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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Құрметті конференция қатысушылары және қонақтары! 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында өткізілетін «Заманауи 

музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы» атты 

Халықаралық ғылыми – практикалық конференцияға қош келдіңіздер! 

Бүгінгі таңдағы ақпараттар ағыны тасқындап есіп отырған жағдайда жоғары оқу 

орындарында бәсекеге қабілетті болашақ мамандарды даярлау мен оқытудың мақсаттары 

елеулі өзгеріске ұшырауда. Өмірдің барлық саласында белсенді шығармашылық іс-әрекетке 

қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу – қазіргі қоғам алдындағы мақсат. 

Конференцияның басты мақсаты-кәсіби музыкалық-педагогикалық білім берудің өзекті 

мәселелерін, түрлі мамандықтарды оқытудағы дәстүрлі және жаңашыл тәсілдерді талқылау, 

оқытудың жаңа формалары мен әдістерін қолдануда кәсіби тәжірибемен алмасу. 

Конференция жинағының нәтижелері еліміздің педагог-ғалымдар және өнер 

саласындағы оқытушылар даярлаудың сапасын арттыру негізінде білім саласын зерттеуші 

мамандар үшін маңызы зор материал боларына сенімім мол. 

 

Лаура Шапайқызы Қарабасова, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 

Басқарма Төрағасы-Ректор 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Дорогие участники и гости конференции! 

Добро пожаловать на Международную научно-практическую конференцию «Проблемы 

и перспективы современного музыкального образования, культуры и искусства», 

проводимую в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан! 

В условиях растущего потока информации сегодня цели подготовки и обучения 

будущих конкурентоспособных специалистов в вузах претерпевают значительные 

изменения. Воспитание свободной личности, способной к активной творческой деятельности 

во всех сферах жизни – цель перед современным обществом. 

Главная цель конференции – обсуждение актуальных проблем профессионального 

музыкально-педагогического образования, традиционных и новаторских подходов в 

обучении различным специальностям, обмен профессиональным опытом применения новых 

форм и методов обучения. 

Уверенна, что результаты сборника конференции станут важным материалом для 

специалистов-исследователей в области образования на основе повышения качества 

подготовки педагогов-ученых страны и преподавателей в области искусства. 

 

Лаура Чапаевна Карабасова, 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

Председатель Правления-Ректор 
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FOREWORD 

 

Dear participants and guests of the conference! 

Welcome to the International Scientific and Practical Conference "Problems and prospects of 

modern music education, culture and art", which is held within the framework of the 30th 

anniversary the Independence of the Republic of Kazakhstan! 

In the context of the growing flow the information today, the goals of training and training of 

future competitive specialists in universities are undergoing significant changes. The education of a 

free personality capable the  active creative activity in all spheres of life is the goal before modern 

society. 

The main purpose of the conference is to discuss topical issues of professional music and 

pedagogical education, traditional and innovative approaches in teaching various specialties, 

exchange of professional experience in the application of new forms and methods of teaching. 

We are sure that the results of the conference collection will become an important material for 

specialists - researchers in the field of education on the basis of improving the quality of training of 

teachers-scientists of the country and teachers in the field of art. 

 

Laura Chapayevna Karabassova, 

Aktobe Regional University named after K. Zhubanov 

Chairman Of The Management Board-Rector 
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ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

GENERAL SESSION 

 

УДК 37. 378 

 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

 

Рахимбаева Инга Эрленовна 

Российская Федерация, г. Саратов, Директор Института искусств СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского,зав.кафедрой теории, истории и педагогики искусства, доктор 

педагогических наук, профессор 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов развития образовательных структур 

творческой направленности в современном обществе цифровых технологий. Автор 

предпринимает попытку выявления основных направлений деятельности вузов творческой 

направленности, которые помогут им не потеряться на просторах цифрового мира. Среди 

них включение в образовательный процесс онлайн курсов, активное включение 

информационных технологий в учебный процесс, работа преподавателей и студентов в 

информационной образовательной среде университета. 

Ключевые слова: цифровизация, искусство, онлайн курсы, личный кабинет, 

информационная среда вуза. 

 

ӨНЕР ИНСТИТУТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ҚОҒАМ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Рахимбаева Инга Эрленовна 

Рсей Федерациясы, Саратов қ., Н.Г. Чернышевский атындағы СМУ өнер 

институтының директоры,кафедра меңгерушісі.өнер теориясы, тарихы және педагогикасы 

кафедрасы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

 

Аңдатпа: Мақала қазіргі цифрлық технологиялар қоғамындағы шығармашылық 

бағыттағы білім беру құрылымдарын дамыту мәселелерін зерттеуге арналған. Автор сандық 

әлемнің кеңдігінде жоғалмауға көмектесетін шығармашылық бағыттағы университеттер 

қызметінің негізгі бағыттарын анықтауға тырысады. Олардың ішінде онлайн курстарды білім 

беру үдерісіне енгізу, оқу процесіне ақпараттық технологияларды белсенді енгізу, 

Университеттің ақпараттық білім беру ортасында оқытушылар мен студенттердің жұмысы 

бар. 

Кілттік сөздер: цифрландыру, өнер, онлайн курстар, жеке кабинет, ЖОО-ның ақпараттық 

ортасы. 

 

THE INSTITUTE OF ARTS AND THE SPECIFICS OF ITS ACTIVITIES IN A 

DIGITAL SOCIETY 

 

Rakhimbayeva Inga Erlenovna 

Russian Federation, Saratov, Director of the Institute of Arts of N.G. Chernyshevsky SSU, 

Head of the Department of Theory, History and Pedagogy of Art,Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor 
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Abstarct: The article is devoted to the study of the development of educational structures of a 

creative orientation in the modern society of digital technologies. The author attempts to identify 

the main activities of universities of a creative orientation that will help them not to get lost in the 

vastness of the digital world. Among them are the inclusion of online courses in the educational 

process, the active inclusion of information technology in the educational process, the work of 

teachers and students in the information educational environment of the university. 

Keywords: digitalization, art, online courses, personal account, information environment of the 

university. 

 

XXI век не случайно называют самым динамичным в истории человечества, поскольку 

количество и качество информации увеличивается ежегодно в геометрической прогрессии. 

Поэтому цифровые реалии сегодняшнего дня становятся важными составляющими 

организации образовательного процесса в высшей школе. Так, известный ученый, бывший 

ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов отметил, что главный тренд в 

образовании связан с цифровой революцией, которая приведёт к кардинальному изменению 

рынка труда, появлению новых компетенций, улучшению кооперации, повышению 

ответственности граждан, их способности принимать самостоятельные решения и так далее 

[3]. В связи с этим остро встанет вопрос о реорганизации образовательного процесса, в 

основу которого будут положены технологии искусственного интеллекта. Это приведёт к 

переосмыслению роли педагога, главной задачей которого станет не объяснение того или 

иного материала, а оказание помощи обучающимся в поиске источников и разъяснении этого 

материала.  

В литературе по проблеме вопрос трактовки термина «цифровизация» не получил 

однозначного толкования. В исследованиях отмечается, что цифровизация это: 

— новая социальная ситуация — «цифрового разрыва», «цифрового гражданства», 

«цифровой социализации»; 

— цифровизация — это объективный процесс вытеснения всего аналогового из 

технологии, экономики, культуры и др. [5]. 

В образовании цифровые технологии представляются как инструмент эффективной 

доставки информации и знаний студентов; инструмент создания учебных материалов; 

инструмент эффективного способа преподавания; это средство построения новой 

образовательной среды [3]. 

В 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утвержденный Правительством Российской Федерации в 

рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Этот проект предполагает провести модернизацию системы образования и внедрить 

основные составляющие цифровых инструментов в образовательный процесс. 

И на первый план выходит деятельность педагога, который активно применяет новые 

информационные ресурсы в своей практической деятельности. При этом технологии 

цифрового обучения позволяют получать знания в любое время и в любом месте. 

Паспорт проекта «Современная цифровая образовательная среда» предполагает 

обеспечить необходимые условия для постоянного улучшения качества образования за счет 

организации цифрового образовательного пространства, доступности онлайн-обучения и пр. 

Особенно активно в последнее время реализуется программа создания онлайн-курсов, 

тестов и пр., которые помогают широко и полно развивать образовательные возможности 

каждого обучающегося независимо от места его проживания в соответствии с его 

интересами, способностями и потенциалом. Такие он-лайн курсы могут встраиваться в 

программы всех вузов, что облегчить задачу их принятия и перезачета. Согласно планам 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, к 2025 году российские 

вузы должны создать до 4000 онлайн-курсов. Такие требования означают перевод большей 

части образовательных программ основных вузов в онлайн-формат. 
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Такие требования к содержанию образовательных программ и их информационной 

составляющей делает необходимой повышение цифровой квалификации преподавателей.  

 Анализ основных составляющих цифровизации ставит перед нами вопрос о том, как 

должно развиваться образование в области искусства в этих условиях.  

Переход к цифровому обществу может уничтожить Человека с его опытом культурной 

деятельности, эмоциональной рефлексией, творческим потенциалом и пр. Хотя именно 

Человек со своей активной нравственной позицией, профессиональной компетентностью 

является основой прогрессивного развития страны.  

Попробуем найти те направления деятельности вузов творческой направленности, 

которые помогут им не потеряться на просторах цифрового мира. 

Искусство – особый вид творческой деятельности, который создает образные и 

символические структуры. Именно искусство с первых страниц истории человечества 

являлось исключительно средством осознания мира и духовного развития личности. Являясь 

уникальной и самобытной формой деятельности, оно не только отражает в своем развитии 

господствующие представления культуры, но и также активно участвует в становлении 

новых сторон общественного сознания, расширяя потенциал человека, способствуя процессу 

его самосовершенствования. 

Как известно, психологи (А.В.Брушлинский [1], А.Н.Леонтьев [4] и др.) установили, 

что разум и чувства в жизни человека тесно связаны. В рамках данного тезиса и идей 

гуманистической педагогики необходима организация совместной работы разума и чувств. 

Преобладание разумного начала в образовании ведет к тому, что человек теряет такие 

качества, как отзывчивость, сострадание, сочувствие. Психологическим механизмом, 

объединяющим рациональные и эмоционально-чувствительные сферы личности, является 

самопознание, позволяющее каждому студенту понять себя и оценить свое место в жизни, 

обнаружить значимые ценностные ориентиры и смыслы, скорректировать принятие 

собственных решений. 

И именно искусство формирует такие качества человека, как воображение, творческий 

подход к жизни, креативность. Благодаря искусству, человек может понять и осознать то, что 

не в состоянии получить от собственного жизненного опыта, поскольку в силу социально-

пространственной и социально-временной обусловленности опыт отдельного человека 

всегда ограничен. Сила искусства состоит в его целостном воздействии на человека, что 

обусловлено образной природой художественных произведений. Ведь именно 

эмоциональные переживания могут помочь понять и критически оценить действительность. 

Анализ возможности включения Института искусств в современный процесс 

цифровизации образования позволил выделить такие направления деятельности как 

включение в образовательный процесс он-лайн курсов, введение факультативных или 

специальных курсов по основным направлениям подготовки, реализуемых в Институте, 

активное включение информационных технологий в учебный процесс, работа 

преподавателей и студентов в информационной образовательной среде университета 

(личные файлы преподавателей и студентов, электронные ведомости, расписание занятий и 

пр.). 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Онлайн курсы только начинают разрабатываться на кафедрах Института по основным 

специальным дисциплинам кафедр. Интерес представляют курсы по «Истории музыки 

(русской и зарубежной)», «Истории искусства», «Музыкальной психологии» и др.  

При разработке курса преподаватели учитывают начальный уровень развития 

студентов, анализируют их знания по данному предмету, т.к. только на этой основе можно 

разработать интересный материал [6]. Используемые данные должны показывать студентам 

изучаемый материал с неожиданной стороны, предлагать интерактивный диалог, что 

позволит вызвать интерес к предмету и желание вернуться в виртуальную аудиторию 

данного преподавателя. 
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Современные информационные технологии призваны профессионализировать учебно-

воспитательный процесс в вузе, расширить рамки интеллектуальных, творческих 

возможностей как преподавателя, так и студента, облегчить самостоятельную подготовку 

обучающихся, стимулировать применение инновационных методик, квалифицированно 

подходить к апробированным обучающим программам по музыкально-педагогическим и 

искусствоведческим дисциплинам. 

Мультимедиа технологии, обладая большой информативной емкостью, различными 

способами передачи информации, высокой степенью наглядности материала, 

интерактивностью, интегрированностью открывают принципиально новые возможности в 

подготовке будущего учителя художественно-творческого профиля. С помощью 

мультимедиа преподаватель специальных дисциплин (музыкально-теоретических, 

искусствоведческих) может интегрировать текст, графику, анимацию, видео и другие типы 

информации в единый программный комплекс. Программа Power Point доступна, удобна в 

педагогической деятельности и позволяет вузовским преподавателям создавать авторские 

мультимедийные продукты в рамках нормативных и специальных курсов. Компакт-диск 

(CD-ROM, DVD) с подготовленной презентацией в Power Point может вместить большое 

количество информации, имеющей различные формы, заменив при этом технические 

средства обучения, аудиозаписи и видеозаписи, иллюстративный материал, нотные 

приложения и многое другое. 

 Исследователи использования информационно-коммуникативных технологий в 

области художественно-творческой деятельности (И.М.Красильников [2] и др.) отмечают, 

что существует большое количество программ, которые могут быть использованы с целью 

повышения качества образования и творческого развития студентов по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Музыка» и «Музыкальное искусство 

эстрады». Для начального обучения подходят программы - «Музыкальные конструкторы» 

(например, DoReMix, Music Generator, eJay и др.), которые включают большое количество 

различных звуковых заготовок (семплов), комбинируя которые, пользователь может 

создавать свои композиции. 

Другим классом программ являются автоаранжировщики (например, Visual Arranger, 

The Jammer, Band-in-a-Box и др.). Эти программы требуют от пользователя знаний по 

гармонии, фактуре, инструментовке, композиционной форме, необходимые для работы над 

сопровождением мелодии. 

Важной составляющей обучения музыкантов является работа с помощью нотных 

редакторов (например, Encore, Score, Nightingale, Sibelius, Finale). Работа в этих редакторах 

наглядно представляет фрагменты нотного текста, позволяет достаточно быстро учиться 

записывать ноты. Благодаря нотным редакторам студенты учатся импровизировать, сочинять 

музыку на достаточно сложном уровне. 

Многообразие художественно-творческой деятельности на основе цифрового 

инструментария позволяет осуществлять полное и гармоничное развитие студентов. 

В работе Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского активно используются 

личные файлы преподавателей, которые содержат сведения о характере и качестве его 

деятельности, а также «чистые поля», которые могут заполняться по мере того, как 

включаются новые показатели качества работы. Наличие подобного рода информации, 

собранной вместе, необходимо, прежде всего, самому преподавателю для самоанализа и 

формирования адекватной профессиональной самооценки. 

Личные файлы студентов представляют собой постоянно обновляющуюся страницу, 

которая позволяет отслеживать активность студента в учебной и внеучебной деятельности, 

отчет о выполнении своих учебных обязанностей. 

Студенты постоянно дополняют свою страничку, внося информацию о выполненных 

курсовых работах, практиках, представляют дипломы участия в конкурсах разного уровня, 

включают информацию о публикациях и участиях в конференциях. Все это документально 

подтверждается сканами документов.  
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Личный файл студента позволяет преподавателю в любой момент изучить работу 

студента и внести свои коррективы в систему заданий, которые он получает. Это позволяет 

активизировать учебный процесс, а студенту – достичь определенного качества 

профессиональной подготовки. 

Таким образом, анализ влияния цифровизации на развитие образования в области 

искусства, позволил отметить, что определенные формы работы в цифровую эпоху можно 

использовать и в вузах творческой направленности. Это является важным условием 

современного этапа развития образования в условиях глобализации и цифровой революции. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-МУЗЫКАНТ ТӘРБИЕЛЕУДЕ ЗАМАНАУИ БАЛАЛАР 

ӘНДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ҰҒЫНДЫРУ, БАЛАЛАР ӘНДЕРІНІҢ 

НАСИХАТТАЛУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ АВТОРЛАРДЫҢ ӘН ӨНЕРІНДЕГІ 

ДЕҢГЕЙІ 

 

Б.Қ. Бодауова1, А.Ш. Маханбетова2 

Қазақстан Республикасы, Семей қ., Семей қаласының Шәкәрім атындағы 

университеті КеАҚ, Гуманитарлық-экономика факультетінің деканы, қауымдастырылған 

профессор м.а., п.ғ.к.1, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының аға ғылыми 

қызметкері, педагогика ғылымдарының магистрі2  

 

Аңдатпа: Бұл мақалада Қазақстанның заманауи балалар әндері композиторларының 

шығармаларын насихаттау және балалардың ән айту сауаттылығы мен дағдыларын меңгерту 

жайлы тың, әрі нақты мысалдар арқылы зерттеу жұмысының нәтижелері топтастырылып 

берілді. 

Кілттік сөздер: музыкалық білім, мектеп әндері, балалар дауысы, балалар сазгері, музыка 

пәнінің мұғалімі, музыкалық білім беру, заманауи балалар әндері. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ В 

ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА, ПУТИ ПРОПАГАНДЫ 

ДЕТСКОЙ ПЕСНИ И УРОВЕНЬ ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОРОВ 

 

Б. К. Бодауова1, А.Ш. Маханбетова2 

Республика Казахстан, г.Семей, Декан гуманитарно-экономического факультета НАО 

Университет имени Шакарима г. Семей, и. о. ассоциированного профессора, к.п.н.1, Старший 
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научный сотрудник Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, магистр 

педагогических наук2  

 

Аннотация: В данной статье обобщены результаты исследовательской работы по 

пропаганде произведений современных композиторов детской песни Казахстана и 

овладению детьми певческой грамотностью и навыками пения на конкретных примерах. 

Ключевые слова: музыкальное образование, школьные песни, детские голоса, детский 

композитор, учитель музыки, музыкальное образование, современные детские песни. 

 

IMPLEMENTATION OF THE FEATURES OF MODERN CHILDREN'S SONG IN 

THE EDUCATION OF A FUTURE TEACHER-MUSICIAN, WAYS OF PROMOTION OF 

CHILDREN'S SONG AND THE LEVEL OF SINGING ART OF MODERN AUTHORS 

 

B.K. Bodauova1, A.Sh. Makhanbetova2 

Republic of Kazakhstan, Dean of the Faculty of Humanities and Economics, NAO Shakarim 

Semey University, Acting Associate Professor, PhD1, Senior researcher of the National Academy of 

Education named after I. Altynsarin, Master of P. G.2 

 

Abstract: This article summarizes the results of research work on the promotion of the works 

of modern composers of children's songs of Kazakhstan and the mastery of children's singing 

literacy and singing skills on specific examples. 

Keywords: music education, school songs, children's voices, children's composer, music teacher, 

music education, modern children's songs. 

 

Мектептің «Музыка» пәнінің бала тәрбиесінде алар орыны ерекше. Олай деуге себеп, 

ол жеткіншектің ойлау, қиялдау, асқақ арманға берілу сезімдеріне баулитын бірден-бір пән. 

«Музыка» пәнінде бала ән салуды үйренеді. Ол керемет дарынды, музыкалық қабілеті 

жоғары деңгейде болмай-ақ қойсын. Бұл маңызды емес. Маңыздысы, ән айта білуге деген 

құштарлығы болуы тиіс. Ал, қазіргі мектептердегі басты мәселе-осы жағдайды тудыру үшін 

музыка пәні мұғалімдері балалар репертуарын дұрыс таңдап, жас ерекшеліктеріне сай ән 

қорын жинақтай алып отыр ма? Балаларға арналған әндер қалай жарыққа шығып, қалай 

насихатталып жатыр? Ол әндерді орындауға мектеп оқушысының ниеті бар ма?, - деген 

сұрақтарға жауап іздеуден басталады. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде, сауда орталықтарында, той-

жиындарда ересектерге арналған заманауи әндерінің кеңінен насихатталуы салдарынан, 

балабақша мен мектеп жасындағы балалар тек сол әндерді орындауға құштар. 

Осыған орай, балалар әндері орындалмай, оған қоса «балалар әндері жоқ» деген 

жаттанды жауаппен жылы жабылып қалып отыр. Сондықтан, қазіргі жағдайда бала жасына 

лайықты әндердің насихатын кеңінен арттыру қажеттілігі туындап отыр.  

Музыка пәні мұғалімі өзі де тікелей ізденісте болуы шарт. Ақын-сазгерлердің  жаңа 

әндерімен қатар, бұрыннан бар, насихаты болмаған туындыларды меңгертудің әдістерін 

болашақ педагог-музыканттарды даярлауда басты назарға алса, заманауи балалар әндері 

репертуарының ерекшеліктері ескеріліп, сауатты орындаушылар мен музыка мұғалімдері 

тәрбиеленеді.  

Осы бағытта балалар әндерін таратудың басты құралы ретінде «Қазақ радиосында 

«Балапан саз» атты балалар әндеріне арналған авторлық жоба ашып, жобаны негізгі іс-

тәжірибе алаңына айналдырдық. Бағдарлама 2019 жылдың ақпан айынан бастап 2021 

жылдың маусым айына дейін тыңдарманға эфирден ұсынылды. 

Апталық хабар барысында автордың балаларға арналған бір топ әні эстралық үлгіде 

орындалып, тағы бір әнін жас талапкер «Үздік орындаушы» аталымы бойынша баян 

аспабының сүйемелімен студияда жанды дауыста орындады. Бұл да балалар әндерін 

насихаттаудың ерекше түрі. Ерекше деудің басты себебі – қазіргі уақытта мектеп ұстаздары 
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оқушыларға жаңа әнді музыкалық аспаптың сүйемелімен емес, дайын «минусовкамен» 

үйретуді дәстүрге айналдырып жіберді. 

Қазіргі балалар диапазоны қысқа, жеңіл әуеннен көрі, әуені күрделірек туындыларды 

орындауға ынтық. Оның себебі, өтіп жатқан көп байқауларда қойылатын талап-дауыс 

диапазонын көрсету. Содан да болуы керек, қазіргі кей авторлардың туындылары аса жеңіл 

емес. Балалар әні дегенмен де, олардың туындылары орындалуы жағынан баладан ырғақтық 

тұрғыдан болсын, вокалдық деңгейден болсын, шеберлікті талап етіп тұрады [1]. Әрине, 

табиғи музыкалық қабілеті бар балалар үшін, бұл әндер еш қиындық келтірмейді. Яғни, 

заманауи балалар әндерінің ырғақтық құрылымы бұрынғы кеңес дәуірі кезіндегі әндерге 

қарағанда күрделірек. Шындығында, мұның бәрі әннің сүйемелінің музыкалық аспапқа 

арналып жазылмай, эстрадалық өңдеуінің нәтижесінен туындап отырған мәселелер. 

Дегенмен, музыка пәні мұғалімі, үйрететін туындыны алдымен өзі зерттеп, дайындалып, 

жетік меңгеріп алса, бұл туындылардың орындауға келгенде аса қиындық әкелмейтінін 

түсінеді. «Балапан саз» радиобайқауына авторлардан келіп түскен әндерден мынадай 

қорытынды жасадық. Мәселен, композитор Мақсат Жәутіковтің көп әндері әуені жеңіл 

болғанымен, ырғақтық стилі жағынан күрделірек. «Тәтті» /сөзі. Д.Қалмырза/, «Ағатайым» 

/сөзі.Е. Әлікей/ Бұл әндер тыңдауға жеңіл болғанымен, орындау мәнерін меңгерту жолында 

көп жаттығуды талап етеді. 

Ал, композитор Қанат Едресовтың балалар әндері көбіне патриоттық тақырыпта 

болғандықтан жігерлі, екпіндете орындауды талап ететін туындылар. Диапазоны аса кең 

болмаса да, дыбысты тереңнен алып, сөзді анық, нық айтуға шақырады. Мәселен, «Ата 

мекен» /сөзі. М. Қойшыбайұлы/, «Біз өмірдің гүліміз» /сөзі. Г. Жотаева/, «Отан» /сөзін 

жазған А. Малжанбай/. 

Келесі авторлар топтамасына келсек, Сәкен Шынымов «Жақсы көрем», /сөзі. М. 

Дауылбай/, «Қоңырау» /сөзі.Н.Әлімқұлов/, Талғат Нағашыбаев «Әжем айтқан ертегі»/сөзі. Р. 

