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ҮНДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ САБАГЫН ӨТҮҮДӨГҮ КЭЭ БИР АВАЗДЫК 

ЫКМАЛАРЫ 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА 

SOME METHODS OF TRAINING IN VOICE TRAINING 

Аннотация: “Үндү калыптандыруу” курсунда ортонку усулунун мааниси 

айкындалып берилген. Үндү өрчүндөтүү тажрыйбалык жумушунда графикалык схема 

сунушталынат.  

Аннотация: Раскрывается суть концентрического метода в курсе «Постановка 

голоса». Предлагается графическая система в практической работе по развитию голоса.  

Abstract: Reveals the essence of the concentric method in the course of "Voice". The 

graphic system in practical work on voice development is offered  
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Аваздык техниканын ыкмаларын өздөштүрүүдө негизги окуу материалдарын элдик 

ырлардан түзүү жакшы натыйжа берет. Вокалдык методикалар боюнча кыргыз 

адабиятында жазылган жумуштар көп деп айталбайбыз. Атайын темалар каралган болсо 

да, классикалык усулдар (методдор) кыргыз тилинде жолукпайт. Макала бул вакуумду 

толтурушка багытталган.  

Аваздык ортонку ыкмасы. Үндүн диапазонун аныктап аны жогору жана 

ылдыйкы жагына кеңейтүү жолдорун көрсөтүп берүүчү метод. Үндү калыптандыруу 

классында окуучунун үнүндөгү табигый берилген сапаттарына, өзгөчө диапазонуна 

биринчи көңүл бурулат. Бул максатында окуучунун эң жакшы, оңой жана угумдуу 

диапазону аныкталынат. Ноталардын арасында эң жакшы үндөлгөнү так табылышы керек. 

Табылган тон үндүн ортонкусу, а бир нечеси диапазондун борбору (центр голоса, 

диапазона) деп айтылат. Бул аракетте педагогтун кесиптик сапаты, туюп билүүсү же 

сезим талдыгы айкындалат. Ар бир көнүгүү үндүн борборунан башталганда үн өзүнүн 

мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүгө максималдуу даяр болот. Окуучу өзүно ишенип, көтөрүлүп 

бараткан ноталар менен боштондуулкта иштейт. Албетте, анча көнүл бурулбай үндүн 

ортонкусу так табылбаса деле, сабак өтө берет, бирок биз үндүн эң кооз тонунун жанында 

жүрүп, болжолдоп жүргөн болобуз. Диапазондун борборунун тегерегинде көп максаттар, 

көйгөйлөр жатат. Ортонку усулунун теория жана практикасы Россияда улуу композитор 

М.И. Глинканын чеберчилиги астында жаралган. Албетте, ушуга чейин деле вокалдык 

мектептер буга окшош ар кандай түрүндөгү ыкма, амалдарын колдонуучу, бирок система 

сыяктуу эмес. Глинка, биз карап жаткан көйгөйлөр айкындап жана негизги принциптерин 

аныктаган жана практикада колдонуу жолдорун иштеп чыккан. Окууну үндүн ортосунан 

баштоону эреже катары дайындаган болот. М.И. Глинканын теориясы боюнча, жеңил 

жана канчалык болсо ошончолук кооз алынган тондорун аныктап, ошолорду биринчиде 

өрчүндөтүү максатын койгон. «По моему методу, —говорит Глинка, надобно сперва 

усовершенствовать натуральные тоны (то есть без всякого усилия берущиеся)». «Метод 



этот так же можно характеризовать словами: вокальный концентрический, так как здесь 

упражнения развиваются от тонов натуральных, центра голоса, на которых держится 

спокойная речь человека, к тонам, окружающим центр голоса».[1.,14-бет] Вокалдык 

көнүгүүлөр ошого карата тизилет. Анын натыйжасында үнгө коюлат: туура демди алуу, 

кантилена, легато, стаккато, үндүн учкундуулугу (полётность звука) тембр, интонация, 

ырды кооздотуу (Мелизмы, украшения в вокализации). Ошол эле жаратылыштан берилген 

үн өрчүндөп, күчтүрөөк угула баштайт. Бул абалына жеткенде окутуунун прелюдиясы 

(кириш аракеттери) максатына жетет. Ошондо гана натуралдык, жаратылыштан берилген 

тондон өйдө жана ылдый үндү кеңейтүү жолдоруна өтөбүз. Ортонку усулунун мааниси 

жана динамикасы өзүнөн-өзү схемага суранып тургандыгы байкалат. Ортонку усулдун 

үндү кенейтүү максатын тегерекчелер менен дал келтирсек, төмөнкү схемага келебиз (1-

сүрөт). 

