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CLASSICAL SOLFEGE IN PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION 

Аннотация: Бул макалада негизги теориялык маани мазмунубуз, музыкалык билим 

берүүдөгү сольфеджио сабагы аркылуу, бул багытта билим алган студенттер үчүн эң 

негизгиси профессионалдык денгээлде уга билүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу болуп 

саналат, демек музыкалык билим менен жалпы таризде тыгыз байланышты жаратып, 

экөөнүн типологиялык маңызы ажырагыс экендигине жетишүүгө болот. 

Сольфеджио илими менен баалаганда үндүн өтө көп кырдуу экендиги жана ошол 

көп кырдуулукту илимий практикалык денгээлде уга билүү биздин негизги максаттык 

талаптардын бири болуп эсептелинмекчи. Багыттык кесиптик өзгөчөлүктөргө жараша 

сольфеджионун үндүн түрлөрү келип чыгат, музыкалык тил менен айтканда: стилдик 

угуу жана стилдик сольфеджио; музыкантка вокалдык кесип үчүн , хордук жана 

вокалдык добушту уга билүү, хордук сольфеджио; обондордун үндүк ар 

түрдүүлүктөрдүн түстөрүн таанып билүү,— тембрдик добуштарды угуу жана 

тембрдик сольфеджио; деги жалпы эле музыкалык добуштарды ажыратуу - 

мелодиялуулук, гармониялык, полифониялык мелодиялык ыргактарды туюга болгон 

шыктуулук; чыгармачылыктын түрлөрү боюнча — интонациалык, аналитикалык үндүк 

угуу жана сольфеджионун интонациялык, аналитикалык бөлүктөрү; үндүн 

бийиктиктеринин жана музыканын убактылуу шарттык компоненттерине — 

жагымдуу, ритмикалык үндүк угуу жана сольфеджионун жагымдуу ритмикалык үндүн 

өзгөчөлүктөрү жана башка маселелер жөнүндө болот. 

Аннотация: Поскольку задачей сольфеджио является развитие музыкального 

слуха то, естественно, складывающаяся в музыкальной педагогике типология этих двух 

понятий почти полностью совпадает. У потребляется множество определений видов 

слуха и сольфеджио в широком и узком смысле, связанных с различными их 

особенностями. Используются названия применительно: к своеобразию музыкального 

языка — стилистический слух и стилистическое сольфеджио; к специальности 

музыканта -вокальный, хоровой слух и вокальное, хоровое сольфеджио; к своеобразию 

краски звучания — тембровый слух и тембровое сольфеджио; к способу восприятия 

музыки - мелодический, гармонический, полифонический слух и мелодическое, 

гармоническое, полифоническое сольфеджио; к виду деятельности — интонационный, 

аналитический слух и интонационный, аналитический разделы сольфеджио; к 

звуковысотным и временным компонентам музыки — ладовый, ритмический слух и 

ладовое, ритмическое сольфеджио и т. д. 

Несомненно, такое понимание сольфеджио и типов слуха оправдано и 

заслуживает всяческой поддержки в изучении. Однако оно, вед же направлено в большей 

степени на решение частых задач, на исследование, как мы уже отмечали, отдельных 

сторон музыкального слуха, В настоящей статье поднимается проблема формирования 

и развития музыкального слуха, необходимого музыкантам всех профилей. 

Abstract: since the objective is the development of Solfege musical ear, down in musical 

pedagogy typology of these two concepts is almost identical. Have consumed many definitions 



types of hearing and the solfeggio in broad and narrow sense associated with various of their 

features. The names are used for: to identity of musical language — stylistic rumor and stylistic 

solfeggio; the specialty of the musician-vocal, choral and vocal, choral solfeggio; the unique 

paint sound is hearing the tone and timbre ear training; to the way of perceiving music-melodic, 

Harmonic, melodic and polyphonic, polyphonic, harmonic solfeggio; the activity is the 

intonation, analytical listening and analytical sections, intonational solfeggio; to zvukovysotnym 

and temporal components of frets, rhythmic music listening and ladovoe, rhythmic Solfege, etc. 

Without a doubt, this understanding of solfeggio and Tipo ... 
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Сольфеджио-бул нота менен ырдоо болуп саналат. Сольфеджио-деген сөз “соль” 

жана “фа” ноталык сөздөрүнөн түзүлгөн. Анткени бул сөздөр өтө музыкалык обондогу 

үндүү ыргактарда кишинин кулагына угулат. 