Наурызбаева/, «Жұлдызым» /сөзі. Д. Торғаева/, Ғайния Дауылбаева «Отанның жас өрені» 

/сөзі. Б. Жұмабекова/, «Әжем менің», Ләйлі Сүйінбаева «Алтын күз» /сөзі. Р. Наурызбаева/, 

«Тілашар» /сөзі.Р. Наурызбаева/, Жақсыгүл Қалжанова «Ақбота» /әні, сөзі автор/, бұл 

авторлар көбіне, 4-6 жас аралығындағы бөбектерге арнап жазады. Әндері тез жатталады, 

бөбектерге лайықты туындылар. Ал, Әліби Әбдінұров «Әткеншек» /сөзі. Е. Сейдахмет/, 

«Тентек доп» /сөзі. Е. Сейдахмет/, Әлия Бүшікова «Қуыршақ»/сөзі.Ә.Асылбек/, «Тентек 

күшік» /сөзі. Р. Тышқанбаев/, Бақытжан Ауданбай «Дос болу керек» /әні,сөзі автор/, «Кітап 

біздің досымыз» /әні,сөзі автор/, Өктем Алтаев «Тәтті түс» сөзі. И. Исаев, «Мен ғарышкер 

боламын» /сөзі. С. Қамшыгер/, осы төрт  автордың басты ерекшелігі- тақырыптары баяғы 

кеңестік дәуірдегі балалар әндерін еске түсіреді. Яғни, бала өмірінде кездесетін кез келген 

зат, табиғат құбылыс, жан-жануар тақырыбын өз туындыларына тақырып ретінде батыл 

алады.  

Келесі топ- Кентау Назарбек «Әнім ата-әжеме» /сөзі. М. Тастағанов, «Ұстаздың ғана 

қолында» /сөзі. А. Шеризат/, Халықберген Әбілжанов «Қазақ деген мен боламын» /сөзі. 

Бүбішхан Тікебаева/, «Табиғат дастаны» /сөзі. С. Қоңырбаева, Жақсыгүл Бегманова «Батыр 

бала» /әні, сөзі. Жақсыгүл Бегманова/, Гүлайым Жотаева «Жұлдыз болғың келе ме?! /әні, сөзі 

автор/ «Әнім менің бейбітшілік» /әні, сөзі автор/, Бақытбек Махамбетов «Дархан дала» /әні, 

сөзі автор/«Бәйтерек» сөзі. Дәулетбек Байдрахманов/ Арайлым Мамырбек «Наурыз ай» /әні, 

сөзі. Автор/ «Тай бәйге» /сөзі. Қ. Мұхаметқали/, Думан Байтілеуов «Жер-анамды сүйемін» 

/сөзі.М. Балмолда/, «Алғашқы ұстазым» /сөзі. М. Балмолда, Тұрсынбек Кешубай «Қазақ 

ұланы» /әні,сөзі автор/, «Көктем шаттығы» / әні, сөзі автор/ әндері қазақы үн, ұлттық бояуға 

көбірек назар аударады. Жоғары сынып оқушыларының орындауына  лайықты ойлы 

туындылар. 

Жанар Қожағазина «Бір үйдің қыздары» /сөзі. Гүлзипа Нұрманова/, Марс Сүленов 

«Бауырсақ» /сөзі. Е.Әлікей/, «Мен бақытты баламын» /сөзі. Қ. Карибаев, Құрал Молжанов 

«Ата-әже» /сөзі. Қ. Алакөзов/ әр түрлі жастағы балалар қиналмай тез үйренетін әндер 

авторлары. Ырғақтық құрылымы жағынан күрделі емес.  
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Бибігүл Үйсінбаева « Ғажайып» /әні, сөзі автор/, «Балалығым, бақытым» /әні, сөзі 

автор/, Құралай Қырықбаева «Дара бала» /сөзі.Е. Жұмабек/,«Биікке самғаймын» /сөзі. 

Ұ.Шораева/, Айгүл Адиханова «Отаным» /әні, сөзі автор/, «Туған жерім» /әні,сөзі автор/ 

авторлар тек композитор ғана емес, өздері ән салып жүрген вокалистер. Содан да болар 

әндерінде шетелдің стилін көбірек қосқанды ұнатады. Орындау мәнеріне келгенде балаларға 

ырғақты игеруде біраз күрделі тұстары бар. Мектептегі музыка пәні мұғалімдері балаға ән 

үйретпес бұрын, осы туындыларды алдын-ала зерттеп, үйрету әдісін қалыптастырулары тиіс. 

Кейбір әндердің әуені жеңіл болғанымен, сөзі бала жасына келмеуі мүмкін. Сол себепті 

авторлық әндерді кіші, орта және ересек топтарға бөле отыра репертуар таңдау мәселесін 

шешу керек. Сонымен бұл бағдарламаны келешекте жалғастыра берсек, Қазақстанның 

заманауи балалар әндері композиторларының шығармаларын насихаттау және балалардың 

ән айту сауаттылығы мен дағдыларын меңгеруіне елеулі үлес қосқанымыз деп санаймыз. 

Десек те осы бағдарлама мен арнайы курстың нәтижелері жаңа әдістер мен жобаларды 

бастауға негіз бола алады. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі мемлекеттік деңгейде ірі оң өзгерістерге 

ұшырап жатқаны белгілі. Білім сатыларының барлығын дерлік қамтып отырған бұл іс-шара 

мектепке дейінгі мекемелерден бастап, орта білім беру сатысы және жоғары білім беру 

сатысына дейінгі жүйелі жұмысты алға қойып отыр [2]. 

Қоғам мұратына сай жаy-жақты жарасымды дамыған тұлға тәрбиелеуде барлық өнер 

түрлері үлкен маңызға ие. Әсіресе, өнер түрлерінің ішінде өскелең жастардың эстетикалық 

дүниетанымын, соның негізінде музыкалық мәдениетін қалыптастыруда және дамытуда 

мектеп аясында жүргізілетін музыка сабақтарымен қатар, зерттеу жұмыстарының алатын 

орны ерекше. Оның мәні мынада: ән өнері әрбір адамның адамгершілік тұрғыда 

тәрбиеленуіне, әсемдік әлеміне үйірсек қана болып қоймай, әнші бойындағы музыкалық 

мәдениетінің қалыптасуына және рухани-мәдени деңгейін көтеруге табиғи жағдай жасайды 

[3]. 

Осыған байланысты бүгінгі білім беру жүйесіндегі музыкалық білімнің басты мақсаты 

– рухани жағынан бай тұлғаны тәрбиелеу. Осы мақсатты жүзеге асыруда вокал үйірмесінің 

алатын орны зор. Болашақ педагог-музыканттың қоғамдық өмірде жеке тұлға болып 

қалыптасуына, рухани құндылықтарды бойына сіңіріп өсуіне, жалпы және музыкалық 

мәдениетінің дамуына ән айту дағдыларының үлесі зор. Ол эстетикалық тәрбие берудің 

маңызды бір бөлігі бола отырып, жеке тұлғаның рухани дүниесін байытып, жан-жақты өмір 

тәжірибесін кеңейтуге, қызығушылық, біліктілігін және ойлау қабілетін дамытуға, 

шығармашылық іскерлікке тәрбиелеуге мүмкіндік туғызады [4]. 
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Аңдатпа: Пандемия кезінде пайда болған жаңа педагогикалық үрдістер, білім берудегі 

инновациялар білім беру жүйесін әлемдік деңгейде қайта қарауға мүмкіндік берді. Сонымен 

қатар, цифрлық құзіреттілік пен дағдыға ие болашақ жаңа формация мамандарын 

даярлаудағы мәселені шешу оқытудың практикалық бағдарлануын қамтамасыз ететін 

заманауи оқу-педагогикалық технологияларға, заманауи жоғары білім беру және жалпы 

білім беру талаптарына сәйкес онлайн оқытудың цифрлық платформаларын әзірлеуде білім 

сапасын арттыру. Біз мұндай инновацияларға өз көзқарасымызды әртүрлі платформалардан, 

ресурстардан және мобильді қосымшалардан табамыз. 

Бұл мақалада музыкалық білім беру педагогикасында оқытудың, білім алудың және 

таратудың жаңа тәсілдері туралы мәселе көтеріледі. Білім берудегі серпіліс педагогикалық 

технологиялардың көкжиегін кеңейтуді болжайды, мұнда заманауи мұғалім жаңа білім беру 

ортасына бейімделген киберпедагог мәртебесіне ие болады. Музыка пәні мұғалімі үшін бұл 

музыканы оқыту саласындағы оқу процесін қашықтықтан және аралас форматта жүргізудің 

жаңа үрдісі болып табылады. 

Кілттік сөздері білім, музыка, киберпедагог, құндылықтар мен құзыреттіліктер. 
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Abstract: New pedagogical trends, innovations in education that emerged during the 

pandemic have made it possible to revise the education system at the global level. At the same time, 

the solution to the problem in the training of future specialists of a new formation, possessing 

digital competencies and skills, depends on modern educational and pedagogical technologies that 

provide a practice-oriented orientation of training, improving the quality of education in the 

development of digital platforms for online learning, in accordance with the requirements of 

modern higher education and education in general. We find our attitude to such innovations on 

various platforms, resources and mobile applications. 

This article raises the question of new approaches to teaching, obtaining and disseminating 

knowledge in the pedagogy of music education. A breakthrough in education involves expanding 

the horizons of pedagogical technologies, where a modern teacher acquires the status of a cyber 

educator adapted to a new educational environment. For a music teacher, this is a new trend in 

conducting the educational process in distance and mixed formats in the field of music teaching. 

Keywords: education, music, cyber educator, values and competences. 
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Аннотация: Новые педагогические тенденции, появившиеся в период пандемии, 

инновации в образовании позволили пересмотреть систему образования на мировом уровне. 

Кроме того, решение проблемы подготовки будущих специалистов новой формации, 

обладающих цифровыми компетенциями и навыками повышения качества образования в 
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разработке цифровых платформ онлайн обучения в соответствии с современными учебно-

педагогическими технологиями, современными требованиями высшего образования и 

общего образования, обеспечивающими практическую направленность обучения. Мы 

находим свой подход к таким инновациям на различных платформах, ресурсах и мобильных 

приложениях.  

В данной статье поднимается вопрос о новых способах обучения, получения и 

распространения знаний в педагогике музыкального образования. Прорыв в образовании 

предполагает расширение горизонтов педагогических технологий, где современный учитель 

приобретает статус киберпедагога, адаптированного к новой образовательной среде. Для 

учителя музыки это новая тенденция проведения учебного процесса в области преподавания 

музыки в дистанционном и смешанном формате. 

Ключевые слова: образование, музыка, киберпедагог, ценности и компетенции. 

 

Обобщение научно-педагогического опыта, анализ методических разработок по этому 

поводу, в корне изменили представления о подходах преподавания и получения знаний. Но, 

стоит констатировать, что до сегодняшнего дня еще проводиться бурное обсуждение о 

константе онлайн обучения, и эта полемика вызывает своего рода различные споры и 

предложения, но в целом, стоит отметить, что оно имеет место быть в нашей 

образовательной среде и с этим следует считаться, двигаясь в дальнейшем направлении по 

улучшению качества образования и обучения в целом. 

Пандемия открыла кризис в образовании: современное образование не выдает всего 

того, что требуется обществом, образовательной средой и роль педагога меняется в своей 

значимости. 

Факторы, которые демонстрируются в этом ключе, это: 

 Пассивность обучающихся 

 Отсутвие инициативности и желания учиться самостоятельно 

 Авторитарный стиль обучения и общения между преподавателем и обучающимися 

 Недостаточность времени для обхвата всего материала и его эффективного 

закрепления 

 Нацеленность на формальное и поверхностное усвоение знаний, не подкрепленное 

практическими навыками и умениями и многое другое. 

Все это прямо или косвенно указывают на необходимость изменить структуру 

содержания всего обучения. В помощь применяются огромное количество мобильных 

приложений, цифровых коммуникаций, которые позволяют выйти из «зоны комфорта» и 

напарвляют на новое русло обучения – личностно-ориентированное, ценностно-

ориентированное и практико-ориентированное. 

Эксперты указывают, что в настоящее время навыки не соответствуют требованиям 

современного общества. Объем информации, расширяющее познавательные возможности 

обучающихся посредством интернета, находится в безудержанной скорости. 

Ученые и исследователи отмечают, что инновационность образования направлено на 

формирование качества образования XXI века, которое состоит из таких параметров, как: 

 творческий и креативный подход  

 новаторство 

 способность решать проблемы 

 критическое мышление 

 сотрудничество и коммуникабельность 

 эмоциональный интеллект 

 обучение на протяжение всей жизни 

 информационная грамотность 

 медиаграмотность и использование ИКТ 

 умение принимать решения 
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 самостоятельность и инициативность 

 продуктивность, вовлеченность и ответственность и другие могут подходить в 

качестве отправной точки к новым подходам и методам обучения, как для дистанционного 

обучения, так и для смешанного формата [1]. 

Инновации все шире и активнее входят в нашу повседневную жизнь, и в процесс 

обучения, в частности. Ученые всего мира констатируют факт того, что инновации 

характеризуются качествами, как доступность, удобство и простота. 

А тем самым потребность «идти в ногу со временем» и преодолевая некоторые 

сопротивления (слабое владение информационными компетенциями) онлайн и 

дистанционное обучение прорывают эту завесы, открывая пути к широкому внедрению и 

распространению такого рода  обучения, его доступности, роста качества интернет-

технологий и мобильных устройств, повышение качества образовательного онлайн-контента, 

повсеместный переход на дистанционное обучение позволяет охватывать различные 

контенты и накапливать личный цифровой, коммуникационный опыт. Это позволяет 

педагогу персонализировать свои навыки, повысить мастерство и направить 

образовательный контент в русло саморегуляции, отвестветственности за результаты 

обучения самих обучающихся и адаптировать среду высоких достижений. 

В конечном результате, как для педагога, так и для обучающихся это дает:  

 мобильность и обратную связь; 

 вариативность; 

 самостоятельность; 

 валидность обучения; 

 личностную траекторию обучения: выбор скорости и времени обучения; выбор 

инструментов и т.д., полагают ученые [1]. 

Однозначно положительным здесь является: 

 использование интерактивных форм и методов обучения; 

 готовность ознакомления с новым материлом; 

 постороение занятия с учетом готовности обучающихся к освоению материала. 

Минусовым фактором является: кропотливая и объемная подготовка раздаточного 

учебного материала для работы обучающихся, составление контента содержания, подготовка 

и организация такого рода занятия. 

Диспуты, мозговые штурмы, коллективные и групповые формы обучения и занятия, 

практикумы и эксперименты, викторины, деловые игры, весь неполный перечень, который 

является инструментами в проведении эффективных занятий трасформируются посредством 

интернет-платформ, интер-ресурсов и мобильных приложений. 

В частности, в онлайн формате выдается весь учебно-методический материал, в 

аудитории обучающиеся работают по актуализации и загреплению изученного материала. 

При этом возможно использовать следующие методы и приемы работы, как дискуссия, 

семинары, ролевые игры, кейсы, проектные задания на мобильных приложениях: Kahoot, 

Wooclap, Powtoon, Discord, Android, IOS, Google form, Google таблицы и др.; на платформах: 

Microsoftword, Google  chorome, Microsoft Powerpoint, Microsoft Teams и т.д. 

Так, в педагогике музыкального образования на лекционных, семинарских, 

практикаческих занятиях и проведение онлайн уроков на педагогической практике, в 

дистанционном формате используются различные платформы и ресурсы: в частности, Video-

WhatsAap, Googl-meet, ZOOM, Onlin-Mektep и Microsoft Teams.  

Например, на всех видах занятиях со студентами имеется возможность использовать 

различные платформы и ресурсы для освоения практических навыков и формирования 

цифровых компетенций (рисунок № 1). 
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Рисунок № 1 – Обучающие платформы, используемые в педагогике музыкального образования. 

 

Можно привести примеры на выполнения заданий, как  

 создание тестов с видео на платформе: Kahoot, Core.App; 

 проведение рефлексии, обратной связи на платформе Googl-forms, используя 

Jambord.googl.com; 

 проводить опрос, анкетирование, обратную связт и др. в Googl-формы; 

 строить видеопрезентации и видеоролики на Wooclab, Powtoon и др.; 

 разрабатывать учебные и образовательные case-study и проекты по тематике методики 

преподавания музыки и многое другое. 

Цитируя слова Н.Киясова, основателя EdCrunch – площадки  для обсуждения вопросов 

онлайн-обучения: «Будущее, за смешанным обучением», можно с увекреностью сказать, что 

эта версия как не кстати подходит на эффективное обучение, выбрать методику, привлечь 

систему образования в создание новой плащадки для развития потенциала новых технологий 

в образование – новы формат постковидной эпохи и индустрии дистанционного обучения, 

где педагог-музыкант должен найти свою профессиональную нишу, адаптированную к 

новым образовательным педагогическим условиям. Такого рода технологиям и относится 

киберпедагога, набирающая новые обороты в системе педагогического образования, где на 

первое место выходят навыки и компетенции как часть цифровой инфроструктуры в 

педагогической деятельности. Для того чтобы осуществить такой подход следует по-новому 

пересмотреть школьные программы и учебные ресурсы, которые связаны с новыми 

подходами к образованию в период пандемии – с условиями дистанционного обучения и 

откорретировать содержание предмета в новом формате. Таким подходом и послужило 

проведение уроков музыки в общеобразовательной школе в новом формате с 

использованием некоторых педагогических технологий и методов дистанционного и 

смешанного обучения. 

Глобальные тренды образовательной системы – дистанционное обучение, смешанное 

обучение, педагогические технологии и мобилизация учебного процесса стали продвигать 

методическую оснащенность и возможности предмета в эффективном использовании 

нетрадиционного онлайн обучения. Однозначно одно, что образовательный контент после 

пандемии изменится и в ней будет место новым цифровым технологиям и компетенциям. 

Необходимо готовиться к новым вызовам современного образования. Думается и эта 

проблема в скором будущем отпадет и онлайн-обучение станет обычным в условиях 

дистанционного обучения. Студеты мобилизуются в своих компетенциях, будут открыты 

новые образовательные и обучающиеся платформы, где их деятельность будет активно-

познавательной в соответствии с новыми требованиями XXI века, а деятельность учителя 

музыки предстанет в новом формате – в формате кибердеятельности. Для педагога-

музыканта – это очередная ступень на пути самообразования и самосовершенствования 

своих навыков и компетенций. 
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Аннотация: Статья посвящена жизни, научной, педагогической и общественной 

деятельности кандидата педагогических наук, доцента кафедры музыки и хореографии 

Актюбинского областного государственного университета имени К. Жубанова Мукеевой 

Н.Е. Представлен ее научный вклад в музыкальное образование Республики, определены 

основные направления ее деятельности, принципы научно-методической работы. 
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Abstarct: The article is devoted to the life, scientific, pedagogical and social activities of the 

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of Music and 

Choreography of the Aktobe Regional State University named after K. Zhubanova Mukeyeva N.E. 

Her scientific contribution to the musical education of the Republic is presented, the main directions 

of her activity, the principles of scientific and methodological work are determined. 
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8 декабря 2021 года исполняется  60 лет со дня рождения казахстанского ученого, 

педагога, просветителя и общественного деятеля Мукеевой Нуржамал Ерсаиновны. Свыше 

27 лет своей жизни она посвятила служению развитию науки, образования и просвещения, а 

также распространению музыкально-педагогических знаний, направленных на 

формирование будущих учителей музыки Казахстана. 

Вузовская преподавательская карьера заняла основное место в жизни Нуржамал 

Ерсаиновны. Она протекала в Актюбинском региональном университете им. К.Жубанова. На 

протяжении почти трех десятилетий она постоянно демонстрирует мастер-класс в процессе 

чтения лекций по курсу  «Методика преподавания музыкального искусства». Какие бы 

занятия она не вела, ей всегда удается на высоком уровне решать учебно-методические 

задачи. Все это она делает с живостью и легкостью для восприятия, привлекая примеры из 

личного научного и педагогического опыта. Как наставник, педагог, научный руководитель, 

она выпустила не одно поколение студентов.  

В научном активе Мукеевой Н.Е. 52 отдельные научные работы, 83 статьи в научных 

журналах, тезисы многочисленных докладов и многое другое. Тематика исследований Н.Е. 

Мукеевой обширна: теоретические вопросы музыкальной педагогики,  музыкальное 

образование, вопросы  методики преподавания музыкального искусства, методическая 

работа, организация НИР, номенклатура педагогических специальностей и др. Такое 

разнообразие тематики свидетельствует о широте знаний исследователя. И все же у Н.Е. 

Мукеевой  есть и ключевые темы, к которым она обращается постоянно в своих статьях – это 

формирование  будущего учителя музыки. 

Среди трудов Н.Е. Мукеевой есть такие, которые можно отнести к исследованиям 

«касающихся методической разработки проблем общего музыкального или музыкально-

педагогического образования» [1.94-97]. Это, прежде всего кандидатская диссертация 

«Методическая система преподавания музыки на основе реализации межпредметных связей  

(на примере интегрированных уроков музыки и литературы в 5 классе)». Защита 

диссертации внесла значительный вклад в развитие казахстанской методики и педагогики 

музыкального образования. Ее появление отразило выход отечественной методики 

музыкального искусства на новый уровень развития. И, несмотря на то, что прошло почти 

двадцать лет со времени ее защиты, она до сих пор не потеряла своего значения.  

Преподавание музыки на основе реализации межпредметных связей относится к 

интегративному обучению, что, по мнению многих ученых,  составит образование будущего. 

Ведь синтез знаний различных учебных дисциплин образует новое качество, 

представляющее неразрывное целое на основе углубленного взаимопроникновения этих 

знаний. Тем более привлечение на уроки музыки литературы является одним «из аспектов 

«единого мощного потока» органического взаимодействия искусств, значимость которого 

заключается в целостном восприятии художественных произведений, осознании единства 

содержания и формы, эмоционального и рационального, нравственного и эстетического» 

[2.4]. 

Мукеева Н.Е. разработала методическую систему преподавания музыки на основе 

интегрированных уроков музыки и литературы в общеобразовательной школе. Эту работу 

она осуществила на основе раскрытия научно-теоретических основ межпредметных связей в 

интеграции уроков музыки и литературы, что позволило разработать модель структуры 

междпредметных связей, их критерии, показатели и уровни. Предложив методическую 
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характеристику этого процесса, Нуржамал Ерсаиновна обосновала его педагогические 

условия, которые выстроились с стройную методическую систему.  

Практическим результатом диссертации Мукеевой Н.Е. явилось учебное пособие 

«Интегрированные уроки в реализации межпредметных связей музыки и литературы», 

которое нашло широкое применение в работе учителей музыки Казахстана. Важным в 

исследовании представляется обращение к региональным традициям художественной 

культуры. Как отмечает автор: «При взаимодействии музыки и литературы важно, чтобы 

учащиеся имели представление об особенностях региона, в котором они живут, его 

национальном своеобразии, духовных ценностях в рассматриваемый период, направлении в 

искусстве» [2. 17]. Этот вектор  весьма значителен в образовании, так как он соединяется с 

нравственными  ценностями и патриотическим воспитанием, которые рассмотрены как часть 

национальной стратегии государства в программе «Туған жер», представленной Первым 

Президентом РК Н.А. Назарбаевым в статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» [3].  

Следует особо подчеркнуть значимость методических принципов предложенных 

интегрированных уроков в психологической аргументации приобщения учащихся не только 

к ценностям художественной культуры, но и к осмыслению своего «я», окружающей 

действительности, смысла жизни. Как пишет Мукеева Н.Е. «Именно интеграция музыки и 

литературы целенаправленно ориентирует школьников на поиск ответов на вопросы о 

смысле жизни, о гармонии с людьми и природой, о душевном ладе, поднимает их духовное 

развитие до философского осмысления своего «я» в лице, окружающей действительности, до 

жизнетворчества» [2.17]. 

Не могу не обратить особого внимания на ее научно-методические работы, написанные 

в ходе долголетней педагогической деятельности. Для научно-методических трудов 

Мукеевой Н.Е. характерно удивительное сочетание научности и практичности, доступности 

и ясности. Она подчеркивает, что важным педагогическим условием является связь 

искусства с историей, обществом, окружающей жизнью.«Связь по типу «искусство – 

окружающий мир» объединяет обучающихся со всем миром, расширяя их кругозор и 

приобщая к общехудожественным культурным ценностям. Искусство – это объективная и 

обладающая индивидуальным, самостоятельным аппаратом познания наука о человеке» 

[2.17]. В этом суть ее педагогической деятельности и уникальности как преподавателя 

методиста.  

