

E. Қорқыт ата 

9. Аспаппен дұрыс отыру 

A. Орындыққа арқаны тигізіп отырады 

B. Орындықтың шетіне, арқаны тік ұстап, аяқты нық қойып 

отырады 

C. Тік тұрып орындайды 

D. Жерде отырып, тізенің үстіне қойып ойнайды 
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E. Орындықта еңкейіп отырып ойнайды 

10. Ысқышты жүгізудің әдісі 

A. Саусақтарды жоғары қаратып ұстайды 

B. Саусақтарды төменге қаратып ұстайды 

C. Ысқышсыз, шертіп орындау 

D. Ысқыштың таяғын ішекке қояды 

E. Ысқыштың ұшынан ұстайды 

 

 

11. Қобызды үйрену кезінде орын алатын басты кедергілер 

A. Саусақтың ұзын болуы 

B. Тырнақтың қаттылығы 

C. Бас бармақтың ішекке қойылмауы 

D. Бұлшық етке күш түсіп, қолдын талуы 

E. Аяқтың жерге тимей тұруы 

12. Саусақ қойылымындағы дыбыс аралық өлшемі 

A. Сантиметр, миллиметр 

B. Градус, Радиус 

C. Тон, жарты тон 

D. Герц, вольт 

E. Гегабайт, мегебайт 

13. Саусақтың ішекке дұрыс қойылмауы... әсер етеді 

A. Интонацияға 

B. Гармонияға 

C. Тембрге 

D. Дыбыс динамикасына 

E. Метроритмге 

14. Сол қолдың саусақ белгілерінің дұрыс қойылымы 

A. 0, 1, 2, 3 

B. 0, 1, 3, 4 

C. 1, 2, 3, 4 

D. 1, 3, 4, 5 
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E. 2, 3, 4, 5 

15. Ысқышты тұтас жүргізгендегі дыбыс ұзақтығы 

A. Үш төрттік нота 

B. Бүтін нота 

C. Жартылық нота 

D. Төрттік нота 

E. Екі төрттік нота 

 

16. Ысқышты жүргізгендегі дыбыстан кейінгі естілетін үзіліс 

A. Рефлен 

B. Пауза 

C. Реприза 

D. Арко 

E. Пиццикато 

 17. Оқушының музыкалық қабілетін байқау 

A. Дауысының тембрі 

B. Дыбысты естуі, ырғықтық сезімі, есте сақтауы, физикалық 

жағдайы 

C. Дауысының дикциясы 

D. Аяқ-қолдың қимыл-қозғалысы 

E. Көздің көргіштігі 

18. Оқушының есту қабілетін дамыту үшін... қажет 

A. Өлең, тақпақ жаттау 

B. Мәнерлеп текст оқу 

C. Би билеу 

D. Таблица жаттау 

E. Музыка тыңдау, ән айту 

19. Есту қабілетінің түрлері 

A. Жай, күрделі 

B. Табиғи, жасанды 

C. Салыстырмалы, абсолютті 

D. Төменгі, жоғары дәрежелі 
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E. Активті, пассивті 

20. Музыканы есте сақтайтын сезім мүшелері 

A. Ауыз, ерін, құлақ 

B. Мұрын, тіл, көз 

C. Құлақ, көз, ми 

D. Қол, аяқ, ми 

E. Tіс, жақ, құлақ 

 

ІІ нұсқа 

1. Оқушының ең алғашқы ойнайтын штрихы 

A. Деташе 

B. Легато 

C. Спиккато 

D. Маркато 

E. Мартле 

2. Сол қол саусақтарының ішекке қойылуы....  

A. Аппликатура 

B. Интонация 

C. Транспозиция 

D. Интерпретация 

E. Позиция 

3. Ұстаздың сабақта аспаппен ойнап көрсетуінің оқушыға әсері 

A. Сабаққа кешікпейтін болады 

B. Үнемі тез жаттап алатын болады 

C. Сабақтан қалмайтын болады 

D. Музыкаға қызыға бастайды 

E. Сабаққа ерте келетін болады 

4. Аспапты дұрыс сақтау үшін пайдаланылатын қорап 

A. Кейс 

B. Сумка 

C. Чехол 
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D. Чемодан 

E. Футляр 

5. Музыка мектебінде сабаққа пайдаланатын құралдар 

A. Альбом, нота дәптері, өшіргіш 

B. Аспап, нота дәптері, күнделік 

C. Калькулятор, аспап, радио 

D. Циркуль, компас, аспап, нота дәптері 

E. Зонтик, пенал, қалам, күнделік 

 