Эгерде белгилүү бир багыттык чөйрөдөгү мааниде айта турган болсок, сольфеджио 

бул музыкалык дисциплинардык сабак болуп саналат. Бул сабакты музыкалык 

мектептерде, училища, колледж, консерваторияларда жана башка окуу жайларда негизги 

билим катары өтүшөт. 

Атайын музыкалык мектептерде сольфеджио сабагын эмнеге окутушат? Эң 

биринчиден эле белгилегенде музыкалык уга билүү билимин жогорулатып тарбиялоо 

үчүн деп эсептейбиз. Кененирээк айтканда жөнөкөй уга билген жөндөмдүү шыкты, 

обондук жана инструменттик үндөрдү профессионалдык уга билүүчүлүккө жеткирүү 

дегендик. 

Жөнөкөй музыкалык угуу жөндөмү акырындык менен кантип музыкалык 

профессионалдык уга билүүчүлүккө жетет. Албетте атайын даярдыктар, аракеттенүүлөр, 

атайын көнүүгүлөрдүн жыйнтыгы менен жетишүүгө болот. Албетте бул иш-аракеттерди 

сольфеджио сабагы өзүнө камтыйт. 

Ар бир студенттин Ата-Энеси сольфеджио деген эмне?- деген суроону өтө көп 

берет. Ошол эле мезгилдерде музыкалык окуу жайларда кимдердин балдары окуй алат?- 

деген да суроо көп туулат. Бирок ар бир эле студент сольфеджио сабагынан угуу жөндөмү 

кабыл ала бербейт. Анткени ар бир эле студенттин угуу жөндөмү жогорку 

бийиктиктердеги таланттуулуктарга ээ эмес. Албетте студенттер арасындагы мындай 

көрүнүштөр табигый абал болуп саналат.  

“Сольфеджио сабагы математика, табигый сабактар жана жалпы билим берүү 

багытындагы билимдер менен ассоцияланат”.[1] 

Сольфеджио сабагын окутуу курсун үч бөлүккө бөлүү менен баалап кароого болот: 

 Теоретикалык сольфеджио 



 Практикалык сольфеджио 

 Классикалык сольфеджио 

Ал эми үчөөнүн ортосун байланыштыруу үчүн жогорку окуу жайларда үчөөнү 

паралел сабак катары байланыштырып окутушат. 

Сольфеджио сабагынын теориялык окууу багыты, - өз кезегинде музыкалык билим 

алуунун элементардык негизги билим булагы болуп эсептелинет. Жогорку музыкалык 

окуу жайларда музыкалык билим алуунун негизги өзөктүк багытын сольфеджио сабагы 

түзөт. Бул өз кезегинде өтө маанилүү предмет катары бааланган музыкалык өнөр катары 

да саналып баратат. 

Ал эми өз кезегинде сольфеджио сабагынын практикалык багыты, бул музыкалык 

обондуу үндөрдү изилдөө жана таанып билүү болуп саналат. Ал эми үндөрдү таанып 

билүү өзгөчө багыттардагы сабактык көнүгүүлөрдү талап кылат. Ар кандай багыттардагы 

музыкалык чыгармалардын обондук үндөрүн изилдөө, анализ жана синтез жасоо менен 

гана сольфеджио сбагынын нагыз багыттык максатына жете алабыз. 

Сольфеджио сабагын жана музыкалык обондогу үндөрдү угуп туюуу сезимине ээ 

болуу үчүн, алгач ноталарды жаттоо, жазганды үйрөнүү жана окуп билгенден баштайбыз. 

Ансыз сольфеджиону өздөштүрүү мүмкүн эмес. Бул сольфеджиону өздөштүрүүнүн эң 

алгачкы, башкача айтканда биринчи этабы болуп саналат.  

Сольфеджио сабагын эмне үчүн окуп үйрөнөбүз? Белгилей кетчү эң эле маанилүү 

нерсе катары айтайын: сольфеджиону окуп үйрөнүү менен студент же келечектеги 

музыкант инсандар нотаны жазганды, окуганды үйрөнүп эле тим болбостон, нотаны окуу 

менен бирге музыканы туйганды үйрөнүшөт. Окуп жаткан ноталар аркылуу музыканын 

угуп туюшат. Башкача түшүндүргөндө ноталар менен жазылып турган музыканы обондук 

аспаптар менен ойнолбой жатып эле анын болгон таасир күчүн, обондук кереметерин өз 

кулактарында жаңырып жаткандай кабыл алууга үйрөнүшөт.  