Что же касается экспериментальных учебных программ и пособий по музыке для 5 

класса общеобразовательной школы с русским языком обучения, то Нуржамал Ерсаиновна 

до сих пор является единственным автором труда «Интегрированные уроки в реализации 

межпредметных связей музыки и литературы». Также, у нее есть работы, предназначенные 

для практиков, например пособие «Методические указания по ознакомлению с творчеством 

Н.Тлендиева для организации внеклассной работы на основе методики преподавания 

музыки», «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Методика преподавания музыкального 

искусства»,«Methods оf teaching music (study guide for students study in ginthe specialty 

6В01401-Music education)», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано)» пәнін егізінде 

студенттердің өзбетінше жұмысын ұйымдастыруға арналған әдiстемелiк нұсқау», «Бастауыш 

сыныпта музыкалық білім беру негіздеріне интеграциялық қатыснас» и др. Для меня было 

неожиданным, что важное место среди публикаций Н.Е. Мукеевой занимают проблемы 

работы в классе основного музыкального инструмента фортепиано, хотя она сама многие 

годы обучалась на скрипке.  

Говоря о научных и творческих успехах, трудах Н.Е. Мукеевой, небезынтересно понять 

истоки этого дара, а, следовательно, узнать о ее семье. Мать - Кенжегиз Мукеева родилась 22 

августа 1938 г. в Западно-Казахстанской области. Ее отец, Мукеев Ерсаин Хангереевич 1937 

г., – работал экономистом-бухгалтером поселка Шагатай в Западно-Казахстанской области. 

Среди его интересов значимое место занимала музыка: он виртуозно владел казахским 

народным инструментом – домбыра. С супругой Кенжегиз они прекрасно пели дуэтом. Мама 
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Нуржамал Ерсаиновы обладала прекрасным чистым голосом (колоратурное сопрано), от 

которой дочь унаследовала прекрасные музыкальные способности. Родители были частыми 

участниками клубных концертных мероприятий села. 

Ее мама, Кенжегиз Мукеева, всю свою трудовую деятельность посвятила 

воспитанникам детского сада, в котором проработала более 30 лет. И дома, и на работе 

проявился талант в кулинарном искусстве. 

В семье Мукеевых родились две дочери и два сына, которые получили хорошее и 

достойное и воспитание. 

Из этих фактов можно заключить, что Н.Е. Мукеева воспитывалась в семье, где с 

детства всем детям прививали любовь к музыке, труду. В восемь лет она пошла в школу.  В 

те годы в поселке музыкальной школы не было, но у Нуржамал в детства появилось 

огромное желание посвятить себя музыке. По окончании школы, в 1977 году он поехала 

поступать в музыкальное училище г.Уральск на подготовительное отдедение по классу 

скрипки. Освоив программу 6-летней  музыкальной школы,  у преподавателя Филлиповой 

Ольги Николаевны, она поступает на основной курс по данной специальности и успешно 

завершает среднее специальное образование. 

После окончания музыкального училища Нуржамал Ерсаиновна поступает в Алма-

Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы в класс Сарыбаева С.А. Однако 

в связи с рождением сына, ей пришлось взять академический отпуск (три полных курса), 

после которого была переведена в Казахский женский государственный педагогический 

институт. Получив диплом, она отправляется в город Актобе, где начала работать 

преподавателем музыкального отделения педагогического училища. В 1994 году она 

переводится в Актюбинский государственный педагогический институт им. К.Жубанова. 

Н.Е. Мукеева прошла путь от преподавателя до доцента. Работала заведующим 

кафедрой музыкального образования в 2005-2006, 2008-2011, 2014-2017 годы. 

Первые годы работы преподавателем в институте сразу определили необходимость 

повышения уровня научно-педагогической подготовки. Н.Е. Мукеева прошла научную 

стажировку, а затем поступила в аспирантуру Казахского государственного женского 

педагогического института на специальность «Теория и методика обучения и воспитания 

(музыка в начальном, среднем и высшем образовании)». Научную работу она выполняла под 

руководством известного ученого-профессора, доктора педагогических наук 

Джердималиевой Р.Р., которую защитила в 2004 году. 

Помимо плодотворной творческой и педагогической деятельности, Н.Е. Мукеева всегда 

активно занимается общественной работой, являясь организатором и участником целого 

ряда научных конференций, курсов повышения квалификации: Республиканский конкурс-

фестиваль «Лучший учитель музыки», международная научно-практическая конференция, 

международный научно-методический семинар, мастер-классы в Западно-Казахстанском 

университете им. М. Утемисова (г.Уральск), Атырауском государственном университете им. 

Х. Досмухамедова (г.Атырау) и др. 

Она является постоянным экспертом Республиканского центра экспертизы содержания 

научно-практического образования РК. Труд Н.Е. Мукеевой отмечен благодарственными 

грамотами и письмами за вклад в развитие образования, высокий профессионализм и 

активность в изучении учебников и учебных комплексов. 

На протяжение многих лет, Нуржамал Ерсаиновна входит в состав команд проектов 

УМО-ГУП в области образования «Педагогические науки» РУМС на базе КазНПУ им.Абая 

по направлению подготовки учителей/педагогов с предметной специализацией общего 

развития (Секция: музыкальное образование). 

Ее жизнь – это творчество, которому она отдает себя целиком. Обладая природным 

талантом, удивительным трудолюбием, творческими способностями, обаянием, 

добродушием, она продолжает созидательный труд на благо процветания будущего 

поколения. Профессионально владея многими музыкальными инструментами (скрипка, 

фортепиано, домбра и гитара), она прекрасно поет, что немаловажно для учительской 
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работы. Вокруг Н.Е. Мукеевой всегда было много людей: она доброжелательна, отзывчива, 

всегда откликается на просьбы. Наделенная силой и уверенностью, неиссякаемой 

работоспособностью и ответственностью, она преданна своей профессии, делу всей своей 

жизни.  

Уважаемая Нуржамал Ерсаиновна! Поздравляю Вас с юбилеем. Хочу пожелать Вам 

крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и плодотворного педагогического труда. 
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А. Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжіне 50 жыл! Жарты ғасыр аз ба, көп 

пе кім білсін. Бірақ, біздің білім ошағының батыс Қазақстанда ғана емес, сапалы білімімен, 

жоғары санатты оқытушыларымен, колледжіміздің атын еліміз былай тұрсын, әлемге паш 

еткен түлектерімен мемлекетіміздің арнайы оқу орындары арасында «ойып тұрып» алатын 

орнының бар екенін үлкен мақтанышпен айта аламын! 

Өткен ғасырдың 60 жылдарының ортасынан бастап Ақтөбеде музыка училищесін ашу 

жөнінде қоғамдық пікір қалыптасты.Осы жағдайды ескеріп қолдаған сол кездегі облыс 

басшылығы Қазақ ССР Министрлер Кеңесіне Ақтөбеде музыка училищесін ашу туралы 

ұсыныс жасады. Министрлер Кеңесі бұл ұсынысты қабыл алып, 1971 жылы Ақтөбеде 

музыка училищесін ашу туралы шешім шығарды.Бұл облыс көлемінде музыка өнеріне деген 

үлкен бетбұрыс болды.Оқу орнын басқару міндеті жас музыкант Қайырғали Үсенғалиұлы 

Қожанбаевқа жүктелді. Басында училищеге екі мамандық: хор дирижеры және халық 

аспаптары бойынша білім алушылар қабылданды.Оқытушылар құрамында Алматының 

Құрманғазы атындағы консерваториясының, Саратов консерваториясының, Фрунзе өнер 

институтының түлектері болды. 

Қазір колледжде жоғарыда аталған мамандықтардан басқа үрмелі және соқпалы 

аспаптар, фортепиано, музыка теориясы, ән салу,ішекті аспаптар,орыс халық аспаптар 

бөлімдері бар. Жоғары санатты оқытушы мамандардың еңбектерінің арқасында құрылған 

хор, қазақ,орыс, үрмелі аспаптар оркестрлері қаладағы көптеген шараларға қатысып, 

училище ұжымы үлкен беделге ие бола бастады. Ақтөбе музыка училищесі облыс көлемінде 

кәсіби музыка өнерінің қалыптасып дамуына түбегейлі ықпалын тигізді. Ғ. Жұбанова 

атындағы облыстық филармониясының А. Жұбанов атындағы халық аспаптары оркестрінің, 

қазақ камералық хорының, эстрада-симфониялық оркестрінің, Ақтөбе қалалық мәдениет 

үйінің үрмелі аспаптар оркестрінің, әскери бөлімдердегі оркестрлердің әртіс-музыканттары 

түгелдей дерлік А. Жұбанов атындағы колледждің түлектерінен құралған деуге болады. 

Соңғы жылдары нарық сұранысын ескере отырып ашылған «Мәдени-ұйымдастыру» 

бөлімі түлектері де мәдениет үйлері мен би ұжымдарының жұмысын жандандырып, жаңа 

сатыға көтеруде. 

Сырда туып, Құрманғазы атындағы консерваторияны тәмәмдаған мен үшін Ақтөбеге 

келіп, өзімнің еңбек жолдымды бастау ойламаған шешім болды десем өтірік айтпаған болар 

едім. 30 жылға жуық колледжде өткізген еңбек жылдарым өзінің қызығы мен қиындығы 

арқылы әрдайым есімде. 

Колледжде әр жылдары директорлық қызмет атқарған Т.С. Алагөзов, В.Н. Фоменко, 

Н.Б. Қоңырбасова, қазіргі директор А.Д. Исмагулов үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете 

білген, өз істерінің шеберлері ретінде есімде қалмақ. 

Мен алғаш колледжге жұмысқа қабылданғанда «Ән салу» бөлімінде Л.А. Солдатова, 

В.П. Борисов, Н.Е. Таубеков жұмыс жасады. Оқуды жаңа бітірген мен үшін ұжымның 

жатырқамай қабылдап, өз көмектерін аямағандығы үлкен қанат бітірді. 

Мен үшін әсіресе қазіргі зейнеттік демалыстағы Людмила Анатольевна Солдатованың 

алатын орны ерекше. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, профессор Н.А. Шарипованың 

шәкірті Л.А. Солдатова керемет тембрлі, өте зор, нағыз опералық меццо сопрано ғана емес, 

сонымен қатар теориялық білімге бай, білгір, сауатты ұстаз бола білді. Вокалдық өнердің 

қыр-сырын жетік білетін Людмила Анатольевнадан көп құнды мағлұматтар алдым, көмегін 

ешқашан аямағандығы үшін алғысым зор! 

Ән салу бөлімі соңғы бөлімдердің бірі болып, республика бойынша арнайы жоғары 

білімді кәсіби мамандардың жетіспеушілігі неізінде, 1991 жылы ашылды . 
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Оның ашылуына бастамашы болған жас маман, кейін Ы. Алтынсарин медалімен 

марапатталған Николай Елемесұлы Таубеков болды. Осы кісінің табандылығы, мақсатынан 

таймайтындығының, қажырлылығының арқасында және училеще әкімшілігі мен әріптестері 

Л.А. Солдатова мен В.П. Борисовтың қолдауымен, бөлімге оқушылар қабылдау жүргізілді . 

1993 жылы оқытушылыр құрамын ҚР Еңбек сіңірген қайраткері,Ақтөбе облысының 

Құрметті азаматы М.О. Әйтімов толықтырды. 2000жылдары бөлімнің педагогтар қатарына 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерватория түлектері Қ. Бекжанова М. Бекжанов 

қосылды. 

Кейін колледжге академиялық ән салу оқытушылары болып, Қазақстан мен Ресейдің 

жоғары оқу орындарын аяқтаған өз түлектері оралды: Г.Б. Төлегенова, З.А. Төлемисова, Н.О. 

Омаров, Б.В. Калмыков, магистр Г.С. Жумабаева, ҚР «Мәдениет саласының үздігі» Ж.М. 

Нұрқасымова, И.И. Амин, Г.С. Саламас. 

1997 жылы колледж директоры В.Н. Фоменконың араласуымен бөлімге «Дәстүрлі ән» 

мамандығы қосылып, С.Қ. Мырзабаева, Х.С. Өтеғалиев секілді ұстаздар жұмыс жасады. 

Қазір бұл мамандық бойынша Г.А. Сарқытбаева, «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» 

Г.Ж. Аманбаева, Д.Ғ. Қабілов, Н.Е. Әбілхасан, ҚР «Мәдениет қайраткері» П.Қ.Қалуова, 

магистр Ж.К. Орынбековалар қызмет атқаруда. 

Бөлімді 20 жылдан астам Н.Е. Таубеков басқарды, кейін З.А. Тулемисова, Г.Б. 

Төлегенова, Г.Ж. Аманбаева, Н.О. Омаров жалғастырса, бүгінгі күні Ж.К. Орынбекова 

басқарады. 

Академиялық ән салу бөлімі осы жылдарда 250-ге жуық білім алып шыққан 

түлектерімен мақтанады. Әртістік жолды таңдаған В. Алпысбаева, Е. Ырзин Алматы 

қаласындағы Абай атындағы Қазақ Ұлттық академиялық Опера және балет театырының 

солистері. Олардың еңбек қоржындарында Е. Брусиловский «Қыз Жібек», А. Жұбанов, Л. 

Хамиди «Абай», М. Төлебаев «Біржан-Сара», Е. Рахмадиев «Абылайхан», Ғ. Жұбанова 

«Еңлік-Кебек», Ж. Бизе «Кармен», Дж. Пуччини «Богема», Дж. Верди «Риголетто», «Аида» 

операларынан басты партиялар бар. Г. Төлегенова Шымкент қаласындағы Опера және Балет 

театрының солисты. Е. Есмахан Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы. ҚР Ішкі Істер 

Министрлігі ән би ансамблінің солисты – Қ. Игліков, Г. Жақсылықова, А. Аманжалова – 

Нұр-Сұлтан қаласындағы Р. Бағыланова атындағы филармонияның солистері, Ж. 

Сандыбаева – «Қазақ концерт» мемлекеттік концерттік ұйымының солисты. К. Жұмағалиева, 

А. Ұзақбайұлы Алматы қаласындағы Б. Байқадамов атындағы мемлекеттік хор 

капелласының әншілері. Д. Таубекова, И. Хамзаев Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

академиялық Опера және Балет театрының стажер солистері. Астана Опера театрының 

жанынан биыл Халықаралық Вокал Академиясы ашылған болатын. Алғашқы 14 білім 

алушылар қатарында біздің бөлімнің 3 түлегі бар. Олар көптеген республикалық, 

халықаралық конкурстардың женімпаздары А. Аманжолова, Г. Алдадосова, З. Алихан. Бұл 

біздің бөлімнің үлкен жеңісі. 

Т. Жүргенов атындағы Ұлттық Өнер Академиясының аға оқытушысы – М. Бекжанов, 

Павлодар қаласындағы дарынды балаларға арналған «Музыкалық колледж-музыкалық 

мектеп-интернат» комплексінде бөлім меңгерушісі – Г. Әлжанова, Новосібір қаласындағы 

консерватория магистрі – А.Тәжіғалиева, Ә. Молдағұлова атындағы Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің оқытушысы Р. Майлышева. 

Бөлім білім алушыларының көпшілігі жыл сайын әртүрлі деңгейдегі байқаулардың 

жүлдегерлері атанады, оның барлығын атап шығу мүмкін емес. Тек Ұлттық Дельфий 

ойындарының Алтын медаль иегерлерін атап өтсек – Г. Саламас, Г. Алдадосова, Д. 

Таубекова, И. Амин. 

Қазақ өнерін бүкіл әлемге паш еткен, еліміздің мақтанышы, әлем әншісі Димаш 

Құдайбергендей шәкіртімнің бар екендігі, оның біздің колледждің түлегі екендігін ересен 

мақтаныш сезімімен айтамын! 

2018 жылдың қаңтарының аязды кештерінің бірі менің есімде ұзақ сақталады. Димаш 

Қытайда өткен кезекті өнер шеберлерінің үлкен бас қосу шараларының бірінде «Музыкадағы 
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жаңа күш» номинациясын жеңіп, осы жеңісін маған арнапты! Бұл шәкірттің ұстазға деген 

үлкен құрметі! 

Димашты бала күннен білемін. Оның музыкадағы әр бір басқан қадамы көз алдымда 

өтті десем қате айтпаған болар едім. 

2010 жылы А.Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің ән салу бөліміне 

оқуға қабылданған Димашты ата-анасы мамандықтан жақындардың, дос-жаран, 

таныстардың балаларын оқытудан «қашатын» маған тапсырғанда, қуандым деп айта 

алмаймын.Өйткені бұл үлкен жауапкершілік, сын. 

Димашпен мамандық пәні сабақтары ерекше қызықты өтетін! Тапсырылған оқу 

материалдарын өз бетінше зерттеп, қаншама ән өнерінің үлкен шеберлерінің орындауында 

тыңдап, өз көзқарасы, түйсік-танымынан түйген ойларын қосып, дап-дайын етіп алып 

келетін. Шығарма жаттау деген проблема Димашта болмайтын. Шығармаларды 

орындаудағы кейбір құпияларды, талаптарды мен айта бастағанда, сөзімің соңына жетпей 

түсінетін. Көп нәрсені көзімнен ұғатын. Әрине, мұндай шәкірт әр ұстаз үшін бақыт! 

Тумысынан талантты бала өзінің жетістіктерін көп күттірген жоқ. Ән өнеріндегі ауыз 

толтырып айтарлықтай табыстарын колледж қабырғасында жүргенде-ақ көрсете бастады. 

Қазіргі таңда біздің Димаш өзінің «Әлем халықтарына қазақ деген халықтың, оның 

жоғары өнерінің бар екенін паш етсем!» деген арманына жеткен сияқты! Оның арқасында 

жер жүзі қазір Қазақстанды танып қана қоймай, қазақ тілін, әндерін сүйіп, үйреніп, орындап, 

қазақ тіліне, жеріне, еліне деген қызығушылығының уақыт өткен сайын артып келе 

жатқанын аса үлкен мақтанышпен айта аламыз! Димаш Құдайбергеннің өнері әлемге 

Қазақстанның батысында Ақтөбе деген қаланың бар екенін, оның осы қалада А. Жұбанов 

атындағы музыка колледжінде білім алғанын танытты! 

Әрине, ән салу бөлімінің 30 жылдық мерей тойында біз Димаш Құдайбергенмен 

мақтанамыз! 

Ата мен әженің, ата-ананың қазақи тәрбиесін көрген ол, әлемнің қай түкпірінде жүрсін, 

қандай да үлкен асулардан асып, табыстарға жетсін, «Ағай, халіңіз қалай? Жай-

жағдайыңызды білейін дегем» - деп, хабарласуын тоқтатқан емес. Саналы, өте тәрбиелі, 

алдына қойған мақсаттарын айқындай білген шәкірттер тәрбиелеу бақытына жеткен мен 

үшін, «Димаш Құдайберген – менің шәкіртім!» деп, ауыз толтырып айту үлкен мақтаныш! 

Ұжымның осы жылдарда жеткен табыстары, мемлекетіміздің тәуелсіздігі жылдары 

алған асулары, жеткен жетістіктері ұшан теңіз, өз алдына бір тарих. Мәдениетіміз бен 

өнеріміз өркендеп, рухани құндылықтар қайта дәріптеліп жатқан тұста өнерді одан әрі 

өрістету А. Жұбанов атындағы музыка колледжінің басты міндеті болып қала бермек. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. «А.Жұбанов мұрасы- болашақ ұрпаққа»- Ақтөбе :Хабар – Сервис .2021 жыл. 

2. «Краткий музыкальный словарь».А.Должанский. «Музыка» Санкт-Петербург. 

3. «Сөздік». «Аруна» баспасы. Алматы қаласы. 

4. «Музыкальное искусство эстрады»- хрестоматия.Казакская Национальная академия 

искусств им.Т.Жургенова. Алматы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

SESSION 1 

 

ГУМАНИТАРЛЫҚ, КӨРКЕМ ЖӘНЕ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

ПРАКТИКАСЫ 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГУМАНИТАРНОГО, ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THEORY AND PRACTICE OF HUMANITIES, ART AND MUSIC EDUCATION 

 

ӘОЖ 378.018:78 

 

МУЗЫКА ПӘНІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

Абхай Арайлым Әлібайқызы, Баймолдаева Жамал Жадыковна 

Қазақстан Республикасы, Тараз қ., М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

 

Аңдатпа: Мақала Музыкалық білім берудің музыкалық қызметіне арналған. Музыка 

балалардың рухани әлемін байытады, оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға әсер 

етеді, моральдық келбетін қалыптастырады. Музыкалық іс-әрекетті ұйымдастыру формалары 

әртүрлі. Олардың ішінде жетекші-сабақтардағы оқу қызметі. Сонымен, балалардың 

сабақтарда алған музыкалық тәжірибесі оларға мерекелерге, ойын-сауықтарға сәтті қатысуға 

және, әрине, тәуелсіз музыкалық қызметпен айналысуға мүмкіндік береді. 

Кілттік сөздер: ұлттық музыкалық тәрбие, Музыкалық білім беру құндылықтары, өнер 

адамның ішкі сезімін, орындаушылық шеберлігін шыңдауды, асыл рухани қазынасын 

білдіреді. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОКА МУЗЫКИ 

 

Абхай Арайлым Әлібайқызы, Баймолдаева Жамал Жадыковна 

Республика Казахстан, г. Тараз, Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати 

 

Аннотация: Статья посвящена музыкальной деятельности музыкального образования. 

Музыка обогащает духовный мир детей, оказывает воздействие на развитие его творческих 

способностей, формирует его моральный облик. Формы организации музыкальной 

деятельности различны. Ведущей среди них является учебная деятельность на занятиях. Так, 

музыкальный опыт, который дети приобрели на занятиях, позволяет им успешно участвовать 

в праздниках, развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной 

деятельностью. 

Ключевые слова: национальное музыкальное воспитание, ценности музыкального 

образования, искусство выражает внутреннее чувство человека, оттачивание 

исполнительского мастерства, благородное духовное сокровище. 
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Abstract: the article is devoted to the musical activity of music education. Music enriches the 

spiritual world of children, influences the development of their creative abilities, forms their moral 
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image. The forms of organization of musical activity are different. The leading among them is the 

educational activity in the classroom. Thus, the musical experience that children have acquired in 

the classroom allows them to successfully participate in holidays, entertainment and, of course, 

engage in independent musical activities. 

Keywords: national musical education, values of musical education, art expresses the inner feeling 

of a person, honing performing skills, noble spiritual treasure. 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Көп ұлтты жастардың өздерін Қазақстан тарихына, өткен 

буынның маңызды өмірлік құндылықтарымен сәйкестендіруіне үйрету керек, жастарға 

нақты өмірлік бағыт бағдар беру керек» деген болатын. Бұл сөзді бізге тікелей қатысты деп 

айтуымызға болады. Иә, халқымыздың барлық топтарының әлеуметтік жағдайлары және 

қажеттіліктері өзгеріп жатқан шақтарда жастарды музыка өнеріне тәрбиелеуге ден қойып, 

болашақ еліміздің өнер майталмандары етіп тәрбиелеу, ойлаған асыл армандарына жеткізу – 

халқымыздың рухани жаңғыруына зор ықпалын тигізеді. Осы арада жастар өз ұлтының 

патриоты болуы, халқының мәдениеті мен тарихына жанашыр бола отырып, үздік оқу басты 

арманға айналуы керектігін ұмытпауы қажет. Сондықтанда мектеп қабырғасында қазіргі 

таңда өнерге деген тәрбиені қандай бағытта іске асыру керектігі бұрынғыдан да маңызды 

мәселе болуы тиіс [1]. 

Өнер арқылы адам өзінің шын мәніндегі өз ішкі көңіл-күйін және толық қанды ішкі 

сезімін білдіреді. Сондықтан, қазіргі таңда оқу орындарында өнердің бір мақсаты – жеке 

тұлғаның барлық әрекетіндегі өнер арқылы патриоттық сезімталдыққа жастарды тәрбиелеу. 

Әуенді сөзбен жеткізу мүмкін емес және кез келген адам музыканы жан дүниесімен сезініп, 

бойына сіңіре алмайды. Себебі «адамның жүрек үнінің көркем тілі», яғни сезім, қобалжу, 

көңіл-күйдің нақты көрінісі деуге болады. 

Музыка пәнінің негізгі мақсаты – шәкіртке ұлттық өнердің құндылығы мен аса дара 

қазынасын ұғындыру. Тек өнер ғана адамның шындыққа тарихи қалыптасқан эстетикалық 

қарым-қатынас тәжірибесін ашады, қорытындылайды. Әр халық өзінің эстетикалық дүние 

танымы және көркемдік өзіне тән өнер туындылары арқылы ерекшеленеді. Ұрпақ 

тәрбиесінде, халқымыздың ұлттық өнерін, мәдениетін, оның сырлы да көркем мәнісін 

ұғындыру мектепке дейінгі тәрбиеде баланы табиғи әсемдікті сүйсіне білуге баулу құралы 

екені сөзсіз. Сондықтан, мектепте өнерге деген қызығушылықты арттыруда халық өнері 

және мәдениетінің сан-алуандығы түрлері туралы түсініктер қалыптастыру көзделеді. Қазіргі 

кезде, мектепте жас ұрпаққа көркемдік білім мен тәрбие беру жүйесінде көркем әдебиет, 

музыка өнері, бейнелеу өнері, ұлттық қолөнер сияқты эстетикалық мәндегі пәндер арқылы 

оның ішінде, халықтық дәстүрлі өнерін игерте отырып, оқушының бойындағы әсемдікті 

қабылдау, сезіну, өнер шығармаларын әсемдік заңдылықтарына сәйкес бағалай білу 

қаблеттерін, көркемдік талғам деңгейінде қалыптастыру қажеттігі маңызды мәселенің бірі. 