6. Қобыздың құлақ бұрауындағы дыбыстардың арақашықтығы 

A. Кварта 

B. Терция 

C. Квинта 

D. Секста 

E. Октава 

7. Кілттік белгілер 

A. Прима, диез, кварта 

B. Сопрано, бас, бекарь 

C. Бемоль, скерцо, стаккато 

D. Бемоль, диез, бекарь 

E. Дубль диез, пиццикато, мартле 

8. Нотадағы қайталау белгісі 

A. Альфа 

B. Реприза 

C. Буффа 

D. Арко 

E. Глиссандо 

9. Сабақты қызықты өткізуге пайдаланатын көрнекілік құралдар 

A. Тущь, сырлы бояу, аудио таспалар 

B. Қайшы, пышақ, қаламсап, метроном 

C. Калькулятор, желім, ноталық текст, пульт 

D. Кітап, дәптер, аспап, ноталық текст 
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E. Аспап, ноталық текст, пульт, метроном 

10. Алғашқы «Қобыз үйрену мектебі» оқулығының авторы 

A. А.Жұбанов 

B. Б.Ғизатов 

C. Л.Хамиди 

D. Д.Тезекбаев 

E. Г.Баязитова 

 

 

 

11. Қобыз аспабын жасаушы, жетілдіруші шебер 

A. И.Кононенко 

B. М.Жаленов 

C. К.Кайсынов 

D. А.Першин 

Е. E.Үсенов 

12. Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының тұңғыш 

қобызшы- профессоры 

A. Р.Мусахожаева 

B. Ф.Балғаева 

C. Ғ.Оразалиева 

D. Ғ.Болтаева 

E. Р.Бимендина 

13. Қобызда ысқышсыз ойнау әдісі 

A. Пиццикато 

B. Маркато 

C. Мартле 

D. Стаккато 

E. Спиккато 

14. Дыбыс интонациясы дегеніміз 

A. Музыкалық дыбыстардың таза және дәл орындалуы 

B. Музыкадағы дыбыс ырғағының орындалуы 
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C. Такт арасындағы дыбыстық байланыстың орындалуы 

D. Нота жазуындағы таңбаның орындалуы 

E. Дыбыстық арақашықтықтың орындалуы 

15. Дыбыстың мәнерлілігі 

A. Гармония 

B. Интервал 

C. Позиция 

D. Интонация 

E. Вибрация 

16. Флажолеттің орындалуы 

A. Саусақты ішекке нық қою арқылы  

B. Биік дыбыстарды нық басуы арқылы 

C. Ішектің бір бөлігінде саусақтың ішекке жақындауы арқылы 

D. Дыбыстардың таза естілуі арқылы 

E. Ысқышсыз ойнау арқылы 

17. Позиция терминінің мағынасы 

A. Сол қол саусақтарының арасы 

B. Дыбыстардың арақашықтығы 

C. Сол қол саусақтарының белгілі бір жерде орналасу қалпы 

D. Сол қол саусақтырының күші 

E. Дыбыстық өрнек түрі 

18. Мелизмдер 

A. Дыбыс биіктігі 

B. Дыбыс күші 

C. Дыбыс тембрі 

D. Дыбыс тазалығы 

E. Əуенді әшекейлеу, құлпырту 

19. Динамикалық белгілердің жазылуы 

A. Ағылшын тілінде, сол жағында төменде 

B. Француз тілінде, жоғары оң жағында 

C. Неміс тілінде, тактының басында 

D. Тек қана орыс тілінде, нотаның үстінде 
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E. Көбіне итальян тілінде, латын әріптерімен, нотаның астында 

20. Музыкалық екпінді анықтайтын құрал 

A. Камертон 

B. Метроном 

C. Сурдина 

D. Машинка 

E. Канифоль 

  

 

 

ГЛОССАРИЙ 

АККОРД – (латынша accordae– үйлестіремін деген мағынада)үш, 

немесе одан да көпдыбыстардан тұратын, тігінен орналасқан біртұтас 

жүйелі үндестік. 

АЛЬТЕРАЦИЯ – («альтерация» латын тілінде – «өзгерту») 

дыбыстарды жарты тонға немесе бүтін тонға жоғары – төмен өзгертуді 

айтады. Қара клавиштерден шығатын қосалқы дыбыстарды жазу үшін 

альтерация белгілері деп аталатын шыртты таңбалар (диез, бемоль, 

дубль диез, дубль бемоль, бекар) қолданылады.  