Дагы бир белгилеп кетиш керек болгон маселе катары, жогоруда белгилеген 

ноталарды окуу менен музыкалык обондорду угуп туя билүүнү үйрөнүү үчүн, эң эле 

биринчи ноталарды жаттоо жана окуп билип алуу эле жетишсиз деп ойлоор элем. 

Анткени, мындай кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн ар бир күнү окуп билим алуу 

менен бир катарда эле практикалык иш-аракеттер талап кылынат. Ансыз эч бир 

алгылыктуу жыйынтыкка ээ болбойбуз жана ийгиликтерге жетишүү өтө кыйын. 

Изилдөөлөр көрсөткөндөй сольфеджио сабагын өздөштүрбөй туруп жогорку 

профессионалдык деңгээлдердеги музыкант болуу мүмкүн эмес. Андыктан сольфеджиону 

терең өздөштүрүү үчүн ноталарды жаттоо, жаза билүү керек. Ошол эле мезгилдерде ар 

бир ноталык үндү сыртка чыгарып кайталоо, туура интонациялык нуктарда айта билүү 

жана созолонто билүүнү да үйрөнүү өтө маанилүү. 

Биз сольфеджио эмне экендигин билип алдык. Демек сольфеджио,- бул музыкалык 

чыгармачылыктын бир түрү жана ошол эле мезгилде окуу тарбиялык предмет.  

Сольфеджио сабагын окуп өздөштүрүү үчүн студенттер сабакка эмнелерди өздөрү 

менен биргеликте алып келиш керек. 

Эң эле биринчи нота жазууну үйрөнүүгө ылайыкташкан атрибуттар керек: жөнөкөй 

калем, өчүргүч, калем, калем сап, атайын нота тетрады жана аны туура колдонууну 

үйрөнүү керек. 

Сольфеджио сабагын өздөштүрүү үчүн жумасына жок эле дегенде 1-2-сааттык 

убакыт аралыгындагы билим алуу процесстерин өтүп туруусу керек. Үй тапшырмалар 

катарында өтө деле татаал болбогон жана түшүнүктүрөөк болгон эрежелер жана ноталык 

көнүгүүлөр берилет (жазма иретинде жана ооз эки кайталап үйрөнүүгө 

ылайыкташтырылган). 

Сольфеджио сабагында өтө таң калычтуу жана кызыктуу табигый обондук 

кубулуштар болуп турат. Бирок ошол кубулуштарады кагаз бетине ноталар катарында 

жазып калуу үчүн эң эле биринчи ноталардын үндүк кубулуштарын жатка билип эле тим 

болбой, угуу жана туюуу сезимдердин профессионалдык деңгээлдерине ээ болуу керек. 



Эгерде музыкалык багыттагы жогорку окуу жайлардын биринде билим алып 

жаткан ар бир студент, келечекте мыкты адис болгусу келсе, анда сөзсүз турдө 

сольфеджио сабагын терең өздөштүрүүсү керектигин белгилеп кетээр элем. Анткени ар 

бир өзүн музыкантмын деп эсептеген инсан ноталарды билүүсү керек. Ноталардын 

обондук чагылууларын, үндүк таасир күчтөрүн туюп жана сезүүсү керек. Ал эми өз 

кезегинде ноталардын сырларын терең билүү үчүн албетте сольфеджиону өздөштүрүү 

керек экендиги чындык. 

“Бизге белгилүү болгондой эле, сольфеджио”- сабагы катарында анын нагыз 

спецификалык багытында окуу предметтик билим алууга ылайык болгон, ошол эле 

мезгилде кенен мүмкүнчүлүктөрдү өзүнө камтыган музыкалык жан дүйнөнүн категориясы 

катары да белгилүү: 

музыкалык угуу, 

музыкалык кабылдоо, 

музыканы ырдай билүү, 

обонду туюу,  

обонду сезүү, 

музыкалык эмгектенүүнүн формасына ээ болуу, 

музыкалык стилге ээ болуу,  

музыкалык тембр, 

музыканын теориясын өздөштрүү,  

музыканын методикасын өздөштүрүү. 

Жогоруда белгилеген иш аракеттерден сырткары. музыкалы добушту бир багытта 

жаткыра билүү керек экендиги да өзүнчө бир искусствону талап кылат” [2]. 

Биздин музыкалык билим берүү багытында “классикалык сольфеджио” - деген да 

термин кездешет. Сольфеджионун классикалык багыты катарында, музыканын 

интонациалык мазмунун белгилейбиз. Андан сырткары көркөм стил, “мажордук” жана 

“минордук” системалардын бирдиктүүлүгү. 