Әл-Фараби өзінің «Музыка туралы үлкен трактатында» музыка ғылымының 

мәселелерін зерттейді (музыкалық дыбыстардың құрылысынан музыка мен поэзияның 

байланысына дейін). Музыканың жақсы жақтары мен оның тәрбиелік мәнін жан-жақты 

ашып көрсетеді. Музыканың әр түрлі жанрын жетілдіруде пайда болатын адам 

дарындылығының дәрежелерін талдайды. Әлеуметтік өмірдің шындығына тән кереметтілік 

тұрмыстық құбылыстардың шындығын көрсете білуде екенін дәлелдейді. Қазақстан 

мәдениетінің халықтың қолданбалы өнерде болсын, көркемдік әдебиет пен музыкалық 

өнерде болсын өзінің бірінші кезекте ерекшелінетінін айта кеткен де жөн [2]. 

Мектепте музыкалық тәрбие берудің басты міндеті – оқушыларды музыканы дұрыс 

тыңдап, түсінуге және оны әсерлі орындай білуге баулу болып табылады. Орындаушылық 

шеберлікті шыңдау ән-хор дағдыларын жүйелі түрде бір сатыға қоя білумен тығыз 

байланысты. Мектепте барлық пәндер сияқты, музыка пәні де оқушыларды азаматтық рухта 

тәрбиелеп, олардың дүниетанымын дамытып, ой-өрісін кеңейтуді, сонымен қатар музыка 

саласында білімін жетілдіруді мақсат етеді. Қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептердің 

оқулықтары жыл сайын тәжірибеге сай, әдет-ғұрыптарына, салт-дәстүріне, рухани 
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қазынасына, саяси-әлеуметтік, экономикалық ерекшеліктеріне ыңғайланып жасалуда. Мұны 

ұрпақтарымызға, қасиеттерімізді сіңірудің қажеттілігінен туындаған жағдай деп түсінуіміз 

керек. Яғни, ұрпағымызға ұлттық тәрбие беру қажет. М. Жұмабаев бұл мәселе жөнінде 

былай деп ой түйеді: «Әрбір ұлттың балаға тәрбие беру туралы ескіден келе жатқан жеке-

жеке жылдары бар. Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп қолданылып келе жатқан 

болғандықтан, әрбір тәрбиеші, сөз жоқ ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиісті. Және әрбір 

ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет атқаратын болғандықтан, 

тәрбиеленетін баланы сол ұлттық тәрбиесімен тәрбиелеуге міндетті» [3]. 

«Біз қазір музыка саласында өзіміздің халқымыздың дәстүрінен, дүниежүзілік 

классикалық үлгіден айырылмай, ілгерілей беруіміз қажет, – дейді ғалымдар Ә. Нысанбаев 

пен Т. Әбжановтар, – өйткені музыка халқымыздың адамгершілік пен парасаттылық 

қасиетке жетудің жолы дейді». Меніңше, өте тура да әділ айтылған пікір деп ойлаймын. 

Ендеше осы халқымыздың дәстүріндегі әсем ән мен тәтті күйіміз, бізді адамгершілік пен 

парасаттылыққа жетелейтін жол. Осы бір аса бай рухани қазыналардың бүгінгі таңда 

жастарға тәрбие берудегі ролі де айырықша. Сол үшін де өнер сүйген қауым тәтті ізгі 

қасиетті қастерлейді. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздікке қолы 

жеткен еліміздің білім, тәрбие беру ісіндегі басты мақсат – рухани жан дүниесі биік, жеке 

тұлға қалыптастыру. Ал тұлғаны музыкаға тәрбиелеу дегеніміз – ол баланың бойында белгілі 

бір қызығушылықты ояту, қажетті құндылық бағдарын, соның ішінде пайдалы іс-әрекеттерді 

қалыптастыру, дарындылық көзін ашу деген сөз [4]. 

Қорыта келе сынып оқушыларын тәрбиелеу үрдісінде, музыка өнері арқылы музыкалық 

мәдениеттілікке баулу, музыкалық жалпы білімдерін қалыптастыру мен тәрбиелеу, қазіргі 

музыкалық білім беру саласының өзекті бағыты болып табылады. 

Мектеп оқушыларының алғашқы музыкалық білімі төменгі сынып оқушыларында 

қалыптасады. Музыка сабағының талапқа сай өткізілуінің арқасында, еліміздегі мектептерде 

төменгі сынып оқушыларының музыкалық тәрбиесі кешенді түрде жүргізілетінін ғылыми 

зерттеулер арқылы анықталған. Қазіргі кезде музыка сабақтарының іс-әрекеттер негізінде 

төменгі сынып оқушылары жалпы музыкалық мәдениеттілікке, ән орындау мәдениетіне, 

музыкалық шығарманы тыңдау мәдениетіне тәрбиеленеді. Бұл кешенді үрдісті ғылыми-

әдістемелік тұрғыда, дұрыс жүргізіп, оқушыларға сауатты музыкалық білім беретін музыка 

пәні маманы болып табылады. 

Мектепте музыка сабағы оқушыларды әсемдік әлемінің таңғажайып сырын терең 

түсініп, көркемдік атаулыны шынайы сезінуге, одан рухани ләззат, әсер алуға, өмір жайлы ой 

толғауға, ізгілікті мұрат-мақсаттарға жетелеп, өнегелі істерге баулиды. Осы маңызды 

міндеттерді орындау үшін баланың бойындағы қабілетті дамыту керек. 
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Аңдатпа: Мақала орындау дағдыларын жақсарту мақсатында ұйымдастырылған 
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Аннотация: Статья направлена на определение основных факторов, которые играют 

немаловажную роль в организации эффективной работы студенческого вокального ансамбля, 

организованного с целью улучшения навыков исполнения. 
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Abstract: The article is aimed at identifying the main factors that play an important role in 

organizing the effective work of a student vocal ensemble organized to improve performance skills.  
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Отандық мәдениеттің дамуында музыкалық өнер үлкен рөл атқарады, ол адамды 

көтереді және шабыттандырады, рухани әлемін байытады, оның дүниетанымы мен 

эстетикалық талғамын қалыптастыруға көмектеседі. Музыкалық өнер адамдардың өмірімен 

тығыз байланысты, олардың санасы мен жан дүниесіне үлкен әсер етеді. Музыкаға жастар 

ерекше қызығушылық танытады. Алайда, жастар көбінесе танымал және электронды 

музыкаға артықшылық береді, бұл әрқашан жеке тұлғаның психоэмоционалды және 

моральдық дамуына оң әсер етпейді. 

Сонымен қатар, бүгінгі таңда отандық музыкалық мәдениетте вокалдық ансамбльдік 

орындаушылық дәстүрі өзекті болып қалуда, әсіресе соңғы жылдары бұқаралық ақпарат 

құралдарының қолдауымен ол жастардың музыкалық тәрбиесіне оң әсерін тигізеді. 

Вокалдық ансамбльдегі студенттердің сабақтары жастардың музыкалық мәдениетін 

кеңейтуге, олардың музыкалық қабілеттерін (әуезді, ырғақты, тембрлік, гармониялық есту; 

вокалдық дауыс; тұтастай музыкалдылық) дамытуға ықпал етеді, сондай-ақ сахна 

мәдениетін, музыкалық-көркемдік талғамын, шығармашылық бастамасы мен дербестігін 

тәрбиелейді. Әсіресе, студенттердің вокалдық ансамбльге қатысуы олардың орындаушылық 

дағдыларының дамуына әсер ететіндігін, бұл жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауына және жалпы 

оның шығармашылық дамуына оң әсер ететіндігін атап өткен жөн. Ансамбльдік ән айту 

процесінде, тіпті өте қарапайым вокалдық деректермен де, ансамбльдің әр қатысушысы өз 

ойын білдіруге, өз жетістіктерін көпшілік алдында көрсетуге мүмкіндік алады. Бұл, өз 

кезегінде, студенттік аудиторияның вокалдық ансамбльдік орындаушылықты игеруге деген 

ұмтылысын негіздейді. 

«Ансамбль» ұғымы француздық «ensemble» сөзінен шыққан, оның бірнеше белгілері 

бар [1]. Музыкалық өнерде бұл термин бір мақсатты – музыкалық шығарманы жүзеге 

асыруға тырысатын бірнеше орындаушылардан тұратын ұжымды білдіреді. Музыкада да 
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ансамбль музыкалық шығарманың үйлесімді орындалуы деп аталады, ал ансамбльді 

орындаушылардың шағын құрамына арналған музыкалық шығарма деп атауға да болады. 

Ансамбльдер – бірлескен музыканың кең таралған түрі. Олардың атауы сандық 

арақатынасқа байланысты болуы мүмкін: квартет, квинтет және т. б. 

Вокалдық ансамбль өнерінің дамуы хор және вокалдық музыканың қалыптасу 

тарихымен тікелей байланысты. 

Вокалды музыка, ол музыканың ең ежелгі түрлерінің бірі болып табылады. Ежелгі 

уақытта дауысты игерудің арнайы әдістері болмаған. Техника тек XVI ғасырда Еуропада 

ұлттық вокалдық мектептер қалыптаса бастаған кезде пайда болды. 

Вокалды ансамбльдер жынысы мен жасына қарамастан музыканың ең көп таралған 

түрлерінің бірі болып табылады. Бұл ең қарапайым вокалдық деректермен де 

шығармашылықты білдіру мүмкіндігі болып саналады. Ансамбльдік ән әуенділікті, 

эстетикалық талғамды, әртістікті, ұжымдық әнге деген сүйіспеншілікті дамытады. 

Вокалдық ансамбльдерді топтарға біріктіріп: жасына қарай (балалар, жасөспірімдер, 

жастар, аға жас топтары және т. б.); құрамына қарай (біртекті – әйелдер немесе ерлер, 

аралас); қатысушылар санына байланысты (дуэттер, трио, квартеттер және т. б.); 

орындалатын музыканың стиліне қарай (классикалық, джаз, фольклорлық, рок, эстрадалық 

және эстрадалық-джаз және т. б.); орындаушылық құрамға байланысты (вокалдық, 

вокалдық-аспаптық, вокалдық-хореографиялық, аспаптық-хореографиялық); музыка ойнау 

нысаны (сүйемелдеусіз – a cappella, сүйемелдеумен); орындаушылық шеберлік деңгейіне 

(әуесқой, кәсіби) қарай жіктеуге де болады. 

Орындаушылықтың ансамбльдік түрі студенттердің мәдени-білім беру қызметінде өте 

кең таралған, өйткені ол орындаушылардың жоғары кәсібилігін талап етпейді; 

- жастар арасында вокалдық өнерге қызығушылықты арттырады; 

- студенттердің шығармашылық жастар ортасында қарым-қатынас жасау мүмкіндігін 

шектемейді; 

- топтық жұмыс ретінде орындаушылық дағдыларды дамытуға қарқынды әсері бар 

[2,78]. 

Әр әншінің және ансамбльдің вокалдық дағдыларын тәрбиелеу өзекті мәселе болып 

табылады, оны шешу жетекшіге, оның кәсібилігіне байланысты. Вокал педагогикасы әлі де 

қалыптасып, зерттелуде, сондықтан әр көшжетекшінің үлесі Вокал өнері үшін үлкен мәнге 

ие. 

Жалпы, музыкалық және орындаушылық дағдылар саналы түрде бағытталған іс-

әрекеттер болып табылады, оларды автоматтандыру шығармашылық қабілеттерді толық іске 

асыруға әкеледі. 

Вокалды орындаушылық шеберлік – бұл әдейі дамыған қозғалыстар жүйесі, олар 

ішінара автоматтандырылады, бұл музыкалық білім мен дағдыларды мақсатты музыкалық іс-

әрекетте жүзеге асыруға мүмкіндік береді [3,14]. 

Студенттердің ансамбльдік ән айту дағдыларын дамыту жетекшінің бақылауымен 

жұмыс жасау құралдарына, формалары мен әдістеріне тікелей байланысты, оның міндеті 

ансамбльге қатысушыларды барабар бағалау, мақсаттар қою және ансамбльдің 

шығармашылық және әншілік мүмкіндіктерін жүзеге асыру болып табылады. Кішігірім 

вокалдық тәжірибесі бар студенттер үшін қарапайымнан күрделіге дейінгі ең оңтайлы жолды 

көрсету де, жетекшінің басты міндеті болып саналады. Әр сабақты жетекші жоспарлап, 

талдап, жаңа міндеттер қойып, оқу процесінде туындайтын мәселелерді шешудің жолдарын 

іздеуі керек, соның ішінде әр түрлі дәстүрлі және заманауи оқыту құралдарын қолдануға да 

болады: музыкалық оқу құралдары, хрестоматиялар, бейне және аудиоматериалдар және т.б. 

[4,85]. 

Вокалдық-орындаушылық дағдыларды дамыту процесінде құралдардан басқа әртүрлі 

нысандар (жеке, топтық және ұжымдық) және жұмысты ұйымдастырудың конценртірлік, 

түсіндірме-иллюстрациялық әдістерін қолдану қажет. 
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Студенттермен жұмыс жасаудың ерекшелігі, ансамбль жетекшісі жұмыстың алғашқы 

кезеңдерінде де ескеруді қажет ететін көптеген параметрлерді қамтиды. Студенттермен 

жұмыс психологиялық (жас, жеке) ерекшеліктерді, музыкалық дайындықты және студенттің 

вокалдық өнер туралы білім деңгейін де ескеруі тиіс. 

Вокалды ансамбльді ұйымдастыру – бұл вокалды ансамбльдің шығармашылық ұжым 

ретінде жұмыс істеуіне басшылық ету және жұмыс істеу, оның қажеттіліктерін жүзеге асыру. 

Ұйымдасқан әлеуметтік топ бола отырып, ансамбльдің бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар: 

шығармашылық өзін-өзі дамыту және өзара шығармашылық әрекеттесуге ұмтылу; өзін-өзі 

ұйымдастыру мен фокустың жоғарылауы. 

Кез келген шығармашылық ұжым – бұл тірі организм, ол өздігінен тыныс алады және 

өзгеру қабілетіне ие. Ансамбльдің құрамы, сондай-ақ жетекшілік ету формасы мен оқыту 

формасы өзгеруі мүмкін. Шығармашылық ұжымдардың дамуы туралы А.С. Макаренконың 

пайымдуынша: 

Бірінші заң – үлкен әлеуметтік маңызды мақсаттың болуы. 

Ұжым қозғалысының тағы бір заңы – әлеуметтік және жеке ұмтылыстар мен 

мүдделердің дұрыс үйлесуі. 

Ұжымды дамытудың үшінші заңы – перспективалық желілер жүйесінің болуы.  

Ұжымның дамуының төртінші заңы – Қоғамдық пікірді қалыптастыру, 

көркемөнерпаздар ұжымының өз жеке дәстүрлерін дамыту [5,56]. 

Мәдени білім беру орталығында вокалдық ансамбль жұмысын тиімді ұйымдастыру 

төмендегідей мүмкіндіктердің арқасында студенттердің орындаушылық дағдыларын 

дамытуға ықпал ете алады:  

- кәсіби кадрларды іріктеу;  

- мәдени-білім беру орталығының концерттік және мәдени-бұқаралық 

қойылымдарында вокалдық ансамбльге қажеттілік және т. б.; сабақтарға арналған 

арнайы жабдықталған аудиторияларды ұсыну; 

- репетициялық және концерттік қойылымдарды техникалық жарақтандырудың жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету; 

- вокалдық ансамбльдің оқу жұмысын әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету; 

- вокалдық өнерді оқытуда қызметтік және жеке көзқарасты жүзеге асыру; 

- шығармашылық ұжымда жағымды ахуал қалыптастыру. 

Вокалдық ансамбльді ұйымдастыру барысында студенттердің вокалдық 

орындаушылық дағдыларын дамыту мақсатында келесі әдістер қолданылады: 

- жарнама арқылы болашақ қатысушылардың назарын аудару; 

- мәдени-білім беру орталығы студенттерінің жанрлық талғамдағы қызығушылықтары 

мен қажеттіліктерін анықтау; 

- ансамбльдің әлеуетті қатысушыларымен жұмыс істеу, тыңдау; 

- ансамбльдің ағымдағы және дайындық жұмыстарын және концерттік қойылымдарын 

іске асыру; 

- мақсаттар мен міндеттер қою үшін жұмысты талдау және түзету, одан әрі қызметті 

жоспарлау. 

Студенттік вокалдық ансамбльді студенттердің орындаушылық дағдыларын дамыту 

құралы ретінде ұйымдастыру кезінде ұйымның мынадай функциялары іске асырылады: 

жоспарлауды болжау, басқару. 

Болжау функциясы – ұжымды дамытудың мүмкін нұсқаларын және белгілі бір 

шешімдердің салдарын қарастыру, сонымен қатар ансамбль жұмысының мүмкін немесе 

күтілетін перспективаларын ғылыми зерттеу және талдау және оның мүмкіндіктерін жүзеге 

асыру. 

Жоспарлау функциясы вокалдық ансамбль қызметінің ағымдағы және перспективалық 

жоспарын және оны іске асыру мерзімдерін әзірлеу болып табылады. Вокалдық ансамбльдің 

шығармашылық ұжым ретіндегі жұмыс жоспарының шамамен құрылымы жұмыстың келесі 

үш бөлімін қамтуы мүмкін: ұйымдастырушылық-әдістемелік, оқу-тәрбиелік, сабақтан тыс. 
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Вокал ансамблінің қызметін басқару немесе жетекшілік ету функциясы ұйымдық жобалау, 

бақылау, есепке алу, талдау, ақпараттық қолдау, ақпарат беру, байланыс және басқа да 

құрамдас элементтерді қамтиды. 

Вокалдық ансамбль қызметін ұйымдастырудың төртінші негізгі кезеңі – студенттердің 

вокалдық орындау дағдыларын дамытуға арналған вокалдық ансамбльдің дайындық 

жұмыстары мен концерттік қойылымдары болып табылады. 

Репетиция – бірнеше рет қайталау арқылы концерттік бағдарламамен жұмыс жасаудың 

бір түрі. Репетициялар: іске қосу – орындау мәнерін орнатуда түзету және кемшіліктерді 

анықтау және оларды реттеуге қызмет ету; жалпы – бөлменің максималды дайындығы 

деңгейін тексеру, сөйлеуге қатысушылардың психологиялық дайындығы мен 

тұрақтылығымен жұмыс жүргізу де кіреді. 

Репетиция процесінде ансамбльмен жұмыс істеу кезінде ең өзекті вокалдық 

орындаушылық дағдыларға: дикция, дыбыс түзудің, тыныс алу мен дикцияның өзара 

әрекеттесу дағдылары, сап пен ансамбль шеберлігі болып табылады. Жұмыс істейтін нақты 

дағдыларды дайындау процесінде мыналар: концерт залында ерекше акустикамен орындау 

дағдысы; микрофондармен жұмыс істеу дағдысы; бейне драматургиясын бере отырып, 

музыкалық шығарманы тұтас орындау дағдысы. Соңғы белгіленген шеберлік автоматизмге 

жеткізілген барлық техникалық дағдыларды біртұтас көркемдік бейнені жеткізетін драмалық 

кешенге біріктіруді қамтиды. 

Шығарманы есеп беру ретінде орындау-бұл туындының концерттік орындалуы, онда 

барлық қалыптасқан дағдылар бастапқы мақсатты орындауға бағытталған 

шығармашылықтың іске асырылуын көрсетеді. Яғни есептік өнер көрсету барысында 

ансамбль қатысушылары ағымдағы және дайындық жұмыстары процесінде тәрбиеленетін 

барлық негізгі орындаушылық дағдыларын көрсетеді. 

Вокалдық ұжымның қызметін ұйымдастырудың дайындық кезеңін ұйымдастыруда 

келесі іс-шаралар өзекті болады: ансамбльге қатысушылардың орындаушылық дағдыларын 

қалыптастыру мен орындалу сапасын бақылау; көркемдік бейнені жасаудың түпкілікті 

нәтижесін талдау және бағалау; ұжым қызметінің келесі кезеңінде вокалдық ансамбльдік 

дағдыларды дамыту бойынша жұмыста перспективаны әзірлеу; жұмыстың келесі кезеңін 

ұйымдастыруды жобалау. 

Вокалдық ансамбльді ұйымдастырған кезде вокалдық орындау дағдыларын дамыту 

үшін келесі кезеңдерді қолдануға болады:  

- жарнама арқылы болашақ қатысушыларды шақыру;  

- вокалдық ансамбльді ұйымдастыру (студенттердің қызығушылықтары мен 

қажеттіліктерін анықтау); 

-ұжымның болашақ қатысушыларымен жұмысты алғашқы ұйымдастыру (олардың 

қабілеттерін анықтау, құжаттаманы жүргізу, болащақ қатысушылармен әңгімелесу; 

қабылдау құжаттарын ресімдеу; аудиторияларды, жабдықтарды, әдістемелік 

әдебиеттерді және т. б. сабақтарға дайындау.; 

- ұйымдастыру құжаттарының жобасын, құрылымын, атауын әзірлеу; вокалдық 

орындаушылық дағдыларын дамыту үшін вокалдық ұжымның ағымдағы, дайындық 

жұмыстарын және концерттік қойылымдарын іске асыру; 

- перспективалық мақсаттар мен міндеттерді қою үшін жұмысты талдау және түзету. 

Студенттердің орындаушылық дағдыларын дамыту құралы ретінде вокалдық 

ансамбльді ұйымдастырудың тиімділігін анықтау үшін, жұмыстың бастапқы және 

қорытынды кезеңдерінде негізгі дағдылар (тыныс алу, дикция, басқа қатысушылармен 

ансамбль шеберлігі, дыбыс қалыптастыру, интонация тазалығы) анықталады. Сауалнама 

әдістерін қолдану, қорытынды қойылымды талдау және педагогикалық бақылау вокалдық 

ансамбльді ұйымдастыру, студенттердің орындаушылық дағдыларын дамытуға тигізген 

әсерінің оң нәтижелері анықтады. 
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Студенттердің орындаушылық дағдыларын дамыту құралы ретінде вокалдық ансамбль 

жұмысын ұйымдастыру нәтижелері ЖОО студенттерінің орындаушылық дағдыларын 

дамыту үшін, вокалдық ансамбльді ұйымдастыруға төмендегі қажеттіліктер анықталды: 

- студенттердің орындаушылық дағдыларын ұйымдастыру құралы ретінде вокалдық 

ансамбльді ұйымдастырудың негізгі кезеңдерін анықтап, әзірлеу; 

- студенттердің орындаушылық дағдыларын дамыту процесінде вокалдық ансамбльді 

ұйымдастыру мүмкіндіктері анықталып, оларды іске асыру; 

- вокалдық ансамбльдің сабақтарын ұйымдастырудың жеке және ұжымдық нысандары 

әрбір студенттің және жалпы ұжымның орындаушылық дағдыларын дамытуға 

бағытталуы; 

- репетициялық жұмысты және есепті өнер көрсетуді ұйымдастыру вокалдық ансамбль 

қатысушыларының орындаушылық дағдыларын дамытуда белгіленген мақсатқа қол 

жеткізуге оңтайлы ықпал ету; 

- студенттердің вокалдық ансамбльдегі музыкалық қажеттіліктері мен қабілеттерін 

тәрбиелеудің жеке тәсілін іске асыру. 

Вокалдық ансамбль ұйымының жұмысын нығайтуға бағытталған шаралар іске 

асырылған соң, барлық қатысушылардың бойынан бес дағдының (тыныс алу, дикция, 

ансамбль шеберлігі, дыбыс шығару, интонация) дамуының оң динамикасы анықталды; 

- вокалдық ансамбльді ұйымдастырудың барлық негізгі кезеңдері студенттердің 

орындаушылық дағдыларын тәрбиелеуге оңтайлы әсер етті. Ансамбльді ұйымдастыруда 

студенттердің аталған дағдыларын дамыту үшін жалпы жұмысты жоспарлау, сондай-ақ 

ансамбль бойынша жүйелі түрде сабақтарды іске асыру ерекше маңызды. 