  

 

1-сүрөт. Аваздык үндү коюнун схемасы. Үндүн жогорку көлөмүнүн схемалык 

көрүнүшү 

 

А)–үндүн борборунан өйдөнкү талаасы; 1,2........7 - тегерекчелердин ичиндеги 

сандар көнүгүүлөрдүн белгилери (мисал катары кээбир эле көнүүгүлөр жазылган); 

горизонтадуу сызыгында жазылган ноталардын белгиси ийри сызыктарга тиешелүү; 

жарым тондор ноталык сызыктардын арасына эмес, өзүнчө бир сызыкты ээлейт. Бул 

схеманын түзүлүшү, элементтери, усулду көрүнүктүүлүк (наглядная) моделге алып келет. 

Чиймеде ийри сызыктар тон жана жарым тондорду белгилейт. Башкача айтканда, ийилген 

нотоносецке айланган сүрөт. Бирок жарым тондуктарга диез же бемоль белгисинин 

ордуна сызык арналат жана башка тондор менен сызыктардын башталыштарында коюлат. 

А) бөлүгүндө студенттин ортоңку диапазону, мисалы, РЕ,...., ЛЯ көрсөтүлгөн. Андан ойдө 

кеткен сызыктар ошого жараша өйдөңкү үндөрдү көрсөтөт. Окуу максаттарына дал 

келтирилип А) схемасы бир нече секторго бөлүнөт жана маалымдар менен толтурулат. 

Көнүгүүлөрдүн мааниси ортодон сыртка чийилген түз жана сынык сызыктар менен 

көрсөтүлөт.  

Үндүн борборунан ылдыйкы ноталар ылдый жакка караган сызыктар менен 

тартылып берилген (2-сүрөт, В)) 



 

 

2-сүрөт. Үндүн ылдыйкы көлөмүнүн схемалык көрүнүшү 

 

В)-үндүн борборунун ылдыйкы көлөмү; бул аянтына А) талаасына окшотуп 

көнүгүүлөр, вокализ, гаммалар жазылат. Сызыктардын тон, жарым тон кадамдары 

аркалуу, ылдыйкы диапазон кенейтилет. Ошентип 1,2-сүрөттөр бизге схемалык түрүндө 

ортонку усулунун маанилерин айкындап, аныктап жатат. Окутуу, үндүн ортосунан 

башталат. Диапазондун борборун (3-сүрөт, РЕ,....,ЛЯ) сапаттуу деңгээлине алып баруу 

максаты турат. Бул кадамында үндүн табигый ортонку көлөмүн сапаттуулукка иштеп 

чыгуу, вокалдык талаптарына жооп бере алуучу калыбына жеткирүү маселеси чечилет. 

Бул жөнүндө жогоруда Глинканын сөзү айтылган. Башка адистердин пикирлери: 

Ф.Ламперти (Италия): «Следует работать над средними нотами, чтобы они выходили 

звучными и красивыми» «Специальное внимание среднему регистру голоса, в 

особенности у женщин, как «ключу» для овладения верхним диапазоном»  [2.,128 бет]  

А.Е.Варламов (Россия, 1840): «При развитии объятности (диапазона) голоса 

надобно поступать весьма благоразумно и вначале довольствоватьтя тем, чтобы учащийся 

допевал гамму до той ноты, которую может легко взять, а впоследствии можно 

прибавлять по-полутону вверх и вниз, но с надлежащей осторожностью.»  [2., 231 бет] 

1,2,3 диаграммалрды компьютерден оп-оңой чийилет. Секторлордун ичине педагог 

окуучунун үнүнө жараша көнүгүүлөрдү, гамма, вокализдерди дайындайт. Сабактан 

сабакка акырындан толтурулган диаграммалардын көчүрмөсү студенттин өзүнө берилет. 

Бул схемалар студенттин өз алдынча иштөөгө жардамчы жана контрол барагы болуп 

берет. 



 

 

3-сүрт. Ортонку, борбордук диапазон  

 

Көрүп тургандай, бул этабын деле, концентрикалык сызыктар менен чиймелеп 

анын ичинде баардык жумуштарыбызды көрсөтсөк болот. (3-сүрөт). Көнүгүүлөр, 

вокализдер, гаммалардын принциби А) жана В) бөлүгүндөй дайындалат. 

Үндү калыптандыруу жолунда концентрикалык ыкмасы стратегия жана тактикалык 

ролун аткарат. Ушул багытта фонетикалык, эмпирикалык ички сезим интонациялоо, 

теңештирүү усулдардарга, ыкмаларга таянат.  

Макала боюнча кыскача чечимдер. 

1.Аваздык үндү калыптандыруу жолунда ортонку усулу негизги орундун алат. 

2.Макаланын жаңылыгы: усул схемалык түрүндө көрсөтүүгө жарактуу, жана жаңы 

айтылып жатат. 
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