“Сольфеджионун тарыхы катарында окуу предметтик жана атайын стилисттик 

сөздүктөр кызмат кылат. Биринчиден техникалык көнүгүүлөрдүн жыйынтыктарынан 

алынган, үндү туя билүү жана музыкалык тилди өздөштүрүүнүн натыйжасында келип 

чыккан тажрыйбаларга таянган сөздүктөр. Экинчиден диктанттык текшерүүлөрдөн, 

сольфеджиону жасоонун негизинде топтолгон тажрыйбалардын жыйындысынан турган 

создүктөр. Башкача айтканда интонациалык жана аналитикалык изилдөөлөрдөн турган 

практикалык тажрыйбалардын топтомунан турган сөздүк” [3]. 

Демек мына ушинтип классикалык сольфеджионун тарыхы, эки багытагы 

сөздүктөн турат. Бул сөздүк өз кезегинде сольфеджионун интонациялык багытын 

өздөштүрүп алууга кызмат кылат. Натыйжасында көркөм музыкалык чыгармалардын 

ноталык маанисин жана мазмунун ачууну үйрөнүүгө өбөлгө түзүлөт.  

Классикалык сольфеджиону окуп үйрөнүп жатканда, анын ачкычтык сырларына 

багыттар көрүнүп баштайт. Анын аркасында сольфеджиолук билим алуу менен бирге, 

музыкалык уга билүү, жалпы музыкалык чыгармаларды обондук жана ноталык жактан 

таанып билүү процесстери ишке ашат.  

Музыкалык-теориялык жана аткаруучулук багыттарындагы чыгармалар уга 

билүүнү үйрөтүү максатын көздөбөйт. Бирок ошондой болсо да үндүк ноталарды аңдап 

уга билүүнүн өсүп өнүгүшүнө тигил же бул деңгээлдерде өз салымын кошуп келишет. 

Сольфеджио сабагын терең өздөштүргөндөн соң гана, музыкалык өнөрдү 

профессионалдык түрдө аркалоого мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошол эле: тембрдик үн, 

музыканттык стил, музыкалык обондордун добуштарын профессионалдык угуу жана 

туюу жана башка компоненттерди өздөштүрүү процесстери ишке ашмакчы. 

“Музыкалык билим берүүдө бүгүнкү күнгө чейин атайын системалашкан 

багыттагы билимди жеткирүү эрежеси толук иштелип чыга элек. Көбүнчө ооз эки айтып 

түшүндүрүү жана ар бир мугалимдин жеке тажрыйбасына ылайыкташкан сабак өтүү 



методикасынын негизинеде окуу процесстери жүрүп келүүдө. Ошондуктан сольфеджио 

сабагынын текстик теориялык сөздүгүн терең маанидеги билим берүүдөгү кенен колдонуу 

үчүн ылайыкташкан сөздүк катары иштеп чыгуу замандын талабы болуп калууда”.[4] 

Бул макалада сольфеджио сабагынын негизги максаты катарында классикалык 

жана романтикалык музыканттардын интонациялык музыкалык чыгармаларынын 

алкагындагы багыттарында изилдөө жүрдү. Бирок албетте бул дегенибиз менен 

сольфеджио сабагынын жалпы максаты жалаң аталган багыттардагы музыкалырдын 

суроо- талабын канаттандыруу дегендик эмес.  

Эгерде биз кандайдыр бир багыттагы жана стилдеги музыкалык чыгарманы терең 

изилдөөгө алгыбыз келсе, анда биз сөзсүз түрдө музыканын тарыхына жана анын ар 

түрдүүлүктөрүнө көңүл бөлүүбүз керек болот. Ал эми бул багыттарда атайын жазылган 

адабий китептер өтө көп. Демек биз сольфеджионун ар түрдүү музыкалык обондорду 

тейлөөсүн изилдөө үчүн алгачкы булактарга кайрылуубуз керек болот.  

“Сольфеджио сабагын окутуп үйрөтүүдөгү музыкалык билим берүүнүн 

методикасын өздөштүрүү үчүн, бир тараптан көптөгөн педагогикалык тажрыйбаны талап 

кылган болсо, ал эми экинчи тараптан музыкалык теорияга таянуу максатка ылайыктуу 

кубулуш болуп кала бермекчи”.[5] 

Биздин бул макалабыздын жыйынтыктап белгилей кетчү баалуулуктар катары айта 

келгенде, сольфеджиону окуп үйрөнүүнүн билим алуу булактары катары: тарыхый, 

теориялык жана методологиялык жактарын изилдөө менен бир катарда ишке ашты. 
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