Студенттердің орындаушылық дағдыларын дамытуда, вокалдық ұжымдағы жұмысты 

ұйымдастыруды да бақылауға мүмкіндік беретін қорытынды көпшілік алдында сөйлеуде оң 

мотивация ретінде маңызды рөл атқарады. 

Вокалдық ансамбль қызметін табысты ұйымдастыру студенттердің музыкалық 

қабілеттері мен жеке орындаушылық дағдыларын дамытудағы қажеттіліктерін барынша іске 

асыруға мүмкіндік береді. 

Студенттердің вокалдық орындаушылық дағдыларының табысты дамуы көбінесе 

студенттердің вокалдық ансамбльдегі музыкалық қажеттіліктері мен қабілеттерін 

тәрбиелеудің жеке тәсілін іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі. 

Студенттік вокалдық ұжымда жұмысты ұйымдастыру көбінесе кадрлық және 

материалдық-техникалық қамтамасыз етуді анықтайтын, сондай-ақ жұмысты жоспарлауға 

әсер ететін қажеттіліктер мен міндеттермен де тығыз байланысты. 

Бақылау ұйымның маңызды функцияларының бірі ретінде ансамбльдегі жұмыстың 

қазіргі жағдайын анықтауға және оның қызметінің қорытынды нәтижелерін анықтауға 

мүмкіндік береді. Яғни нақты жоспарланған мақсатқа жету, нақты шешім және оны іске 

асыруға бағытталған ұжымдық біріккен жұмысты қажет етеді, ол екі жақты күрделі процесс 

болып табылады. Бұл процессті оңтайлы қорытындылауда студенттердің жеке 

қажеттілікттері мен қызығушылықтарын ескеру, шығармашылықты шыңдаудың бірден-бір 

жолы екендігіне көз жеткіздік. 
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Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі, білім 

алу жүйесінің үздіксіздігі талабына сай оқыту ісін ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері 

туындап отыр. Бүгінгі педагогикалық дидактикалық ұстанымдарына жүгінсек оқытудың 

басты міндеттері мұғалімнің білім беру және білім алушының білім алу қызметтерінің бір 

мақсатқа тоғысқанын, біріккен түрі екендігін айта аламыз. 

Хор ұжымының әрбір әртісі толыққанды музыкалық дамуын қамтамасыз ете отырып, 

музыкалық мәдениетті арттырады, адамгершілік және эстетикалық, этикалық тәрбиеге ықпал 

етуіне, талғам мен көзқарасты қалыптастырады, барлық ұжым алдында жауапкершілікке 

шақырады. Хор өнерінің мәнін шынайы жаппай, ұжымдық ретінде сипаттай отырып, А.В. 

Свешников былай деді: «Хорда ән айту – халықтың жалпы қол жетімді музыка мектебі болап 

табылады, онда музыка алаңдамайды, қоршаған өмірмен байлаыссыз, оның жанында жүріп, 

безендіреді, оны байытады» [6]. Хор өнерінің осы жоғары бағытын жүзеге асыру әртүрлі 

және жоғары көркемдік репертуары арқылы ғана жүзеге асуы мүмкін. Оған музыкалық-

эстетикалық тәрбиенің басты мақсаттары мен міндеттерін орындайтын әртүрлі туындылар 

енгізілуі керек. Хор репертуарында орыс және шетелдік классика, халық әні, заманауи 

композиторлардың шығармалары және көне музыка болуы тиіс. Осы шығармалардың 

әрқайсысы өзіне тән ерекшеліктерін ашып, рухани әлемін байытып, олардың музыкалық ой-

өрісін кеңейтері сөзсіз. 

Дирижерлық-хор дайындығы негізінде маманның кәсіби құзыреттіліктер білім 

алушылардың вокалды-хор орындаушылық қызметінде оқу сабақтарының түрлерін 

жоспарлау, әртүрлі жастағы оқушылардың репертуарында жаттықтыру әдіс-тәсілдерін, ән 

репертуарын іріктеу критерийлерін, хор дыбысталуын модельдеу, қарым-қатынас және 

педагогикалық тәсілдерін, оқушылардың вокалдық-хор дағыларын дамыту, ең бастысы – 

орындаушылық вокалдық-хор қызметі арқылы шығармашылық тұлғаны дамыту. Бұл 

мәселеге Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Ю.Б. Алиев, Г.М. Цыпин, Ж.Б. Кармазина, Е.Р. 

Сизова және басқа зерттеушілердің еңбектері арналды [3,4,5]. Жаңа оқыту ақпараттық 

технологияларын, педагогикалық, музыкалық педагогиканың, шығармашылық кешендерін, 

сонымен қатар басқару әдістері мен тәсілдерін меңгерген музыка мұғалімін дайындау да 

қиынға соғады. Әрине, музыка мұғаліміне сабақ барысында көмек құрал ретінде көптеген 

жаңа технологиялар келеді деп айтуға болады, ол балалар репертуарын жаттаған кезде 

аудио-, бейне жазбаларды, презентацияларды, фонограммларды пайдалануға болады. 

Музыка сабақтарында ойын-драматургия, театр тәсілдері, В. Коэнның иннтонациялық 

формалар әдісі, пластикалық интонирлеу әдісі және т.б. сияқты жарқын және 

шығармашылық тәсілдерді қолдану болашақ музыка мұғалімінің хор дирижерлаудың оқу 

мазмұнының шығармашылық тапсырмалар кешенімен толықтыру жағына қарай қайта талап 

етеді. 

Практикалық сабақтарда білім алушы білуі тиіс: мектеп коспектісіндегі сабақ – ән 

репертуарының мәнін, тоқсан, жыл тақырыптарын; сабақтың алға қойған мақсат-

міндеттерін: білім беру, дамыту, тәрбиелеу, балалардың дауысының жас ерекшеліктеріне 

орай  оның мүмкіндіктерін, жасына сәйкес ән айту дауысын дамытуға арналған 

жаттығуларды жасату, хордағы репертуарды іріктеу критерийлерімен таныстыру, вокалды-

хор дағдыларымен жұмыс; музыкалық мәнерлілік құралдарын, орындаушылық дағдысының 

жоспарын, шығарманы жаттықтыру жоспарын және т.б. Балалар реперуарын орындауға 

мынадай талаптар қойылады: әншілік тыныс алу, дикция, дыбыс түзу, интонация ережелерін 

сақтап ән айту; аспаптық сүйемелдеуді, дауыс пен аккомпонемент сүйемелдеуінің 

арасындағы ансамбльде орындау; ән мазмұнына сәйкес мимика құралдарын пайдалану; 
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сүйемелдеусіз әндерде дауыстарды тасымалдау; мектеп әндерін жаттаған кезде жұмыс 

қимылдарын пайдалану; музыкалық материалдардың қол жетімділігі, жас ерекшелігіне 

сәйкестігі, музыкалық-теориялық, вокалдық-хор және орындаушылық талдауды қамтитын 

эстетикалық құндылығы тұрғысынан мектеп - ән репертуарын кешенді талдау. 

Ән үйрету педагогикалық процесс ретінде үйретіліп жатқан шығармаларға және басқа 

факторларға байланысты, тіпті бір оқытушы да өзінің формасы мен мазмұнын өзгертетін 

жеке процесс болып табылады. 

Сондықтан да үйрету мен тәсілдерін зерттеу қиындау жұмыс. Мұнда бұл процестің 

«сатыларының» мазмұны мен жүйелілік үлгілерін қарастыруға болады. 

Ән үйрету «сатылары» 

Бірінші сатысы – көркемдік бейнесі анық беру мақсатымен музыкалық шығарманы 

көрсету болып табылады.  

Екінші сатысы – шығарманы тыңдау және оның мазмұны, мәнерлілік тәсілдері, 

әуеннің характері, қозғалыс шапшаңдығы тағы да басқа ерекшеліктері жайлы өз ойымен 

бөлісу.  

Үшінші сатысы – ауызша текстіні жан-жақты үйретуді, оның мәнерлілік 

ерекшеліктерін белгілеуді, түсініксіз сөздердің мағынасын, нақышымен бейнелеп айтып 

түсіндіруді мақсат етіп қояды. 

Төртінші сатысы – әнді ән жолдары бойынша үйрену. Шығарманы бүтіндей (қайталап 

көрсету) орындай және жеке ән жолдарына кесіп өте отырып, хор жетекшісі шығарманың 

бөліну заңдылықтары мен әннің бөлімдерінің бүтіндей логикалық байланыстылығын 

белгілейді. 

Жоғарыда айтылғандай, хор шығармасымен жұмыс жасау шартты түрде өзара тығыз 

байланысты кезеңдерден тұрады: партитураны түсініп, қабылдау, оны талдау, жаттау және 

дирижерлық қол қимылдарымен дирижерлау. Бірінші кезең шығармамен танысу, оны 

қабылдау, жалпы алғанда партитураны үйренудің күрделі үрдісінің бастамасы. «Өнерді 

қабылдау сезіммен басталуы тиіс, онсыз ол мүмкін емес», дейді Б.М. Теплов. Бірақ, әрине, 

көркемдік қабылдау онымен ғана шектеліп қоймайды. Ол алдымен «сезінетін», сонан соң 

«ойланатын» және де ойлауы терең де, өткір болуы керек. 

Ең алдымен теориялық материалдардың мазмұны білім алушылардың өздігінен жаңа 

тақырыпты меңгеруіне қолайлы және қызықты болуы қажет. 

Ол үшін тапсырмалар, сұрақ-жауаптар түрінде беріліп білім алушылардың 

қызығушылығын қалыптастыруға бағытталады. Бұл тапсырмалар негізінен білім 

алшылардың өз бетімен ізденуге жетелейді. 

Сауалнамалар арқылы білім алушының хор пәніне деген дайындық деңгейлері 

анықталады. Білім алушылардың хор пәнінен жалпы хор музыкасы, хорға арналған 

шығармаларын, хор композиторлары жөнінде, олардың өмір жолдарын қаншалықты 

білетіндігі туралы пікірлерін анықтауға сауалнамалар жүргізу және хор шығармаларын 

тыңдату дағдыларының деңгейлерін анықтау көрсеткіштерін дайындау. 

Білім алушыларыларға заманауи хор шығармаларының шығу тарихымен, пайда болу 

жағдайларын олардың нақты кімге арналғандығы туралы әңгімелеу, шығармаларды жаңа 

технологияларды қолдана отырып тыңдату және талдау арқылы білім алушының 

шығармашылық қабілетін қаншылықты екендігін анықтау, алғашқы кезеңнің нәтижесімен 

салыстыру, қалыптастыру әдістерінің тиімділігін хор сабағында қолдану. 

Дегенмен, білім алушылар шығармашылықпен айналысқылары келетіндіктерін, хор 

өнерін, шығармаларды басқа хор ұжымдарынан тыңдауды, еліктеуді және композиторлар 

өміріне шолу жасап, вокалды-хор дағдыларын жетілдіргісі келетіндіктерін білдірді. 

Музыка сабағында тек ән салу емес, музыка тыңдау, шығармашылық жұмыстар арқылы 

сөзбен жүргізілетін жұмыс, сөздерді байланыстырып сөйлеуге, эссе, мәнжазба, курстық 

жұмыс жазып сөздік қорын байытып қабілетін арттыруға зор үлесін тигізеді.  

Қазіргі сабақ беру мақсаттарының бірі – білім алушыларды хор музыкасымен 

қызықтыру және ол арқылы олардың кәсіби құзыреттілікке қалыптастыру. Білім 
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алушылардың дирижерлық дайындығы процесінде шығарманың көркемдік ойларын ашуға 

және сол көркемдік бейнені көруі, оның мазмұнының терең зерттелуі негізінде шығарманың 

өзінің шығармашылық қатынасын айқындауға мүмкіндік беретін білім дағдысының 

қалыптасуын қамтамасыз ету қажет. 

Демек білім алушылар хорға арналған репертуарларды яғни шығарманы дирижерлау 

барысында дұрыс шешім таба білуі үшін, белгілі бір әдістемелік базаны құра отырып, 

оларды бұған дайындау керек. 

Бірінші саты – шығармамен танысу алдын ала ескертіледі. Оның мақсаты – білім 

алушыларды қызықтыру, оның ой-пікірін бұл шығарманы талдап берумен өзіне тарту. Егер 

мұндай танысу жоғары кәсіби орындау арқылы шығарманың көрсетілуімен басталса тіпті 

жақсы. Бұл үшін әртүрлі көрнекілік құралдарды қолдануға, белгілі өнер шеберлерінің 

орындауындағы аудио-, видео жазбаларды қолдануға болады.  

Екінші саты – білім алушылардың шығармамен толық танысуы керек: музыканың 

авторы мен мәтіні туралы мәліметтермен, шығу тарихымен, шығармашылықтың стильдік 

ерекшеліктерімен, шығарманың музыкалық арқауына қысқаша талдама жасау оның вокалды-

хор айту ерекшеліктері турасында оған сипаттама беру (хордың типі және түрі, хор 

партияларының сипаты, үн құрылымының ерекшеліктері, ансамбль және т.б.). 

Шығарманың мазмұнын, оның сипатын, сезімін, көңіл-күйін анықтау – жанрлық 

ерекшеліктерін анықтаумен, музыкалық мәнерліліктің негізгі тәсілдерімен және де оның 

құрылымымен тығыз байланысты. Музыкалық шығарманы талдау барысында оның 

көркемдік жақтарына, композитордың шығармашылық характерлік ерекшеліктеріне аса 

назар аудару қажет. Мысалы: білім алушы композитор М. Төлебаевтың шығармаларымен 

таныса отырып және оның шығармаларын еске түсіре отырып (опералық, аспаптық, 

вокалды-хор шығармаларын), олар М. Төлебаевтың шығармашылығы түбегейлі қазақтың 

халық музыкасымен байланысты екендігін, М. Төлебаеевтың шығармалары оптимизмге, 

жарқын көңіл-күйге толы екенін түсінеді. 

Тағы да бір мысал, білім алушының композитор М. Сағатовтың «Той бастар» 

шығармасымен өзіндік жұмысынан алып қарайық. Шығарманың сипатының маңыздылығын 

сезінуіне әуеннің өзі мүмкіндік жасайтынын оны талдау кезінде байқауға болады. Көркемдік 

бейне әуендегі өлеңдердің ырғақтық негіздерінің бейнеленуі (есептік үлестің айрықша 

күшейуімен, 2/4 және т.б.), шығарманың құрылымы (қайталау), халықтық стильдегі 

вариацияның үйлесімділігі сияқты тәсілдердің көмегімен жасалады. 

Сонымен білім алушыға хор шығармасының идеасын түсінуге және сезінуге, оны 

үшінші сатыға – хор дирижерлау класында оқытушымен бірге жұмысқа дайындауға 

мүмкіндік береді. Бұл жұмыс оқытушы мен білім алушының аннотацияның мазмұнын 

талқылаудан басталады, соның негізінде көркемдік бейненің ашылуына жол жасалады. 

Демек, ұстаз немесе білім алушы өмірде хор репертуарларының алар орны аса елеулі 

десек болады. Олай болса, оны болашақ мамандарға наихаттаудың маңызы зор. 
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Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев 1925 жылы 1 cәуірде Алматы облысы, Іле ауданы, 

Шилікемер ауылында дүниеге келген. Қазақтың әйгілі күйші, композиторы, дирижер, 

дәулескер домбырашы. Қазақ КСР халық әртісі, КСРО халық әртісі, халық қаhарманы. 

Нұрғиса Тілендиев тұңғыш рет қазақтың төл музыкасын төл аспатарымен оркестрлік 

үлгіде дыбыстау арқылы әрі қарай дамуытудың тамаша үлгісін көрсетті. Нұрғиса Атабайұлы 

қазақтың музыкалық мәдениетідегі сал серілік дәстүрдің соңғы тұяғы. Нұрғиса Тілендиев 

жерден қуат алатын, қазақтың музыкалық дәстүріне табанын нық тіреп тұрып, өзінің арман 

аңсарын еш жасқанбастан дыбысқа айналдыра білді. Ол өз заманының музыкалық танымын 

терең игерген кәсіпқой музыкант бола тұра суырыпсалмалық дәстүріді ұдайы шабыт тұғыры 

етіп отырды. Бір сөзбен айтқанда, көргенді күйіктеп, естігенді жаттап отыратын оркестрлік 

қасаңдыққа Нұрғиса бауырқанған шабыт еркіндігін дарыта білді. Нұрғиса сахараның ақ бас 

абыздары сияқты, өз үнін көп дауысқа тұншықтырмай, өз лебізін көп даңғазаға ілестірмей, 

қазақтың дәстүрлі музыкалық тіліндегі даращыл қасиетті тәу етіп өтті. Нұрғисаның 

композитор, дирижер, орындаушы ретіндегі ойы көпке ортақ, тілі көпке түсінікті. Егер, 

салсерілер өнері адамның жан жүрегіне бағытталуымен дараланса, сол ұлы дәстүр 

Нұрғисаның да барша шығармашылық болмысында аста төк болып, шалқып шашылып 

жатты. Дәл осы тұрғыда Нұрғиса қазақтың дәстүрлі музыкасының әрін тайдырмасынтан, 

нәрін жоғалтпастан тек қана өзіне тән профессионализмді қалыптастыра алды. 

Нұрғиса Тілендиевтің бойындағы осындай Тәңір дарытқандай көп қырлы, алуан сырлы 

аста-төк дарынның сыр-себебі кім-кімге де ден қойдыртса керек. Әрине, ондай сыр-себептің 

негізі қашанда туған топырақ, шыққан тек, өсіп-өнген ортамен кіндіктес. Нұрғисаны жарық 

дүниеге келген сәттен бастап әнге бөлеп, жырмен құндақтап, күймен тербеткен Жетісудың 
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өнерпаздық дәстүрін тағдырлы себептің зоры десе жөн. Мұндайда көктей шолып болса да, 

Жетісудың өнер мектебіне тұғыр болған тұлғалардың атып атап, түсін түстеп өту қажет. 

Нұрғиса Тілендиев өзінің барша қабілет-дарынын халқының рухын асқақтатуға арнады. 

Бұл жолда ол халқымен етене тіл табысып, халқының сырласы да, мұңдасы да бола алды. 

Оның музыкасы баланың да, дананың да жүрегіне жол тауып, дүйім жұрттың рухани жан 

серігіне айналды. Ол атақ-даңқ іздеген жоқ, атақ-даңқ оны іздеп тапты. Қазақстан 

композиторларының ішінде тұңғыш рет Халық қаhарманы атағын алды. Кез келген кесек 

дарынның күмәнсіз орындалатыны сияқты, бұған дүйім жұрт қалтқысыз көңілмен қуана қол 

соқты. Нұрғисаны біртуардарын, қайталанбас тұлға ретінде көзінің тірісінде-ақ әйгілі 

замандастары бірауыздан мойындады. Олар Нұрғисаны мақтаған жоқ, халықтың мәдени-

рухани өміріндегі құбылыс ретінде Нұрғисамен мақтанады.  

      
Нұрғиса Атабайұлы қазақтың музыкалық мәдениетіне композитор, дирижер, 

орындаушы ретінде өшпес із қалдырған суреткер. Ол 500ден астам музыкалық төл 

туындылардың авторы. Осынау мол мұраның жанрлық аясы да қайран қалдырады: ән, күй, 

романс, увертюра, поэма, контата, опера, балет. Сүйікті шығармаларынан: «Достық 

жолымен», «Менің Қазақстаным» кантатасы, «Алтын таулар» операсы, «Ата толғауы», 

«Халық қуанышы», «Қайрат», «Аққу», «Махамбет», «Арман», «Көш керуен», «Саржайлау», 

«Алатау», «Ақжайық», «Ақ құсым» «Өз елім» сияқты ондаған әндері халықтық бояу 

нақышының қанықтығымен, өзіндік қолтаңбасының айқындығымен жұртшылықтың сүйіп 

тыңдайтын рухани қазынасына айналған. Мұның сыртында қырықтан астам пьсаға және 

жиырмадан астам фильмге музыка жазған. 

Нұрғиса Атабайұлы музыкасын жазған М. Әуезовтың, Ш. Аймановтың, Т. Ахтановтың, 

Ә. Тәжібаевтың пьесалары, сондай-ақ «Қыз Жібек», «Қилы кезең», «Менің атым Қожа», 

«Қарлығаштың құйрығы неге айыр», «Ақсақ құлан» фильмдері әлдеқашан қазақ сахнасы мен 

экран өнерінің классикасына айналған. 

      
Марапаттары 

- Қазақстанның халық әртісі; 

- Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының иегері; 

- КСРО ның халық әртісі; 
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- Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен Н.Тілендіұлына 1998 жылы 

«Халық қаhарманы» атағы беріледі; 

- Отан ордені; 

- ІІ дәрежелі Отан соғысы ордені; 

- Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. 

«Құстар қайтып барады» әнінің шығу тарихы 

Ағаш жапырақтары сарғайып, күн нұрын сирек шашып, күңіреніп күз жеткенде құстар 

жылы жаққа қайтып кетеді. Осы бір табиғи құбылысты дара тұлға Нұрғиса Тілендиев 

«Құстар қайтып барады» әнге салған еді. 1965 жылы ол кезде ҚР Еңбек сіңірген өнер 

қайраткері деген атағы бар ұлы сазгер Нұрғиса Тілендиев Қазақфильм киностудиясында 

музыкалық бағдарламалардың бас редакторы қызметін атқарған екен. Бірде жұмыстан 

шығып, көңілсіз күйде үйіне қарай тартады. Сірә, жұмыста бір дүниеге көңілі толмаса керек. 

Алматыдағы 28-Панфиловшылар саябағына аяңдай келіп, орындыққа отырып, айналасына 

қарай бастайды. Кенет көзіне ұшып жүріп, ағашқа келіп қонған тырна түседі. Жаңа қонған 

тырнаға ағашта отырған өзге құстар, оның ішінде қарғалар тыныштық бермейді. Қайта-қайта 

келіп, шоқып, мазасын алады. Құстардың бұл әрекетін көрген сазгер: «Адам мен құстың 

өмірі қандай ұқсас» деген ойға келеді. «Жер бетінде адам баласы бір-біріне сұстана қарап, 

қызыл сөзге жол біріп, бір-бірін көре алмай, қудалап жатады. Бұл әрекет құстардың да 

өмірінде бар екен-ау. Тырнаны қарғалар отырғызбай қойды. Мен болсам, көзге жас алып, 

үйге қарай беттедім» - деп үйге келген бойда саябақтағы жағдайды жары Дариға 

Тілендікелініне айтып береді. Саябақтағы оқиға сазгер жүрегінде қалып, көңіліне тигені 

соншалықты, ол «Құстар қайтып барады» әнін дүниеге әкеледі. Кейін Тұманбай 

Молдағалиев бауырын шақырып алып, әннің шығуына ықпал еткен жағдайды баяндап, 

көңілі босағанын айтып береді. Ақын інісі ағасын мұқият тыңдап, ән мәтінін жазуға бел 

буады. Осылай «Құстар қайтып барады» әні халық назарына ұсынылады. Бұл әннің алғашқы 

орындаушысы – ҚР халық әртісі Роза Жаманова. Кейін қос дауыста сол кезде өнерге енді 

ғана қадам басқан Бақыт Әшімова мен Шолпан Тоқсанова деген жас әншілер шырқады. Осы 

ән арқасында жас әншілердің есімдері кеңінен таралды. Ән танымалдылыққа ие болып, 

«Құстар әні», «Бара жатыр құс қайтып», «Құстар қайтып бара жатыр» деген атауларға ие 

болды. Сазгердің жүрегінен шыққан әуенді сырын бұзбастан тек шебер орындаушы ғана 

жеткізе алады. «Құстар қайтып барады» әнін ҚР халық әртістері Майгүл Қазтұрғанова, 

Ермек Серкебаев, Нұрғали Нүсіпжанов сияқты саз өнерінің майталмандары шырқады. 

Нұрғиса Тлендиев көзі тірісінде өз концерттерінің соңын осы әнмен аяқтайды екен. Қайтпас 

сапарға аттанар кезде мені осы әнмен шығарып салыңдар деп аманат еткен болатын. Нұрғиса 

Тілендиев 1998 жылы 15қазанда өмірден өткен болатын. Нұрғиса Тілендиевтің қазақ 

мәдениетіне қалдырған мол мұрасын насихаттау біздің басты міндеттеріміздің бірі. Себебі 

осындай талантты шығармашыл жандардың бізге қалдырып кеткен еңбектерін бүкіл әлем 

білуі тиіс. 
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Аннотация: Методическая компетентность педагога проявляется в основных видах 

профессиональной деятельности (методическая работа), составляющих два взаимосвязанных 

и взаимозависимых направления: учебно-методическое и научно-методическое. 