АНСАМБЛЬ - әншілер немесе аспапта ойнаушы шағын топтан 

құралған орындаушылар. Ансамбльдің дуэт (екі кісі), трио (үш кісі), 

квартет (төрт кісі), квинтет (бес кісі) және т.б. сияқты түрлері бар. 

Ансамбльдер бір тектес аспаптардан да, әр түрлі аспаптардан да 

құралады. 

АППЛИКАТУРА – музыка аспабында ойнаған кезде басатын 

саусақтардың орналасу, алмасу тәртібі және олардың нотадағы белгісі. 

ƏУЕН - өзінің жүйелік қиысу жағынан белгілі әсемдік тацуып, 

көркемдік жағынан бүтін бір бейне болып, лад пен өлшем-

ырғақтағыөзара қатынаста үйлескен бір дауысты дыбыстардың тізбегі 

(гректің melodia - ән айту, өлең, ән, әуез). 

ВАРИАЦИЯ – (құбылту деген сөз) баста алған тақырыпты сол 

күйінен бірнеше рет құбылтып берген музыка түрін 

айтады.Музыканың негізгі үндік жағы сақталады да, ырғағы, екпіні, 

өлшеуі, лады өзгеріп, құбылып кетеді. 
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ГАММА – жалпы октава аралығында орналасқан дыбыстар тізбегін 

музыка желісінде (ладта) айтады. 

ГАРМОНИЯ – (гректің harmonia – байланыс, үйлесу, сай келу) 

көпдауыстылық құрылым, музыкалық дыбыстардың бүтін тік 

құрылымды жинағы.  

ДЫБЫС КҮШІ – біздің есту сезімдеріміздің дыбыстың қатты немесе 

жай шығуын қабылдауы. Дыбыстың күші дыбыс тербелісінің шегіне – 

амплитудасына немесе тербелу қимылының серпілісіне байланысты. 

Серпіліс көлемі неғұрлым кең болса, дыбыс соғұрлым күшті болып 

келеді, серпіліс тарылған сайын – дыбыс жай шығады. 

ДЫБЫС ТЕМБРІ – дыбыстық бояу. 

ДЫБЫСТЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ – дыбыстардың уақыт шамасымен 

өлшенетін созылу қашықтығы. 

ЕКПІН (темп) – музыкалық шығармалардың жылдамдық қозғалысын 

айтады.  

КУЛЬМИНАЦИЯ – (латынша culmen - шың) әуен дамуының ең 

жоғарғы сатысы – оның шиеленісу шыңы. 

КҮЙ - қазақ халқының ертеден келе жатқан аспаптық музыкасы. 

Халық күйші - композиторлары Қорқыт, Құрманғазы, Дина артында 

көптеген күйлер қалдырды. 

Күйді тындағанда оның нәзік дыбыстарына, әуеніне жете көңіл бөлу 

керек. 

МАРШ - мереке шерулері мен мемлекеттік қонақтарын салтанатты 

түрде қарсы алған кезде, жорықтарда, солдаттар сап түзегенде 

ойналады. Елдік, ерлік рухтағы ерекше күш- жігермен орындалатын 

шығарма. 

МЕЛИЗМ – арнайы белгілермен көрсетілген қысқа әуендік 

айналымдар (мелизм – грекше melos - әуез, ән, әуен деген мағынада). 

Негізгі  міндеті - әуендегі дыбысты әуездік әшекеймен безендіру. 

Басты түрлері: форшлаг, мордент, группетто, трель. 

МЕТР – музыкалық шығармада күшті және әлсіз үлестердің 

бірқалыпты алмасып келуін айтады.  

МОДУЛЯЦИЯ – бір тональдіктен екінші тональдікке ауысу. 

МУЗЫКАЛЫҚ АКУСТИКА - музыкалық дыбыстар мен 

үндестіктердің табиғатын және музыкалық жүйелер мен 

құрылымдарды зерттейді. 
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МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ – музыкалық тәрбие, оқыту, даму 

ұғымдарының бірілігінде қарастырылады. Музыкалық білілімділік 

мазмұнын қрай келе кәсіби сферада (сазгерлік, орындаушылық, 

оқытушылық, музыканы зерттеу және т.б.) немесе музыкамен әуесқой 

ретінде өз бетімен шұғылдану әрекеттерін жүзеге асыруға көмектеседі. 

МУЗЫКАЛЫҚ ДЫБЫС – белгілі биіктігі, ұзақтығы, күші және 

тембрі бар дыбысты айтады. 

