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Түйін: 

Мақалада қазақ ұлт аспаптар оркестрінің жетекші аспаптарының бірі жетілдірілген сым қобыздың 

қалыптасу жолдары, ұл аспаптар оркестрінің танылуы мен оның дамуына үлкен үлес қосып,  

өзіндік із қалдырған көрнекті орындаушылар туралы сөз қозғалады. Жетілдірілген сым қобыз 

Г.Баязитова, М.Кәленбаева, Р.Мұсаходжаева сияқты орындаушылар атымен тығыз байланысты. 

Мақалада олардың оркестрдегі орындаушылық қызметі қарастырылады. 
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Сым қобыз оркестрдің сұранысы бойынша құрылғаны бәрімізге белгілі. Бұл аспап 

өзінің сазды дыбысымен оркестрдің бояуын әсерлей түсті.А.Жұбановтың жетекшілігімен 

(1934 ж.) Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрі жоғары орындаушылық шеберлікке 

көтерілді. Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрі студенттер мен жастардың 1956 

жылы Будапеште бүкілдүниежүзілік фестивалінің лауреаты деген құрметті атағына ие 

болды. Оркестрдің бас дирирёры Ш.Қажғалиев ұжымның қол жеткізген жетістіктерін 

қорытып жазады. Сым қобыз бен домбыра-тенорды жетілдіру және енгізу ісіне ғылыми 

тұрғыдан қараудың нәтижесінде, оркестрдің партитурасы пайда болды. Халықтың ұлттық 

аспаптарының барлығының дыбысталу сапасы жақсарды.Бұл – оркестрдің үлкен 

концерттік залдар мен ашық алаңдарда тамаша өнер көрсетуіне мүмкіндік жасады.Жаңа 

музыкалық аспаптар енгізу арқылы оркестр құрамы көбейді. Партитураның дамуы мен 

кеңейуі орындаушылық шеберліктің өсуіне ықпал етті. Оркестрдің кәсіби деңгейі 

көтерілді [1, 128] 

Оркестр қазіргі уақытта да өзінің тамаша дәстүрлерін сақтау және дамыту арқылы 

халық шығармашылығын лайықты жалғастырып, орындап, насихаттау 

үстінде.Жаңартылған сым қобыз, альт қобыз, бас, контрабас қобыздар оркестрдің 

құрамында негізгі музыкалық аспаптар қатарынан орын алып,маңызды рөл атқарып 

келеді. 

Сым қобыздар, әсіресе, көне қылқобыздың қоңыр үні оркестрге ерекше әсер 

беретіндігі белгілі. Халық аспаптары оркестрлерінде қыл қобыз,альт қобыз аспабының 

рөлін атқарады, ал сым қобыз өз үнімен оркестрге сұлу саз бере отырып, негізгі әуенді 

орындайды.Сондықтан халық аспаптар оркестрінде ішекті, яғни қобыз квинтеті тобы 
негізгі құрал болып саналып, оркестрдің кең ауқымын қамтиды.[2,198]. 

Оркестрдің жетістігі негізінен, оның құрамындағы музыканттардың кәсіби 

біліктілігіне және орындалатын шығармалардың көркемдік сапасына байланысты болып 

келетіні белгілі.Оркестрдің құрамында әркезде ойнаған домбырашылар: К.Жантілеуов, 

У.Қабиғожин, Н.Бөкейханов,Г.Матов, Қ.Ахмедияров, Т.Шамелов.Қобызшылар: 

Ж.Қаламбаев, Г.Баязитова, Ф.Балғаева, А.Жаманшалова, Д.Тезекбаев, 

М.Кәленбаева,З.Бейсембаева, т.б. сияқты өнер майталмандарының орындаушылық 