Методическая деятельность учителя реализуется при разработке методических 

рекомендаций, пособий, авторских образовательных программ и др. Высокими формами 

представления методического творчества в учебной практике являются его обобщение в 

различных изданиях, открытие частных школ-семинаров преподавателей, защита научной 

работы по результатам исследования собственной научно-методической системы. Если 

иметь в виду методическую работу учителя, то особую роль играет формирование 

методического мышления, которое определяется изменением опыта. 

Важной особенностью данного типа мышления является понимание каждой учебной 

ситуации, оперативный выбор и реализация оптимального варианта ее решения. Важным 

условием формирования и развития методической компетенции учителя являются такие 

личностные качества, как эрудиция, практическое мышление, интуиция. 
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содержания образования, учебно-методическая и научно-методическая деятельность 
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Аңдатпа: Педагогтің әдістемелік құзыреттілігі өзара тәуелді және өзара тәуелді екі 

бағытты: оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік бағытты құрайтын кәсіби қызметтің 

негізгі түрлерінде (әдістемелік жұмыс) көрінеді. Мұғалімнің әдістемелік қызметі әдістемелік 

ұсыныстарды, құралдарды, авторлық білім беру бағдарламаларын және т. б. әзірлеуде іске 

асырылады. Оқыту практикасында әдістемелік шығармашылықты ұсынудың жоғары 

формалары оны әртүрлі басылымдарда жинақтау, оқытушылардың жеке мектеп-

семинарларын ашу, өзіндік ғылыми-әдістемелік жүйені зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми 

жұмысты қорғау болып табылады. Егер біз мұғалімнің әдістемелік жұмысын есте ұстасақ, 

онда тәжірибенің өзгеруімен анықталатын әдістемелік ойлаудың қалыптасуы ерекше рөл 

атқарады. 

Ойлаудың бұл түрінің маңызды ерекшелігі – әр оқу жағдайын түсіну, оны шешудің 

оңтайлы нұсқасын жедел таңдау және жүзеге асыру. Мұғалімнің әдістемелік құзіреттілігін 
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қалыптастыру мен дамытудың маңызды шарты-бұл эрудиция, практикалық ойлау, түйсігі 

сияқты жеке қасиеттер. 

Кілттік сөздер: Педагогтердің әдістемелік құзыреттілігі, кәсібилігі, білім беру мазмұнын 

жаңарту, педагогтің оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметі. 
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Abstract: The methodical competence of a teacher is manifested in the main types of 

professional activity (methodical work), which form two interdependent and mutually dependent 

directions: educational and methodological and scientific and methodological. The methodical 

activity of the teacher is implemented in the development of methodological recommendations, 

manuals, author's educational programs, etc. The highest forms of presentation of methodological 

creativity in the practice of teaching are its generalization in various publications, the opening of 

their own schools-seminars of teachers, the protection of scientific work based on the results of 

research of their own scientific and methodological system. If we keep in mind the methodical work 

of the teacher, then the formation of methodical thinking plays a special role here, which is 

determined by the transformation of existing experience. The most important feature of this type of 

thinking is the comprehension of each educational situation, the prompt choice and implementation 

of the optimal solution. An important prerequisite for the formation and development of a teacher's 

methodological competence are personal qualities, such as: erudition, practicality of thinking, 

intuition, the ability to improvise, observation, vigilance, optimism, resourcefulness, the ability to 

foresee, the ability to reflect. 

Keywords: Methodological competence, professionalism of teachers, updating the content of 

education, educational and methodological and scientific-methodical activity of the teacher. 

 

На современном этапе развития общества нужны хорошо подготовленные 

специалисты, методически компетентные учителя, способные осмысленно и творчески 

подходить к решению инновационных задач, социально-мобильные, ориентированные на 

созидательные преобразования. Качественное методическое обеспечение педагогического 

процесса необходимо, так как оно способствует формированию методической 

компетентности учителей, качественной педагогической деятельности. 

В реальном педагогическом процессе методическая компетентность как системное 

образование, компонентами которого являются знания, умения, навыки педагога в области 

методики на основе оптимального сочетания методов педагогической деятельности, а также 

формирование данной компетентности как фактора, влияющего на повышение 

профессионализма педагогов, не используются в полной мере. 

В настоящее время необходимо искать пути повышения методической компетентности 

и готовности преподавателя к созидательным процессам в области  обновления содержания 

образования в школе. 

Методическая компетентность включает владение различными методами обучения, 

знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание 

психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения. 

Правомерность этой функции, по мнению А.Л. Зубкова обусловлена особенностями 

профессионально-педагогической деятельности педагога, так как они самостоятельно 
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отбирают информацию и методически ее перерабатывают, трансформируют в учебный 

материал и определяют эффективные средства обучения [1]. Эта функция предполагает 

также осмысление эффективности методов и средств педагогического воздействия. 

Методическая функция порождает у педагогов постоянное стремление к выработке 

индивидуального стиля ее выполнения, способствует переходу от репродуктивного способа 

деятельности к творческому [2]. Как отмечает А.К. Маркова, профессии – это исторически 

возникшие формы деятельности, необходимые обществу, для выполнения которых человек 

должен обладать суммой знаний и навыков, иметь соответствующие способности и 

профессионально важные качества. В этой связи педагогика изучает носителя 

педагогической профессии как целостную личность, во всем многообразии его 

профессионально-педагогических качеств, которые являются фактором успешности 

осуществляемой деятельности [3]. 

Методическая компетентность педагога проявляется в основных видах 

профессиональной деятельности (методическая работа), которые образуют два 

взаимозависимых и взаимообусловленных направления: учебно-методическое и научно-

методическое. 

В содержание учебно-методической работы входит педагогическая деятельность, 

обобщаемая на методических комиссиях, методических семинарах. Она обеспечивает 

проведение на высоком методическом уровне всех видов учебных занятий – уроков, 

семинаров, практических, индивидуальных и лабораторных занятий, консультаций и др. 

Учебно-методическая работа включает в себя: контроль качества учебных занятий; 

разработку методических материалов к каждому занятию, начиная с планов проведения 

занятий и кончая обобщением методических приемов его изложения; разработку структурно-

логических схем и тематических планов изучения учебной дисциплины; регулярное 

проведение методических семинаров по обобщению накапливаемого методического опыта с 

целью совершенствования методики проведения уроков [4]. 

В содержание научно-методической работы входит научное обоснование учебных 

планов, разработка учебных и образовательных программ, исходя из анализа результатов 

учебно-методической работы. 

Учебно-методическая работа требует систематической и кропотливой 

профессиональной деятельности  учителей школы. Методическая деятельность учителя 

реализуется в разработке методических рекомендаций, пособий, авторских образовательных 

программ, и т.д. Создавая свои методические продукты учителю необходимо обмениваться 

информацией, своим опытом с другими учителями [1]. 

Под методической деятельностью Н.Е. Эгранова, понимает самостоятельный вид 

профессиональной деятельности педагога по проектированию, разработке и 

конструированию, исследованию средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию 

обучающей и учебной деятельности по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Высшими формами представления методического творчества в практике обучения являются 

его обобщение в различных публикациях, открытие собственных школ-семинаров 

преподавателей, защита научной работы по результатам исследования собственной научно-

методической системы [5, с.14]. Все указанные формы основаны на сравнительном анализе 

различных сторон педагогической деятельности. Анализируя педагогический опыт, учитель 

сравнивает свои результаты методической деятельности с другими учителями, тем самым 

совершенствуясь в методиках, алгоритмах и т.д. Учитель обращает внимание, какие 

материалы разработаны, какие необходимо дорабатывать. В результате у него появляется 

совершенно новый методический продукт, в виде методического пособия или определенной 

схемы – урока, в результате которого видно, что учитель за счет методической деятельности 

совершенствует, развивает свою методическую компетентность. 

Если иметь в виду методическую работу учителя, то здесь особую роль играет 

сформированность методического мышления, которое определяется преобразованием 
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имеющегося опыта. Важнейшей чертой этого вида мышления является осмысление каждой 

учебной ситуации, оперативный выбор и реализация оптимального варианта ее решения. 

По мнению А.Л. Зубкова методическое мышление предполагает: 

 настойчивый и повседневный поиск учителем нестандартных способов решения 

методических задач, что требует реализации его индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 преобразование традиционных путей, форм и методов работы и внесение в них 

элементов новизны; 

 выход за рамки известного в педагогической науке и практике. 

Основным показателем развития методической компетентности учителей может 

служить уровень развития методического и творческого мышления, что проявляется в 

способах постановки и решения педагогических задач стратегического, тактического и 

оперативного плана. Повышение методической компетентности может происходить в 

процессе проблематизации образовательного процесса, учитывающей исходный уровень 

развития методического мышления. 

Важной предпосылкой становления и развития методической компетентности учителя 

являются личностные качества, такие, как: эрудиция, практичность мышления, интуиция, 

способность к импровизации, наблюдательность, зоркость, оптимизм, находчивость, 

способность к предвидению, способность к рефлексии. Это должен быть специалист, хорошо 

ориентирующийся в обилии педагогических технологий, умеющий вырабатывать 

собственную стратегию профессионального поведения, имеющий свое мнение и способный 

его отстаивать, готовый к активной инновационной педагогической деятельности и 

творческому росту. 

Процесс обучения музыке в школе возлагает большую ответственность на педагога. 

Под его руководством ученик не только познает основы музыкального искусства, он 

непременно развивает свой интеллект, приобретает умение мыслить нестандартно, 

заставляет активно действовать свою фантазию. В ученике формируется творческое 

отношение к жизни, которое в дальнейшем будет способствовать успешной работе в любой 

выбранной им профессии. 

Сложный характер педагогической деятельности, качественное усложнение социально-

педагогических требований к учителю музыки требуют от него принципиально иного типа 

мышления, более широкого комплекса знаний, умений и навыков в сочетании с высоко 

развитыми профессионально важными качествами, что в итоге составляет фундаментальную 

основу методической подготовки учителя музыки. 

Профессия учителя музыки не только уникальна сама по себе, но и по-особому 

социально значима. Она характеризуется многоплановостью деятельности: интересно и 

увлеченно рассказывать детям об искусстве, его формах и жанрах; на высоком 

профессиональном уровне вести занятия по разучиванию и исполнению художественных 

произведений; квалифицированно исполнять на инструменте аккомпанемент песен, а также 

произведения, рекомендованные программой для слушания; давать теоретические знания в 

доступной и увлекательной форме; вести различные виды внеклассной работы. 

Исследователи деятельности учителя музыки отмечают, что результативность его 

деятельности может быть обеспечена лишь при высоком уровне  методической 

компетентности. 

В апреле месяце на базе НАО «Университета имени Шакарима города Семей» на 

кафедре «Искусство и музыка» были проведены Курсы повышения квалификации для 

учителей музыки общеобразовательных школ и педагогов школ системы дополнительного 

образования (детских музыкальных школ и детских школ искусств). 

Проведение Курсов повышения квалификации имели целью совершенствование уровня 

профессиональной подготовки педагогов для применения на практике современных методик 

проведения уроков музыки и повышение качества музыкального образования в условиях 

модернизации педагогического процесса в школе. Во время курсов повышения 
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квалификации участниками были прослушаны следующие темы: «Воздействие 

цифровизации на высшее образование и обеспечение качества», «Цифровой ландшафт сферы 

образования на примере Украины», «Обеспечение качества и совершенствование в 

цифровую эпоху: подход Соединенного Королевства», «Внедрение и развитие уровня 

Высшего образования в рамках Национальной образовательной базы данных» и другие. 

При внедрении новых технологий и многих других новаций учитель все больше 

начинает терять традиционный вид деятельности (информатора) и все больше выступает как 

консультант, советчик, воспитатель. Это требует специальной подготовки, так как в 

профессиональной деятельности реализуются не только узкоспециальные, предметные 

знания, но и знания в области педагогики, психологии, технологии обучения и воспитания, 

социологии, маркетинга и др., а для их освоения необходимо, чтобы у учителя была 

сформирована профессиональная мобильность. На этой базе формируется необходимость к 

восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций не ради инноваций, а ради 

получения более высоких профессиональных результатов. В процессе самоорганизации 

учитель стремится быть тем, кем он может стать. Он непрерывно движется к идеалу 

возможного совершенства и движение это тем успешнее, чем выше профессиональная 

мобильность. Чем более совершенны  результаты его деятельности, тем глубже личность 

переживает процесс самореализации, тем более он втягивается в инновационную 

деятельность для еще большего самосовершенствования. 
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Abstract: Coaching is the process of providing basic skills, knowledge and capabilities that 

are necessary for self-improvement and increasing the efficiency of work and training. The 

technologies that shape these competencies can be applied in the practice of teaching foreign 

languages. Coaching technologies in the process of teaching a foreign language increase the 

intensity of mastering the material deepen the motivation for learning not only the language 

elements, but also the components of business management, forming both professional and 

communicative competencies. Further development and improvement of these technologies will 

make it possible to improve the quality of learning foreign languages. 
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Аңдатпа: Коучинг – өзін-өзі жетілдіру және жұмыс пен оқытудың тиімділігін арттыру 

үшін қажетті негізгі дағдылармен, біліммен және мүмкіндіктермен қамтамасыз ету процесі. 

Осы құзіреттіліктерді қалыптастыратын технологияларды шет тілдерін оқыту тәжірибесінде 

қолдануға болады. Шет тілін оқыту процесінде коучинг технологиялары материалды игеру 

қарқындылығын арттырады, тек тілдік элементтерді ғана емес, сонымен қатар кәсіби және 

коммуникативті құзіреттіліктерді қалыптастыра отырып, бизнесті басқару компоненттерін де 

білуге деген ынтаны тереңдетеді. Осы технологияларды одан әрі дамыту және жетілдіру шет 

тілдерін оқыту сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Кілттік сөздер: коучинг, құзыреттілік, ынтымақтастық, қарым-қатынас дағдылары, қарым-

қатынас, жаттықтырушы.  
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Аннотация: Коучинг − процесс обеспечения базовыми умениями, знаниями и 

возможностями, которые необходимы для самосовершенствования и повышения 

эффективности работы и обучения. Технологии, которые формируют эти компетенции 

можно применять в практике преподавания иностранных языков. Технологии коучинга в 

процессе обучения иностранному языку повышают интенсивность усвоения материала, 

углубляют мотивацию познания не только языковых элементов, но и компонентов бизнес 

управления, формируя как профессиональные, так и коммуникативные компетенции. 

Дальнейшее развитие и совершенствование данных технологий даст возможность повысить 

качество изучения иностранных языков. 

Ключевые слова: коучинг, компетенция, сотрудничество, коммуникативные навыки, 

взаимоотношения, тренер. 

 

The concept of «coaching» appeared not so long ago. Coaching (from the English word 

coaching – training) is a special type of activity. This is not training in the conventional sense of the 

word, but rather counseling. This is the art of a teacher (coach, mentor) to maximize the student's 

personal potential, thereby increasing the effectiveness of training and getting the optimal result. 

In a broad sense, coaching is «such a form of advisory support that helps a person to achieve 

significant goals for him at the optimal time by mobilizing internal potential, developing the 

necessary abilities and forming new skills. «According to a narrower definition, coaching is «the 

process of identifying a person's goals and developing optimal ways to achieve them». 
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The main responsibility of a coach, in our opinion, is to discover the best in the student's 

personality. The main responsibility of the student consists in taking responsibility for solving the 

task and doing everything that he agrees with the coach. 

The student is responsible for their results. The motivating impulse that forces the subjects to 

work in the "coaching" system is the need for change. 

In coaching, it is important to change the outlook of students towards achieving maximum 

personal and professional success. 

Thus, the general basis of coaching can be described in a few words:  

1) partnership; 2) disclosure of potential; 3) result. 

The coach stimulates the creative search for solutions and supports the determination of 

students to achieve goals and make changes in their lives. In other words, in the process of 

coaching, students find their own, unique way to achieve the goal. And the coach creates a creative 

atmosphere, a special space for searching for alternatives, an atmosphere of trust, where the student 

feels that his ideas and suggestions are not ignored. 

Coaching is successfully used in various fields, including for learning a foreign language. 

Coaching - the technology of teaching a foreign language is based on the following principles: 

- Panoramic. The structure of the language is presented in the form of diagrams and tables – 

the so-called "panoramic map". The grammar is easily, simply and clearly stated. To master new 

words, a "panorama of associations" is used. 

- Practice. Most of the time is devoted to improving communication skills through role-

playing, games and exercises. Constant communication and interaction is provided! 

- Dynamics. Classes are held in a bright, dynamic, emotional atmosphere — there is no 

boring! 

By choosing a coaching approach, you can improve the results in language learning and begin 

to form professionally-oriented business technology competencies. 

The development of students' communicative competence is based on different types of 

competencies, the fundamental of which are speech and language. Language competence 

presupposes a sufficiently high level of development of the auditory and visual memory of the 

learner, activation of cognitive processes during training. In turn, cognitive processes include 

motivational components. 

All the elements listed above are also components of coaching technologies aimed at 

developing professional competencies. Coaching is a management philosophy that seeks to change 

the relationship between a student and a teacher. Coaching is used to increase the ability to work 

and improve the professional skills of those who work or study in a team. For example, D. Kolb's 

learning model can be used both in business and in teaching a foreign language, it includes: action; 

reaction to it; reflection; a qualitatively new understanding of action.  

The main task of coaching is to make the learning process easy, enjoyable and effective. That 

is, coaching will make you fall in love with a foreign language! To do this, the coach individually 

selects teaching methods, combines various tools in the development of practical skills. Coaching 

teaches not just to speak, but to think in a foreign language, which helps to get rid of the language 

barrier. 

The task of the coach is to choose the right direction for the development of the student's 

skills, increase motivation, activate memory, attention and reserve capabilities. The trainer uses 

certain methods and techniques to achieve maximum concentration of attention and better 

assimilation of educational material. 

Using a coach, students can achieve their goals not only much more efficiently and faster, but 

also gain confidence that the direction of development they have chosen is really exactly what they 

need. 

Each lesson begins with a discussion of the learned material, identifying “weak{ places. 

During the training, it is allowed to speak only a foreign language. 

The emphasis is not on “language learning”, but on communication and interaction. 
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In conclusion, we note that coaching is one of the resource aspects of pedagogical activity and 

involves bringing the relationship between a teacher and a student to a new level of interpersonal 

interaction based on interest, cooperation and flexibility, shared responsibility for the results of each 

student's communicative development. 
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Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіз мемлекет екендігін бүкіл әлемге дәлелдеді. 

Ендігі басты міндет – осы мемлекеттің өркендеп өсуі, халықтың әлеуметтік, экономикалық 

жағынан кемелденуі болып табылады. Мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық өсіп-

өркендеуінің түпқазығы – білім мен ғылым екені даусыз. Еліміздің болашақтағы дамуы, 

өсіп-өркендеуі, әлемдік кеңістіктегі орны білімнің бағыт-бағдарына, оның тиімділігіне 

байланысты болмақ. Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы міндет – өзінің 
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өмірін жалғастырушы саналы ұрпақ тәрбиелеу. Еліміз егемендікке қол жеткізген соң жас 

ұрпаққа ұлттық тәрбие беру міндеті уақыт талабымен бірге келген игілікті мақсат екендігі 

даусыз. Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында Білім беру 

жүйелерінің міндеттері: «азаматтық пен елжандылыққа, өз Отаны – Қазақстан 

Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін 

қастерлеуге, әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктерін баурау, қазақ халқы мен 

республиканың басқа халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу, 

мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгеру» деп көрсетілгенімен қазақ халқы 

дәстүрлерінің тәрбиелік мәніне де айрықша көңіл аударылғанын байқауға болады. 

Халықтық педагогика мыңдаған жылдар бұрын пайда болып, «нақты өмірдің мәнін, 

оның даму заңдылықтарын танып-білуге бағытталған өзіндік адам қызметі ретіндегі ғылым 

болмаған, дәлірек айтқанда, жаңа пайда болған кезде қарқындап дамыды, бірақ педагогика 

оны арнаулы сала ретінде ғылыми бөлімнен бөліп алған жоқ» [1, б. 232]. Ол қазіргі кезеңнің 

өзінде педагогика ғылымының басты проблемаларының бірі болып табылады. Халықтық 

педагогика идеяларын, аса бай тәжірибесін талай ұрпақ пайдаланып келеді. 

Тарихи педагогика проблемаларын тарихнамалық зерттеу өткендегі тәрбие, оның 

ішінде эстетикалық тәрбие тәжірибесіне зерттеу тарихи дамудың барлық кезеңдерінде 

жүріп жатқанын дәлелдейді. Түрлі кезеңдегі педагогтар мен ойшылдар ауызекі халық 

шығармашылығын және халықтық педагогикадан алынатын үлгі-өнегені халық 

даналығының көрінісі ретінде пайдалану жөнінде құнды идеяларды аз айтқан жоқ. Чехтың 

ұлы педагогы Я.А. Коменский: «Бұрын әлдекім жасаған жалпыға ортақ және арнаулы, ескі 

және жаңа шолуларды пайдалану қажет», - деген болатын [2, с.501]. Оның пікірінше, 

адамзаттың ұзақ уақыт қалыптасқан өткен уақыт тәжірибесі «адамзат баласы бірлесіп 

иеленетін жалпыға бірдей даналық қазынасы» болып табылады. 

В.Г. Белинский тәрбиешілер мен балалар жазушыларына үн тастай отырып, оларды 

балаларға «жалпы адамзаттық, әлемдік құбылыстарды мүмкіндігінше көбірек беруге, тек 

оларды өзіндік және ұлттық құбылыстар арқылы таныстырып отыруға» шақырды. Балалар 

кітаптарында халық өмірі, оның арман тілегі мен үміті, ұмтылысы, қайғы-қуанышы 

неғұрлым кең, терең және әсем бейнеленген сайын, олар өз тәрбиелік рөлін соғұрлым 

жақсы атқарады. В.Г. Белинский балаларды баурап алатын поэтикалық образдарын, 

көптеген жан жылуы мен патриоттық сезімдерге бай, балалар қиялы мен сезімдеріне 

жақын, соншалықты түсінікті мысалдарды, ертегілерді, поэмалардан үзінділерді, өлеңдерді 

оқып беруді ұсынды. Сөйтіп, балалардың сезіміне неғұрлым күштірек әсер етуге тырысу 

керектігін, оларды әсемдікті сезіне білуге, халық әндерімен таныс болуға ерте жастан 

баулудың маңыздылығын атап көрсетті [36 c.83-84]. Бұл тұрғыда ол балаларға өткенді 

көбірек пайымдатуды, бірақ мұның барлығын өзіндік және ұлттық құбылыстар арқылы 

меңгертуді ұсынады. Оның сөздерінде терең ой пікірлер мен шындық жатыр. Бұл бүгінгі 

күннің де көкейкесті мәселесі болып отыр. В.Г. Белинскийдің пікірі бойынша ауызекі 

халық шығармашылығы эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруға тиіс, біріншіден, 

эстетикалық тәрбие жас ұрпақты әсемдік әлеміне енгізеді, екіншіден, айналадағы өмірді 

тезірек түсінуге көмектеседі. Эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруда ол халық өнеріне, атап 

айтқанда, халық музыкасына ерекше орын берді. 

«Музыка бүгінге дейін бұқараның, халықтың бірден-бір поэзиясы болып қалып отыр; 

сондықтан ол өз халқын сүйетін әрбір адам үшін қызықты да қымбат. Ал өз туғаныңды 

сүймеу мүмкін емес... халық поэзиясында дәуірдің аңыздары сақталып қалған» [4, с. 308], 

демек өмірдің, туған табиғаттың, тұрмыстың реалистік шынайы бейнесі, халықтың аңыз-

әңгімелері, жыр-дастандары, ертегілері – осының барлығы жас жағынан балаларды 

отансүйгіштікке тәрбиелеуге және сол сүйіспеншілігін дамытуға тиіс. 

Халықтық педагогиканың мұралары – музыкатану ғылымындағы өзекті мәселе. Бұл 

саладағы еңбектерде (А. Затаевич, А. Жұбанов, Б. Ерзакович, Я. Аравин, А. Темірбекова, А. 

Мұхамбетова, Т. Қоңыратбаев т.б.) халқымыздың ертедегі музыкалық мәдениетіне 

(әншілік, күйшілік, ақындық, жыршылық т.б.), оның көрнекті тұлғаларының қазақ 
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мәдениеті тарихындағы орнына, музыка мәдениетінің көне дәуірлеріне қатысты тарихи 

мәселелерге, басқа да тарихи-теориялық мәселелерге ден қоюшылық байқалады. 