МУЗЫКАЛЫҚ ДЫБЫСТАРДЫҢ БИІКТІГІ – белгілі бір жиіліктегі 

дыбыстардың тербелістерін қабылдап, түйсіну болып табылады. 

МУЗЫКАЛЫҚ ЖАНР – белгілі бір тарихи жағдайдың әсерімен 

пайда болып, мазмұны мен түр жағынан үздіксіз дамып, өзіне тән 

кейбір тұрақты белгілерін сақтап қалған шығарманың түрі.  

МУЗЫКАЛЫҚ СТИЛЬ – көркемдік әдіс пен тәсілдер жиынтығы; 

өткен дәуірдің, қазіргі замандағы көркемдік әдіс-тәсілдер мен бағыт-

бағдарламасы анықталған музыкакның өзіндік дара ерекшелігі, 

қолтаңбасы. 

НОТА – («nota» – лат., итал. – «таңба») музыка дыбыстарын жазатын 

белгілі бір таңба.  

ОКТАВА – бір дыбыстың келесі сегізінші биіктікте қайталануын 

айтады (октава – лат. – сегізінші; дыбыс тізбегінің сегізінші басқышы 

деген мағынада). 

ПОЛИФОНИЯ – (гректің poly – көп, және phone – дыбыс, 

дауыс)көпдауыстылық құрылым, көлденең үйлестік негізінде 

қабылданып, бір уақытта екі немесе одан да көп әуеннің үйлесе 

дамитын дербес бірлігінде қалыптасады.  

ПРЕЛЮДИЯ – бір актінің кіріспесі. Кейін прелюдия  белгілі бір 

аспапқа арналған өз алдына шығарма болып кетті. Прелюдияны көп 

жазғандардың ішінде И.С.Бах.  

РЕГИСТР – дыбыс тізбектерінің бояулық қасиеттері жағынан бір-

біріне ұқсас, жақын аумағы. Үш регистр: төменгі регистр, немесе 

«бас» регистр, бұған – субконтроктава, контроктава,  үлкен октава 

жатады; орталық – кіші және 1-2 октавалар; жоғарғы – 3-4-5 

октавалардан құралады. 

РОНДО – (франц. – шеңбер, дөңгелену) – бір тақырыпқа қайта-қайта 

келе беретін музыка түрі. Мұнда бас тақырып әннің қайырмасына 
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ұқсайды. Сол бас тақырыпқа қайталап келекр алдында жаңа музыка 

болады. Оны эпизод дейді.  

СОНАТА – (итал. - дыбыстау) екі тақырыптың күресі, талас-тартысы. 

Соната бір аспапқа жазылады: фортепианоға, скрипкаға т.б. Соната бір 

бөлімді, екі-үш-төрт бөлімді болады. Оның әрбір бөлімі қарама-қарсы 

болады. Бірақ бәрінің идеялық-көркемдік желісі бір сағаға құяды. 

ТАКТ – бір күшті үлестен келесі үлеске дейінгі аралықтағы 

музыкалық шығарманың бір бөлігі.  

ТОНАЛЬДІК – тоника дыбысымен айқындалатын ладтың 

орналасуындағы биіктік дәрежесі. 

ТРАНСПОЗИЦИЯ (латынша transposition – көшіру, орын ауыстыру) 

– музыкалық шығарманы қандай да болмасын бір интервалға жоғары 

немесе төмен, болмаса бір тональдіктен екінші тональдікке көшіруі. 

ФУГА – (лат. – жүгіру, қуу) әр дауыс бір-біріне бағынбайды, өзінің 

даму жолы болады. Бірақ беталды әр дауыс жүре бермейді, жалпы 

гармония-полифония заңдары бойынша ұласып отырады. Фугада бір 

дауыс екінші немесе үшінші дауысты қуып отырған сияқты болады. 

Фуга атануы содан. 

ЭТЮД – (франц. – үйрену, зерттеу, жаттығу) үйренуге, дағдылануға 

арналған шығарма. Аспаптың қай-қайсысына да болса ойнап 

үйренгенде, орындаушы белгілі бір шығарма орындамас бұрын осы 

шығарманы ойнап жаттығады. Бірақ, этюд – көркем шығарма да бола 

алады. Мысалы, Шопеннің этюдтары оқулық емес, көркем этюдтар, 

«концерттік». 

ЫРҒАҚ (ритм) – музыкалық шығармалардағы әр түрлі дыбыс 

ұзақтықтарының белгілі мерзімде алма-кезек ауысып отыруы. 
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