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ОТАНДЫҚ АСПАПТЫҚ ОРЫНДАУДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР  

(кларнетте оқыту әдістемесі негізінде) 

 
Түйін: Берілген мақалада отандық аспаптық орындаудағы қазіргі заманғы педагогикалық 

үдерістер айқындалған. Олар кларнетте оқыту әдістемесі негізінде көрсетілген. Мұнда автор 

тәжирибелі ұстаз ретінде кларнетте ойнау және орындау жайлы қолданыста бар түрлі әдістерді 

ұсынады. Мақалада кларнетте ойнауды үйрету, басқа да үрмелі аспатар секілді адамның ең 

күрделі еңбек қызметінің түріне жататындығы сияқты қағидалар дәлелденеді. Өйткені музыкалық 

орындау барысында кларнетші бірсыпыра компоненттердің әрекеттерін үйлестіре білуі шарт: көз, 

есту, есте сақтау, ойлау, тыныс алу аппараты, ерін, тіл, саусақ жұмысымен байланысты бұлшық 

ет-қозғалыс икемдері, жігер, музыкалық-эстетикалық түсінігі және т.б. 

 

Тірек сөздер: аспаптық орындау, кларнет орындау, кларнетте оқыту әдістемесі. 

 

 

XVII ғасырдан бастап түрлі дәуірлердегі стилистикалық үдерістерге бағына отырып, 

кларнет аспабын қолданысқа енгізу, дамыту үлкен және қиын жолдан өтті. Кларнетке 

арналған шығармалардың барлығы концерттік репертуарларға және оқу-педагогикалық 

бағдарламаларға енгізілмеген, олардың көпшілігі музыкатану ғылымында жекелей зерттеу 

нысаны болмады. Бірақ көпшілігі еліміздің республикалық байқаулардың және 

халықаралық бағдарламаларды көркейте алар еді. 

Мақала тақырыбының өзектілігі біріншіден кларнет сияқты керемет аспапқа 

негізделген музыкатану ғылымында зерттеулердің болмағандығымен айқындалады. Қазақ 

музыкалық өнерінде бұл аспапқа деген назар аудару, халық шығармаларын өңдеуді жиі 

қолданатын, XX-XXI ғасырға тән кларнет репертуарына деген мәселеге түпкілікті 

негізделген. Сондықтан, кларнетке арналған өңдеулердің стилистикалық және жанрлық, 

сонымен қатар олардың орындаушылық ерекшеліктерін анықтау қазақ музыкатану 

ғылымын одан әрі дамыту мен композиторлық шығармашылық, орындаушылық өнер 

үшін маңызды болып табылады. 

Кларнет аспабын игеру үшін оқуға келген талапкерлердің жарамдылығын анықтау 

кезінде музыкалық есту қабілеті, ырғақты сезіну және музыкалық есте сақтау қабілеттері 

мен қасиеттері болуы тиіс екенін атап өткен жөн. Талапкерлердің музыкалық қабілеттерін 

тиянақты түрде қадағалау міндетті түрде қажет. Кларнет аспабында ойнауды игеруде ең 

ыңғайлы жас – ол 9-10 жас болып табылады. Осы жас аралығындағы тұлға ағзасындағы 

қажетті даму кезеңі аяқталады және оқыту да неғұрлым қолайлы, ал егер бұл аталған жас 

ерекшеліктері неғұрлым ересек болса, әдетте техниканы жетілдіру қиындықтарына тап 

болады [1]. 

Бастауыш сыныптарда кларнет аспабын ойнауды оқытуда мұғалім тарапынан үлкен 
зейінді қажет етеді. Аспапты ұстау қалпын, дұрыс тыныс алу, интонацияның нақты 

болуын, және барлық орындау қозғалыстарының дұрыстығын бақылауға алу қажет. 

Мұғалім тарапынан жеткілікті түрде қадағаламау, оқушылардың дағдыларды қате игеруге 

әкеп соқтырады, ол дағдыларды түзету қиындықтарға алып келеді. 

Ең пайдалы ескертулер және оқытушының нұсқаулары арқылы ғана табысқа қол 

жеткізу мүмкін емес екенін, оқушы мұғалімнің әрбір нұсқауы – тұрақты, жүйелі, өзіндік 

үй тапсырмасы, онсыз табысқа жету мүмкін емес екенін түсінуі керек [2-4].  