Эстетикалық тәрбиені дамытуда халықтық музыкалық шығармашылық елеулі рөл 

атқарғаны және әлі де атқара беретіні даусыз. Бұл тұрғыдан алғанда М.Х. Балтабаевтың 

жұмысы – көңіл қоюға тұрарлық еңбек. Онда қазақтың халықтық музыкалық 

шығармашылығы жоғары оқу орындарындағы вокальды-аспаптық ансамбльге 

қатысушыларға көркемдік-эстетикалық тәрбие беру құралы ретінде қарастырылып, студент 

жастарды тәрбиелеудегі халықтық-музыкалық шығармашылықтың рөлі мен орны 

белгіленеді, оның өзіндік ерекшелігі анықталып, Қазақстан жоғары оқу орындарының 

музыка бөлімдерін ұйымдастырудың толып жатқан проблемаларын кешенді түрде шешу 

жолдары көрсетіліп, олар жергілікті жерлердегі көркемөнерпаздар ұжымдарының білікті 

жетекшілерін даярлау мен қайта даярлау мәселесін шешу және халықтық музыкалық 

шығармашылықтың потенциалдық мүмкіндіктерін жан-жақты пайдалану үшін негіз ретінде 

қарастырылды. 

Эстетикалық тәрбиенің қалыптасуы мен дамуы халықтың сан ғасырлық тарихымен, 

тыныс-тіршілігімен, тұрмыс-салтымен және мәдениетімен тығыз байланысты екені мәлім. 

Басқа халықтар сияқты, қазақ халқының да өзіндік әлеуметтік-экономикалық тарихы және 

тұрмыс-салты қазақтардың материалдық-рухани мәдениетіне, тұрмысы мен діни 

көзқарасына өз әсерін тигізіп, өзіне тән тіршілік салтын қалыптастырып, тәрбиенің 

халықтық дәстүрлерін өмірге әкелді. Халықтық педагогикада болмысқа эстетикалық 

көзқарасты, эстетикалық талғамдарды қалыптастыру, балалар мен жастарды бай әдеби 

және музыкалық мәдениетке тарту құралдары сан алуан. Соның бірі мектептегі музыка 

пәні. Музыка пәніне аптасына бір ғана сағат берілу жағдайында оның эстетикалық тәрбие 

қызметін толықтыру мақсатында сыныптан тыс жұмыстың берер пайдасы мол. Сыныптан 

тыс жұмыс оқушылардың шығармашылық ынтасын дамытады. Ұйымдастырылатын 

шараларға оқушылардың тікелей қатысуы олардың музыкаға қызығушылығының оянуына 

септік етеді. Балалардың музыкалық қабілетінің артуына жағдай жасала отырып, сыныптан 

тыс жұмыстарда олардың музыкалық ой-өрісі кеңиді. Музыкаға ықылас-ниетпен қарап, 

мектеп бағдарламаларындағы шығармалар, сазгерлер туралы түсініктері тереңдейді. 

«Шын мәніне келгенде, өнердің кез-келген түрлерінің ішінде адам сезімінің серпінін 

музыкадай шынайылықпен білім – болмысымен, нәзік те терең жеткізіп беретіні жоқ та 

шығар» - деп Д. Шостакович [6, с. 10] айтқандай, музыканың басты нысанасы – адам, оның 

рухани өмірі, идеялары, армандары мен ұмтылыстары. Тұлға дамытуда сыныптан тыс 

жұмыстар елеулі маңызды болса, онда бұл жерде музыканың да орны ерекше. Сыныптан 

тыс жұмыстардың бір саласы – ән, күй, фольклорының үлгілерімен табыстыру арқылы 

оқушылардың көркемдік және эстетикалық түсініктерін кеңейту, рухани мәдениетін 

жоғарылату, адамгершілік қасиеттерін жетілдіру, отанын, елін сүюге тәрбиелеу істерінің 

нәтижелігіне септік ету. 

Халықтық педагогика – тәрбие мен оқуту саласындағы халық бұқарасы білімдерінің, 

іскерліктерінің, дағдыларының жиынтығы, солардың негізінде ұрпақтан ұрпаққа халық 

шығармашылығы арқылы беріліп отыратын әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер қалыптасқан. 

Халықтық педагогиканың мақсаты – жас ұрпақты ата-бабалар тәжірибесінің ең жақсы 

мұраттарына тәрбиелеу. 

Адамдардың рухани байлығының өзі – ең алдымен олардың білімділігі, ана тілін білуі 

және мәдени деңгейі, адамгершілік сезімталдығы, эстетикалық жағынан дамыған жеке 

дүниетанымдық ой-өрісі. Олардың негіздері, біздің сенімімізше, ең алдымен өз халқының 

ұлттық әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін игеру және оларға тікелей іс жүзінде қатысу 

процесінде қалытасуға тиіс. Ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер оның үстіне ұлттық 

санамен, ұлттық намыспен, отансүйгіштік және интернационализммен байланысты ұлттық 

сезімдерді дамытуға да жәрдемдесуге тиіс. 
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Есту қабілеті бұзылған жасөспірімдерді эмоционалды-адамгершілік тәрбиелеуге 

ерекше мән беріледі, театрландырылған ойындардың адамгершілік тәрбие процесіне әсерінің 

тиімді, олардың балалардың жеке қасиеттері мен мінез-құлқын қалыптастырудағы рөлі зор 

(Л.Б. Баряева, И. Вечканова, Г.Л. Выгодская, О.П. Гаврилушкина, Б.Д. Корсунская, Е.А. 

Медведева, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева). Театр баланың жеке басының әртүрлі 

аспектілерін қалыптастырады. Әр түрлі рөлдерді қабылдау, адамдардың іс-әрекеттерін 

қалпына келтіру олардың сезімдеріне енуге, оларға жанашырлық танытуға ықпал етеді, бұл 

сайып келгенде «әлеуметтік» эмоциялардың дамуына әсер етеді, адамгершілікті бастайды. 

Бұл қызмет түрі балалардың басқа адамдармен қарым-қатынас жасау қабілетін дамытуға 

үлкен әсер етеді. Тетарланған қарым-қатынас процесінде бала өзара түсіністік тәжірибесіне 

ие болады, кейіпкер ен оның әрекеттері мен ниеттерін түсіндіруді, оларды басқа балалармен 

үйлестіруді үйренеді, сондай-ақ ерікті мінез-құлық дағдыларын игереді. 

Есту қабілеті бұзылған жасөспірімдерді адамгершілік тәрбиелеу процесінде келесі 

міндеттерді шешу қажет: кейіпкерлердің іс-әрекеттерін түсінуге және бағалауға үйрету; 

олардың эмоционалды жағдайларын түсіну және бейнелі және сөйлеу құралдарының 

көмегімен түсіндіру; театрланған ойында достық мінез-құлық ережелері туралы түсінік 

қалыптастыру, оларды нақты жағдайларда қолдана білу [1]. 

Тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыруда іс-әрекеттерді мақсатты ұйымдастыру, театрлық 

іс-әрекетті кеңінен қолдану, вербальды емес және ауызша құралдардың үйлесімі 

эмоционалды-адамгершілік тәрбие процесінің тиімділігін арттырудың негізгі шарты болып 

табылады. 

Эмоционалды-адамгершілік тәрбиенің мазмұны оның құрамдас бөліктерінің кешенімен 

анықталуы керек: танымдық, эмоционалды және мінез-құлық. 

Эмоционалды-адамгершілік тәрбие жұмысының барлық кезеңдерінде: 

• балалардың сезімдері мен қатынастарын ынталандыру әдісі ретінде ересек адамның 

эмоционалды-экспрессивті мысалы; 

• адамгершілік сананы қалыптастыру әдісі ретінде кейіпкерлермен әңгіме; 

• адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру әдісі ретінде жаттығу және іс-әрекетті 

басқару [2]. 

Есту қабілеті бұзылған жасөспірім балаларды эмоционалды-адамгершілік тәрбиелеу 

бойынша жұмысты театрлық ойындарды пайдалана отырып, үш кезеңде рет-ретімен жүргізу 

қажет. 

Жұмыстың бірінші кезеңінде іс-әрекетке және қуыршақтармен қарым-қатынасқа деген 

қызығушылықты қалыптастыруға баса назар аудару керек; эмоционалды күйлермен, 

олардың вербальды емес және ауызша сөйлеу тәсілдерімен, сондай-ақ қуыршақ пен 

жануарлар ойыншықтарына қатысты мінез-құлық үлгілерімен танысу; кейіпкерлердің мінез-

құлқын бағалау. 

Екінші кезеңде балалар кейіпкерлердің эмоционалды көріністері мен мінез-құлқына 

қызығушылық танытады; оларды театр ойынында жандандыру процесінде кейіпкерлердің 

эмоцияларын білдіру үшін мимика мен пантомимиканы қолдануға үйретеді; кейіпкерлердің 

қарым-қатынасының маңызды себептері анықталады. 

Балаларды адамгершілік тәрбиелеу бойынша жұмыстың үшінші кезеңінде жағдайдың 

мимикасы, пантомимикасы және семантикалық контексті бойынша эмоционалды 

жағдайларды (қуаныш, қайғы, ашу, қорқыныш, таңдану) түсінуді жетілдіруге, олардың 

себептерін талдауға; театр ойындары процесінде мимикалық, пантомимикалық және сөйлеу 
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мәнерлілігі арқылы тұтас ойын бейнесін жасау техникасын үйретуге назар аудару қажет. 

Балаларға балалар мен ересектердің іс-әрекеттерін талдауға, оларды үйренген нормалар мен 

мінез-құлық ережелері тұрғысынан бағалауға үйрету керек [3]. 

Эмоционалды-адамгершілік тәрбие бойынша жұмыс әңгіме немесе ертегі мәтінімен 

таныстырудан басталуы керек. Ол үшін оқушылардың жасына және мүмкіндіктеріне 

байланысты мұғалімнің сахналанған әңгімесін, немесе тәуелсіз оқуды қолдануға болады. 

Сонымен қатар, оқушылар сюжетті, эмоцияларды, кейіпкерлерді және кейіпкерлердің 

қарым-қатынасын жақсы түсіну үшін ойыншықтарды, музыкалық фрагменттерді, 

иллюстрацияларды, планшеттерді пайдалану ұсынылады. 

Осыдан кейін кейіпкерлермен әңгіме өткізіледі, онда оқушылар кейіпкерлердің 

эмоционалды жағдайлары мен олардың әрекеттерінің себептері туралы сұрақтарға жауап 

беріп қана қоймай, ойыншықтар мен қуыршақтармен дербес әрекет етеді. Содан кейін қайта 

оқуды жүзеге асыру керек – кейіпкерлердің суреттерімен үстел театрын қолдана отырып 

мәтінді оқу, ойнау, ал кейбір жағдайларда кейіпкерлердің ерекшеліктерін көрсететін 

музыкалық үзінділерді тыңдау және салыстыру, кейіпкерлерге тән экспрессивті қозғалыстар 

мен сөйлеу ерекшеліктерін анықтау – моральдық құнды сюжетті неғұрлым толық түсінуге 

және мұғаліммен немесе музыка қызметкерімен бірге таңдауға ықпал етеді [4]. 

Жұмыс барысында эмоционалды күйлер мен мінез-құлық ережелері туралы идеяларды 

қалыптастыру үшін, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін бағалау үшін қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану маңызды: қайғылы, көңілді, бақытты, мұңды, қанағаттанған, жағымды, 

жағымсыз, көмектеседі, қамқорлық жасайды, мейірімді және т.б. 

Жұмыстың осы кезеңінде режиссерлік ойындарды негізінен нақты театр 

қуыршақтарымен және шағын әңгімелер мен ертегілердің сюжеттері бойынша драматизация 

ойындарын, сондай-ақ балалардың өміріндегі таныс жағдайларды қолдануға болады. 

Мұғалім балалармен бірге осы ойындарға белсенді қатысып, кейіпкерлердің бейнелері 

арқылы эмоционалды және моральдық сюжетті игеруге ықпал етуі керек екенін атап өткен 

жөн. Біріншіден, балалардың қатысуымен ойын жеңілдетілген нұсқада өткізіледі. Содан 

кейін, барлық оқушылардың театр ойыншықтарымен рөлі мен іс-әрекеттерін игерген сайын, 

неғұрлым күрделі және түрлі болады. 

Проблемалық жағдайларын шешудің жаңа нұсқаларын табуға, рөлдердің өзара 

әрекеттесуі арқылы қарым-қатынасының жаңа формаларын шоғырландыруға көмектеседі. 

Бұл кезеңде кейіпкерлердің көңіл-күйі мен ауызша және вербальды емес экспрессивтіліктің 

ерекшеліктері (пантомимика, мимика, дауыс күші, қарқыны, интонация және логикалық 

стресс) арасындағы байланысқа ерекше назар аудару керек. Сонымен қатар, сабақтарда 

имитациялық ойындар мен сюжеттік мазмұны бар ашық ойындарды қосу керек, онда 

балалардың барлық қимылдары сөйлеумен бірге жүреді, бұл қозғалыстарда, ым-ишараларда, 

бет-әлпеттерде еліктейтін кейіпкердің бейнесін қалпына келтіруге және рөлдік мінез-

құлықты игеруге көмектеседі. 

Адамгершілік тәрбиесінің маңызды аспектісі – балалардың адамдармен қарым-

қатынасы, олардың сезімдері, сыртқы әлеммен танысу, мультфильмдер көру және 

мерекелерді ұйымдастыру процесінде тәжірибе туралы идеяларын байыту. Тәрбие 

жұмыстарының барлық кезеңдерінде есту қабілетінде бұызылысы бар жасөспірімдердің 

мәтінді түсінуіне және олардың сөйлеуін дамытуға үйретуге ерекше назар аудару керек [5]. 

Мәтінмен жұмыс жасау барысында, ең алдымен, нақты мазмұнды түсінуді қамтамасыз ету 

қажет, бұл бастапқы моральдық идеялардың пайда болуына, тиісті сөздіктің енгізілуіне негіз 

болады. 
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Музыка өнері арқылы оқу-тәрбие жұмыстары, оқытудың мазмұны мен тәсілдері жетіле 

түсуде. 

Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын тудырып, білімін тереңдету үш шартқа 

байланысты: 

а) пәннің мазмұнына 

ә) оқыту тәсілдеріне 

б) оқу үдерісіндегі мұғалімнің іс-әрекетіндегі шеберлігіне. 

Музыка мұғалімінің сан қырлы жұмысы сабақтарды және сыныптан тыс шараларды 

қызықты өткізу және музыкалық шығармаларды шебер орындау, шығармашылық жұмыстың 

тұтастығы, жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндігін дамытумен тығыз байланысты. 

Шығармашылық-өзін дамыту, пайдалану. Жеке тұлғаның интеллектуалдық 

ерекшелігіне және еріктік бағытта болатын әрі қарай әрекетке дамитын қабілет. 

Шығармашылық – өзінің жаңашылдығымен, өзгешелігімен ерекшеленетін өнім алуға 
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мүмкіндік жасайтын, жеке тұлға бойындағы қабілеттіліктің, білім мен біліктіліктің болуы 

қасиеті. 

Жалпы педагогикалық үдеріс үнемі шығармашылық ізденіспен байланысты. Баланың 

шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жағдайлар жасау 

қажет. 

Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби 

біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық. Оқушылар ән 

айтқан кезде әрі қарай алып кететіндей орындаушылық өнері шебер болуы керек. Музыка 

мұғалімінің орындаушылық шеберлігі педагогикалық түрлендіруге негіз болады. 

Оқушылардың музыка өнеріне қызығушылығы шығармашылық белсенділігінің 

дамуымен тығыз байланысты. Қарапайымнан күрделіге көшкен сайын шығармашылық 

үдерістің дамытушылық бағыты өркендей түседі. Оқушылардың шығармашылық көрінісі 

белсенді және біртіндеп белсенділік сипат алу үшін мұғалімге қажет: 

- оқушылардың ассоциациялық ойларын дамыту мақсатында өнердің басқа түрлерімен 

байланыстыру; 

- кез-келген жағдайда әуенді түрлендіре білу; 

- сабақта шығармашылық белсенділікті арттыру мақсатында жұмыстың алуан түрлерін 

қолдану арқылы қызықтыру; 

- әртүрлі шығармашылық тапсырмалар беру;  

- белгілі бір сабақтың басты мәселесіне сүйене отырып, түрлі шығармашылық іс-

әрекетті қолдану. 

Музыка мұғалімінің жұмысын шығармашылықсыз елестету қиын. Мұғалімнің 

шығармашылық ізденісінің негізі – оқушылардың қабілетін ескере отырып, олардың 

шығармашылық белсенділігін арттыру болып табылады. 

Музыка сабағында шығармашылық қабілетті дамытудың әдістері сан түрлі. 

Шығармашылық қабілетті дамыту үшін жас ерекшеліктерін ескеру қажет.  

Мысалы, орта буын сынып оқушыларының жұмыс түрі – жеке тапсырма, топтық 

тапсырмалар; жан-жақты тапсырмалар – олар өз бетінше тыңдап жүрген күндегі музыкалық 

шығармаларды талдап беру. Салыстыру дағдылары, талдау жасау, шешім шығару, бақылау, 

логикалық байланыстар жасау т.б. жаңа материалдарды игеру барысында жүйелеу, оқу 

материалдарын пысықтау, қайталау кезінде пайда болады және жетілдіріледі. 

Музыка мұғалімі өзінің іс-әрекеті арқылы оқушысын шығармашылыққа жетелейді, 

олардың өздері жаңаша ойлауға қалыптасады, бұрын мәлім емес нәрсені өз бетінше іздеп 

табуымен де құнды. 

Оқушы шығармашылығының тағы бір түрі – ең бір қарапайым әуенді өз еркімен әуенге 

салып айтуынан, берілген текстке әуен өңдеуінен музыка әуенімен мәнерлі қимылынан 

көрініп басталуы әбден мүмкін сол сияқты тыңдаған музыкаға баға беруінен әнді өз өңдеуі 

бойынша орындай білуінен де байқалады. Шығармашылықтың басталуы оқушылардың 

музыкаға құмарлығын тереңдетуге тиіс. 

Өнер сабағы ретіндегі ерекшелігі - музыка тыңдатылып, ән үйретілу керек. 

Шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жағдайлар 

жасау қажет. Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің 

кәсіби біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық. 

Оқушылармен жұмыстың негізгі мақсаты – олардың шығармашылық жұмыста өзінің 

қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. 

Мысалы, «сын тұрғысынан ойлау» технологиясының әдіс-тәсілдерін кеңінен қолдана 

отырып, оқушының ішкі мүмкіндігін танып, оның сыртқа шығарылуына түрткі жасап, 

музыкалық қабілеттің дамуына жағдай туғызуға болады. Бұл технологияның стратегияларын 

пайдаланып, оқушылардың шығармашылығы арқылы: 

—таным белсенділігін арттыруға; 

— өзіндік ізденуді жүзеге асыруға; 
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— логикалық ойлаудың пайда болуына; 

— өзін-өзі дамытуға; 

— болжам жасай алуға; 

— іскерліктің пайда болуына; 

— шешім қабылдау әрекетінің дамуына жағдай жасалады.  

Ал, жаңа оқу материалын меңгерту үстінде мынадай жұмыс түрлері ұсынылады: 

болжам жасау арқылы тақырыпты аша білу, бір-бірімен салыстыру, талдау, тың ойларды 

ұсыну арқылы әр оқушы өз ойын дәлелдейді, талдайды. Жаңа тақырыпты меңгерту 

бағытында шығармашылық тапсырмаларды орындау, талдау, салыстыру арқылы жүйелеу, 

қорытынды пікір айту жұмыстары орындалады. Музыка мұғалімі тіпті, тақырыпты ашпас 

бұрын оқушылардың қызығушылықтарын ояту мақсатында алдымен музыка әуенін 

тыңдатып, кейін сұрақ-жауап, талдау арқылы ғана жаңа материалды ашуына болады. 

Білімді меңгеру тек қана оқу материалын, ережелерді, заңдылықтарды, мағлұматтарды 

есте сақтау арқылы ғана емес, он оқушылардың өзі логикалық талдау жасай отырып, орынды 

пайдалана білуі арқылы жүзеге асады. Бұлай ету оқушылардың есте сақтау, ойлау қабілетін 

дамытады. 

Дауыс жаттығуларына орындалатын әндерден үзінділер алып, үйренуге қиын 

жерлеріне тоқталып, мазмұны, мәнін оқушыларға түсіндіріп жіберсе, жұмыс нәтижелі 

болары сөзсіз. Мысалы, Тұрмағамбеттің «Жастарға өсиет» термесін үйренбес бұрын, 

тыңдатылғаннан кейін бұл термеде ақындық, термешілік шынайы өнер екені, онымен 

айналысу кез – келгеннің қолынан келе бермейтіні айтылады. Терменің жастарды 

тәрбиелеудегі мәні жан – жақты сөз болғаннан кейін, оларды орындаушылыққа қызықтыру 

бағытында шығу тарихы немесе болған оқиға желісін т.б. айтып өту керек. Мысал ретінде, 

терменің «е» буынынан бастап төрт – сегіз такті үзіндіге дауыс жаттықтыруға болады. 

Музыка сабағындағы шығармашылықтың маңыздылығы сол, мысалы, И. Нүсіпбаевтың 

«Анамызға мың алғыс!» әнін үйретіп жатырған кезеңдегі бір сәтте оқушыларды тақтада 

салынып тұрған күннің сәулесін әрбір сұрақтарға берілген жауаптар арқылы таратып, 

шуақтандыра түсуге болады. Мұндай тапсырмалар арқылы оқушыларды логикалық ойлауға, 

үлкенді сыйлауға, мейірімділікке, ерекше сезімділікке тәрбиелеу, халықтың өз бейнесін 

ашатын салт-дәстүр, әдет-ғұрпына тәрбиелеуді мақсат етуіміз қажет. 

Яғни, музыкалық тәрбие нәтижесінде қатыгездіктен, нашақорлықтан, біреуге 

жамандық ойлаудан аулақ болып, оқушыларымыз әртүрлі ізденісте болып, музыкалық және 

басқа да пәндік үйірмелер; мерекелер; олимпиадалар; дебат (пікір сайыс) клубы; ғылыми-

практикалық конференция (ізденімпаздық жұмыс, зерттеу жұмысы, рефераттар қорғау, жоба 

қорғау) және т.б. қызығушылықпен қатысады деп ойлаймыз. 

ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-

жақты, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.Кішкентай 

балаларға ізгілік сабағын қабылдау және өзінің дағдыларын өзгерту жеңіл. Халықта «ағаш 

өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете 

алмайсың»,- деп бекер айтылмаған. Отбасы мен педагогтар, соның ішінде музыка мұғалімі 

де басты міндеттің бірі ретінде өзі де шығармашылық жұмыстана, оқушысын да ізденіске 

жетелеуі тиіс. 

Түрлі жаңа технологияларды білім беру ісінде қолдану оқу сапасын көтеруге, 

оқушыларға тереңірек білім алуға, мұғалімдердің әдістемесін дамыта отырып, білім беру 

үдерісін қызық және күрделі құбылысқа айналдыруға жағдай жасайды. Қазіргі замандағы 

оқу үдерісі, оның құраушы субъектілерін шексіз оқу ақпаратының кеңістігіне иелік етуге 

және әлемдік ақпаратты-білім аймағын меңгеруге баулиды. 

Оқыту мұғалімнің ерекше бағдарлы мақсат көздейтін қызметі ретінде, оқушыларды 

біліммен, іскерлікпен, дағдымен және оларды танымдық және шығармашылық 

қабілеттілікпен қаруландыратын, көркемдік тәрбие беретін кең мағынадағы тәрбиенің 

біртұтас маңызды бөлігі болып табылады. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, 

танымдық белсенділіктерін жан-жақты дамыту мақсатына көп көңіл бөліну қажет. 
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тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары 

 

Аңдатпа: Мақалада үздіксіз білім беру жүйесіндегі қосымша білім беру ұйымының 

рөлі мен орны қарастырылады, бос уақыт жағдайында балалар мен жасөспірімдердің бос 

уақытын ұйымдастырудағы қосымша білім беру мекемелерінің әлеуметтік–педагогикалық 

маңыздылығы ашылады. 
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Аннотация: В статье расматриваются роль и место организации дополнительного 

образования в системе непрерывного образования, раскрывается социально–педагогическая 

значимость учреждений дополнительного образования в организации досуга детей и 

подростков в условиях свободного времени. 
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Abstract: The article examines the role and place of additional education in the system of 

lifelong learning, reveals socio-pedagogical importance of additional education institutions in the 

organization of leisure time for children and adolescents in their free time. 
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Қазіргі кезеңде Республикамызда қосымша білім берудің жаңа жүйесі жасалып, 

Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім беру 

саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың 
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әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

меңгеру. Балаларға қосымша білім беру – үздіксіз білім берудің ажырамас бөлігі, салауатты 

өмір салтын қалыптастыруға, жеке тұлғаны өздігінен дамытуға, шығармашыл, дарынды 

балаларды анықтауға, оларға қолдау көрсетуге және балалардың құқықтарын қорғауға 

бағытталған көп деңгейлі білім беру жүйесі. Тәлім-тәрбие қашанда қоғам дамуы мен 

жетілуінің аса маңызды алғышарттары. Осыған орай қазіргі Қазақстан жағдайында қысқа 

тарихи уақыт аралығында барлық білім беру жүйесінде оң өзгерістер іске асырылуда. Оның 

бірі атап айтқанда қосымша білім беруге арналған, оның негізгі субъектісі болып саналатын 

мектептен тыс мекемелер қызметін жаңа сапада қайтада ұйымдастыру қолға алынуда. 

Елбасы Н. Назарбаев өтпелі ауыр кезеңде орынсыз жабылған балалардың әлеуметтік тәлім-

тәрбие мекемелерінің қайтадан қалпына келтіріп ұрпақ игілігіне асыруды қатаң талапқа 

қойды. Елбасы есепті үйрететін, реттейтін, оңтайландырудың оңай жолын табуды көрсететін 

зертхана нысана балалардың мектептен тыс тәлім-тәрбие мекемелерінің айналғандығын 

қатты сынға ала отырып, енді оған ешқандайда жол берілмейтінін ескертті. Нәтижеде 

орынсыз жекешелендірілген балалар мекемелері қайтарылуда, жаңалары ашылуда, оларда 

жаңаша жұмыс жолдары, амалдары қарастырылуда. 

Балалардың мектептен тыс ұйымдары жұмыстарына оның жаңа сападағы мазмұнына 

күрделі өзгеріс жасап, әртүрлі ынталы түрлендіруге қолдау жасау талабынан мектептен тыс 

мекемелер мәртебесі өзгертілді, яғни оған қосымша білім беру мекеме мәртебе берілді. 

Сөйтіп «Қосымша білім беру ұйымдары» болып қайта құралған мектептен тыс мекемелер 

үздіксіз білім беру жүйесінің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл жүйе әртүрлі жастағы балалар 

мен жасөспірімдерге кез-келген жағдайда да жаңа білім алуға оны үнемі толықтырып өзін-өзі 

бағалауға, басқаруға, сөйтіп шығармашылық белсенділігі мен танымдық қабілеттерін 

дамытуға, қызығушылығы мен сұраныс деңгейін арттыруға мүмкіндігін туғызады. 

Қосымша білім беру ұйымдары қызметінің басты ерекшелігі мынада: 

Балалар мен жасөспірімдерді өз еркіне қояды және мұнда адамның өзін-өзі жан-жақты 

көрсетуіне толық мүмкіндік беріледі, сонымен қатар балалар білім алу бағытын, жүйесін, 

деңгейін және соңғы нәтижені өздері таңдайды. Педагогпен бірлесе отырып жасаған 

шығармашылық тапсырмаларды шешу білім алу процесіндегі психологиялық құрылымды 

өзгертеді немесе екі жақтың әрекеттесуі, қарым-қатынас жасауы, барлық қатысушылардың 

бір-бірімен тығыз байланыста болуы әр баланың ішкі стимуляциясының оянуына әкеледі.  

Қазақстан Республикасының «Білім беру» Заңының «Дамыту жолындағы оқыту 

бағдарламасы» туралы 12-бабында мектептен тыс оқу орындары жұмыстарының негізгі 

бағыттары белгіленген. Қосымша білім берудің негізгі мақсаты мыналар: 6 жас пен 18 жас 

аралығындағы жастарға жеке тұлға ретінде дамуына, денсаулықтарын шынықтыруына, 

кәсіби жағынан өз жолдарын дұрыс тандауына, шығармашылықпен еңбектенуіне қажетті 

жағдайлар жасау; —оларды қоғам өміріне машықтандыру; -жалпы мәдени деңгейлерін 

қалыптастыру; — бос уақыттарын пайдалы да мағыналы өткізуді ұйымдастыру. 

Бүгінгі таңда қаламызда 15 қосымша білім беру ұйымы болса, соның бірі – Қазанғап 

атындағы балалар өнер мектебі. Өнер метебінің алғашқы іргетасы 2004 жылы қаланды. 

Қазіргі таңда 1045 оқушы білім алып жатыр. 

Білім ордасында 7 бөлім жұмыс жасайды, олар:  

- ұлт-аспаптар бөлімі оның ішінде (домбыра, қобыз, қыл қобыз, шертер, домра-прима, 

жетіген, саз-сырнай, баян, аккордеон кластары),  

- классикалық музыка бөлімі (фортепиано, скрипка кластары),  

- вокал және хор бөлімі (классикалық және эстрадалық вокал, вокалдық ансамбль, 

дәстүрлі ән ),  

- эстрадалық-джаз бөлімі (үрмелі аспаптар, саксофон, тромбон, труба, флейта, кларнет, 

гобой, синтезатор, электрогитара, классикалық гитара),  

- көркем сурет және сәндік қолданбалы өнер,  

- хореография бөлімі  
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- мектепке дейінгі даму студиясы және журналистика мамандығы, яғни 28 мамандық 

бар. 

Қазіргі таңда мектепте 93 арнайы білікті мамандар жас ұрпаққа жан-жақты білім мен 

тәрбие беріп келеді. 

Қосымша білім беру үйымдарында жалпы келесі мақсаттар көзделеді:  

- шығармашыл тұлғаны дамыту және қалыптастыру; 

- шығармашыл тұлғаны қалыптастырудың әдіс-тәсілдері; 

- балалардың бейімділігін анықтау, оларға психологиялық тұрғыдан қолдау 

көрсету; 

- әр саламен жұмыс жасау және бейімділігіне байланысты баланы 

шығармашылыққа баулу; 

- дарынды балаларды дамыту жолдары; 

- өнер саласында балаларды түрлі сайыстарға дайындау; 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің 

интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами 

келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді 

ұйымдастыруына көмектеседі. 

Мектептен тыс орталықтарда жүргізілетін тәрбие жұмыстары, сабақ үстінде жүзеге 

асыратын тәрбие жұмысын толықтыра және тереңдете отырып, ең алдымен балалардың 

таланттары мен қабілеттерін неғұрлым толық ашудың, олардың бір нәрсеге қызығушылығы 

мен ынтасын оятудың құралы ретінде қызмет атқарады, ол оқушылардың бос уақытын 

ұйымдастырудың және олардың адамгершілік мінез құлыққа жаттығуын ұйымдастырудың 

формасы болып табылады. 

Біріншіден, оқудан тыс әр тарапты әрекет баланың сабақта мүмкін болмайтын жан-

жақты дара қабілетін ашуға ықпал етеді. 

Екіншіден, сыныптан тыс әр түрлі үйірме жұмысының түрімен айналысу баланың жеке 

әлеуметтік тәжірибесін жандандырып, жетілдіреді, оның адамзат құндылықтарына 

негізделген білімдерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен дағдысын 

қалыптастырады. 

Үшіншіден, сыныптан тыс түрлі тәрбие жұмысы оқушыларда әрекеттің әртүріне 

қатысты қызығушылығының дамуына, оған белсенді қатысуға деген құлшынысын 

тәрбиелеуге нәтижелі ықпал етеді. Егерде балада еңбекке деген тұрақты қызығушылық және 

белгілі бір практикалық дағды қалыптасқан болса, онда ол өз бетінше тапсырманы нәтижелі 

орындауды қамтамасыз ете алады. 

Қосымша білім беру ұйымдары өзі қызмет көрсететін жердегі тұрғындардың мәдени-

ағарту жұмыстарындағы өзара әркеттік сипатын ашуға да септігін тизізеді. Мұндағы 

педагогикалық әсерге әртүрлі кәсіп және жас деңгейіндегі адамдар тобы мүдделерінің 

бірлігінің қалануы мен жұмыс мазмұндарының алуан түрлілігін, оның формаларымен 

түрлерінің көптігін де жатқызуға болады. 

Сонымен елімізде білім беру жүйесінде болып жатқан оң өзгерістер қосымша білім 

берудің, оның негізгі субъектісі мектептен тыс ұйымдар қызметінің өзектілігін арттыра 

бермек. Өйткені қосымша білім беру ұйымдары жалпы білім беретін мектептермен, басқада 

білім беру орындарымен бірлесе біріңғай үздіксіз білім беру жүйесін құра отырып: 

- балалар мен жасөспірімдерді шығармашылық белсенділікке, өз бетінше білімін 

жетілдіруге ынталандырады; 

- білім мазмұнын белсенді және іскерлікпен меңгеруге үйретеді; 

- балаға өзіндік өмірлік тәжірибесін талдап қорытып, оның қалыптасқан құндылық 

жүйелерімен ара қатынасын ажырата білуге үйретеді; 

- өз ісіне баға беруге, сөйтіп өз мінез-құлқын қалыптастыруға үйретеді; 

- жаңа ғылыми білімдерді және олардың айқын тенденцияларын ажырата білуге үйретеді; 
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- баланың дамуы мен дербес сана- сезімінің даму эволюциясын ескере отырып, білім 

берудің барлық түрлеріндегі мазмұн сабақтастығын сақтайтын мекеме ретінде бейімделу 

іс-бағыттары бойынша атқарылатын жұмыстардың жүйелі, үздіксіз жүргізілуін 

басшылыққа алады. 

Қосымша білім беру бағдарламасының қазіргі таңдағы басым түрі (кейбір деректерге 

қарағанда 70-80%) практикалық бағыттылық сипат алуымен даралануда. Мұндай жағдай 

қосымша білім беру ұйымдары объектілері әлеуметтік – мәдени қызмет пен 

құндылықтардың мехенизмін (тетігін) игерген тұлға, яғни жеке тұлға болуға қабілетті адам 

болып қалыптаса алатынын көрсетеді. Сонымен бірге, біз балаларды қосымша білім беру 

бағдарламасы мен тәрбиеленген түлектің жеткілікті нәтижесі ретінде емес, қазіргі мектеп 

білімінің сапасын арттыруға қызмет жасайтын үлес деп қарауды да дұрыс деп есептейміз. 

Қорыта айтқанда балаларға қосымша білім беру ұйымдарының басқа білім беру 

орындарынан айырмашылығы онда бала басқаша білім жолын басып өтеді. Мұнда балаға 

қосымша ақпарат беріп қана қойылмайды, ең бастысы бала шығармашылық жұмыс істеуге 

тартылады. Бала адамзат еңбегінің, білімінің бірін терең игереді, оған дағдыланады, өз 

шеберлігіне масаттанады, педагогына сенеді. Ендігі басты міндет қосымша білім берудің 

ерекшеліктерін ескере отырып қосымша білім берудің өз нәтижесі мен оны анықтаудың өз 

әдістемелерін жетілдіре, дамыта түсу қажет. 

Тәжірибелі ұстаздарымыздың ерен еңбегінің нәтижесінде мектеп оқушылары 

облыстық, республикалық, халықаралық байқаулардың жүлдегерлері. Мектебіміз жыл сайын 

қосымша білім беру ұйымдары арасында оқушылардың жетістік рейтингі бойынша алдыңғы 

қатарда орын алып жүргенін мақтанышпен айта аламыз. 
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Иоган Иоахим Кванц – дүние жүзіне музыкант, орындаушы, композитор, ұстаз ретінде 

танымал болды, сонымен қатар флейта аспабының дамуына үлкен әсерін тигізді. Музыка 

білім мен орындаушылықты қажет ететін ғылым ғана емес, ол шеберлікті, үлкен тәжірибені 

қажет ететін өнер. Орындаушылықтың шыңына жету үшін адам табиғат заңдарын сақтау 

керек. И. Кванц табиғатқа еліктеу туралы тезисті кеңінен түсінеді: бұл табиғи деректерге 

сәйкес өмір жолын, кәсіпті таңдау, қозғалыстар мен ырғақтарды, математикалық 

қатынастарды бақылау, табиғи дыбыстардың қарым-қатынастарын пайдалану, кеңістіктік 

және акустикалық әсерлерді қолдану. 

И. Кванц өз шығармаларын музыкант мамандығын игеріп жүргендерге немесе әуесқой 

ретінде музыкамен айналысатындарға арнайды, сондықтан ол сипаттауға болатынның бәрін 

түсіндіруге тырысады. Ол бұл ережелерді бүкіләлемдік алғысқа ие болған ұлы 

композиторлар мен орындаушыларға арнаған. И. Кванц: «...Мен ойыннан кейін ойнау 

сияқты, әр жолы басқалардан ерекшеленетін, олардың еңбегін көрсетемін; және музыка 

өнеріне берілген жастарға осы атақты адамдарды мұра етіп алу және олардың ізін 

жалғастыра алу үшін неден бастау керектігі туралы бағыт-бағдар беремін» - деп 

тұжырымдады [1]. И. Кванц табиғатқа еліктей отырып, таза, анық, толық және жан-жақты 

ойнау керек деп есептегендей: «Орындау жеңіл және еркін болуы керек. Егер ойналатын 

ноталар қиын болса, онда орындаушының қиындықтары еш байқалмауы керек» [1] - деп 

жазды. 

Табиғатқа еліктеу адам жанының құбылыстарын және олардың музыкадағы көрінісін 

зерттеуді болжады, оның ойынша бұған бәрі сәйкес болуы керек: тональность таңдауы, 

интервалдар, ырғақ, орындаушылық, артикуляция. И. Кванц былай деп жазды: «Музыканың 

орындалуын оратордың орындауымен салыстыруға болады. Сөйлеуші мен музыкант 

орындалып жатқан шығармамен жұмыс істеу жағынан да, бір ниетке негізделген спектакльге 

ұқсас, атап айтқанда: жүректерді басып алу, эмоцияларды қоздыру немесе тыныштандыру 

және тыңдаушыны бір күйден екінші күйге ауыстыру. Музыканы орындағанда немесе 

шығарма жасағанда, музыкант әр түрлі аудиторияға жүгінеді және әркім көңілінен шығуға 

тырысуы керек» [1]. 

И. Кванцтың әдістемелік еңбектерінде музыка теориясы мен тарихының әртүрлі 

мәселелерін зерттеуге арналған материалдар бар: барокко стилінің қалыптасып келе жатқан 

классикалық стильмен әрекеттесуі, жанрлар мен формалардың эволюциясы, «стиль» ұғымы, 

музыкалық терминология. Оны музыкалық гармония ғылымының эволюциясының мысалы 

ретінде де қарастыруға болады. Сондықтан, оның замандастарының музыканы қалай және 
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қандай категорияларда ұсынғанын анықтауға мүмкіндік беретін өткен дәуірдегі 

музыканттардың оқулықтары, оқу құралдары, трактаттары ерекше. 

Флейтада ойнау кезінде тыныс алу. 

Үрмелі аспаптар үшін ән айтудағы сияқты дер кезінде алынған тыныс алудың маңызы 

зор. Тыныс біркелкі болуы керек, әуендер мен композиция жиі тыныс алудан бұзылмау 

керек. Бір-бірімен байланысқан бірнеше нотаны ажырату, мағынасы жақын, оқығанда екі-үш 

буын сайын бір сөзден дем алуға қарсы болған. Сонымен қатар, бір демде бір-бірімен 

байланысты барлық нәрсені ойнау әрине мүмкін емес. Композиция әрқашан мұқият 

дайындала бермейтіндіктен немесе оны орындаушы адамның тыныс алуды сақтау 

болмағандықтан, бұл жерде қай нотаны алып тастауға және тыныс алуды қай жерде алуға 

болатынын мысалға келтірген жөн деп есептеген. 

И. Кванцтың ойынша – пьесадағы бірдей мәндегі жылдам ноталар біршама біркелкі 

емес ойналуы керек, тыныс алу ұзақ және қысқа нота арасында жүргізілуі керек. Бұл 

ешқашан қысқа дыбыстан кейін және оның үстіне, өлшемдегі соңғы нотадан кейін де болуы 

мүмкін емес, егер қажетінше қысқа етіп ойнағысы келсе; тыныс алу оны ұзартады. 

Триольдер бірте-бірте көтеріліп немесе төмен түскенде өте жылдам ойналуы керек. 

Өлшемнің соңғы нотасынан кейін тыныс алу керек. Егер интервалдар терциядан көп болса, 

онда тыныс алу олардың арасында пайда болуы мүмкін [2]. 

Баяу шығармаларды ойнау үшін жақсы тыныс алуды баяу пайдалану керек. Тамақты 

және кеудені толығымен кеңейтіп, иықты жоғары көтеріп, мүмкіндігінше кеудедегі тынысты 

ұстап тұруға тырысу керек, содан кейін флейтаға өте мұқият үрлеу керек. Кейбіреулер 

жылдам ноталар арасында тыныс алуды қажет деп санаса, онда бұл нота өте қысқа болуы 

керек. Жылдам тыныс алу келесі екі-үш нота тоқтап қалмас үшін және бірде-бір нота 

жоғалып кетпес үшін сәл жылдамырақ болады. Алдын ала олар бір демде үзінді бітіре 

алмайды, істі шектен шығармай, резервпен дер кезінде тыныс алғаны дұрыс болады. 

Өйткені, тыныс алу неғұрлым жиі жылдам қарқынмен қабылданса, соғұрлым ол 

ыңғайсыздықты тудырады [2]. Сонымен, біз музыкалық мағынаның не екенін түсінуге және 

байланыстарды қалай табуға болатынын білуге тырысуымыз керек. 

И.Кванцтың орындаушы тынысқа деген кейбір пікірлері. 

Барокко музыкасының дұрыс, мәнерлі артикуляцияны қажет етеді, оның сөйлеуде де, 

ән айтуда да, аспаптарда ойнауда да маңызы зор. Дұрыс емес тыныс алу ойынды жетілмеген, 

кейде мағынасыз етеді, сондықтан артикуляция өнерін меңгере отырып, тыныс алуды ең 

жақсы жолмен алуды үйрену керек. И. Кванц ыңғайсыз тыныс алу музыкантқа екі есе зиян 

келтіретінін атап көрсетеді: біріншіден, бұл техникалық қателіктерге әкеліп соқтырады, 

дұрыс алынбаған тыныс орындаушыға қарқынды сақтауға және қиын үзінді соңына дейін 

ойнауға мүмкіндік бермейді. Екіншіден, уақтылы цезураның болмауы, тоқтаусыз үзілістер 

музыкалық сөйлемді түсініксіз етеді. Ал цезура жасаудың техникалық қажеттілігін дер 

кезінде сезінбейтін клавесинисттерге, өйткені олар «қолдарымен тыныс алады», бұл 

шеберлік әншілер немесе ағаш үрмелі музыканттарға қажет [3]. 

И. Кванц, сөзсіз, өзінің педагогикалық тәжірибесінде оқытудың эмпирикалық әдісін 

пайдаланды, бірақ ол мұны бірден-бір қажет деп санамаса да, студенттің ойын оятуға 

тырысады. И. Кванттың негізгі ережелерінің бірі – тыныс алуды ұзақ нотадан бұрын емес, 

қысқа нотадан бұрын алу керек, өйткені музыкалық ой әдетте қысқа нотадан басталады [4]. 

Егер сіз қысқа нотадан кейін дем алсаңыз, ол ұзағырақ және ауыр болады, яғни «жаман» 

нотадан ол «жақсыға» айналады. И. Кванц қысқа ноталар алдында тыныс алудың әртүрлі 

мысалдарын келтіреді. Егер қозғалыс үлкен интервалсыз он алтыншы ноталарда болса, онда 

бұл әр такттың бірінші, екінші, үшінші және соңғы ширегінде болуы мүмкін, бірақ көбінесе  

такттың бірінші ширегінде болуы мүмкін. Егер кең интервал кездессе, тыныс алу әдетте 

оның алдында алынады. Кез келген ережеден ерекшеліктер болуы мүмкін, сондықтан тыныс 

алу әрқашан қысқа нота алдында алынады [4]. 

Тыныс алу артикуляциямен байланысты болғанына қарамастан, әрбір кішкентай цезура 

тыныс алуды қажет етпейді. Жылдам ноталар арасында тыныс алу қажет болмауы мүмкін. 
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Бірақ, соған қарамастан, оны қабылдау қажет болса, И. Кванц мұны техникалық түрде қалай 

жасауға болатынын сипаттайды, «такттың тоқтап қалмауы және бір нота жоғалмауы үшін». 

Неміс флейташысы дұрыс емес тыныс алудың себептерін көрсетеді, бірақ олар қандай болса 

да, оларды жоюдың бір ғана жолы бар: «орындауда әрқашан түсінік беретін барлық мүмкін 

болатын шебер әдістерді қолдана білу қажет» [4]. Бұл әдістерді үйрену және қажетті 

техникалық дағдыларды меңгеру жеткіліксіз. Үлкен шебер болу үшін «музыкалық 

мағынаның не екенін түсінуге және түсінуге, байланыстарды табуға үйрену керек» [4]. Ол 

үшін өткен ғасырлардағы музыканы жан-жақты зерттеу қажет. 
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Чрезвычайный и стремительный переход на дистанционное обучение в период 

пандемиии в условиях экстремальной эпидемиологической обстановки и самоизоляции 

субъектов образования потребовал от всех экстренного переключения и освоения новых 

форм работы. Опыт первых дней выявил некоторые трудности, вопросы и проблемы 

различного характера. И главный вопрос: возможно ли обучать музыке, и частности, 

музыкально – теоретическим дисциплинам, дистанционно? 

Основная цель дистанционного обучения предоставить учащимся возможности для 

освоения общеобразовательных программ и выполнять учебный план непосредственно по 

месту жительства учащихся или их временного пребывания. Использование дистанционного 

обучения способствует повышению доступности образовательных услуг и предоставлению 

возможности обучаться в удобное для учащегося время.  

Следует отметить, что музыкально-педагогический процесс изначально весьма 

консервативен и многие музыканты относятся несколько скептически к возможностям и 

продуктивности дистанционного обучения в сфере музыкального образовании. В этом 

смысле достаточно вспомнить единственное в мире аккредитованное музыкальное 

заведением, осуществляющее полноценный процесс дистанционного обучения музыке, - это 

колледж «Беркли-online», который ежегодно выпускает десятки дипломированных 

музыкантов во всем мире, обучавшихся по программе удаленного обучения. 

Если при индивидуальном обучении музыке удаётся в какой-то степени 

минимизировать негативное влияние дистанционности, то с групповыми формами обучения 

всё гораздо сложнее. Проведение групповых онлайн-занятий, объяснение материала и 

проверка знаний всех учащихся накладывает на педагога-теоретика огромные нагрузки, 

трудности, требует большого напряжения сил, высокого профессионализма, креативного 

подхода. Вот только некоторые вопросы, которые пришлось решать педагогам 

теоретических дисциплин и их учащиеся при дистанционном обучении. 

В первую очередь, необходимо помнить, что онлайн обучение опирается на 

технологии. Е.В. Харьков утверждает: «Дело не только в том, что преподаватель, 

пожелавший обратиться к дистанционным формам обучения, должен быть не простым 

пользователем компьютера, а специалистом, представляющим возможности компьютерных 

технологий хотя бы в границах реально очерченных задач. Он должен осознавать 

необходимость их применения в своей учебно-методической работе, соответственно 

пересматривать традиционную методику преподавания, уметь составить алгоритм 

обучающих программ, на что тоже нужна квалификация» [1]. 

В условиях дистанционного обучения при значительной доле самостоятельной работы, 

учебная деятельность каждого учащегося поддерживается методическим и педагогическим 

сопровождением со стороны преподавателя. Педагог предоставляет учащимся необходимый 
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материал по теме занятия, выкладывая его в группе WhatsApp, в Вконтакте или в других 

образовательных платформах, ученик прорабатывает его и отправляет выполненные задания 

педагогу. 

Среди многих платформ для групповых онлайн-занятий хорошо зарекомендовала себя 

платформа Zoom. Групповые занятия проводятся в формате видеоконференций, где можно 

доступно объяснить теоретический материал, провести музыкальную викторину, показать 

презентацию, решить задачу по гармонии сделать опрос учеников и т.д. Платформа Zoom 

предполагает наличие функции записи трансляции урок, что дает возможность учащимся 

вернуться к данному уроку и пересмотреть его повторно в любое удобное время. 

Слуховой анализ на определение ладов, интервалов, аккордов, музыкальный диктант, 

последовательность аккордов и т.д. педагог-теоретик должен заранее записать дома на 

фортепиано. Это касается и музыкальной викторины по музыкальной литературе, т.к. в Zoom 

есть проблемы со связью, При этом в Zoom можно выходить на такие сайты как YouTube, 

для воспроизведения музыкальных фрагментов. 

Большим минусом онлайн-занятий на платформе Zoom является невозможность 

ансамблевого пения, сольфеджирования, простукивания ритма учащимися и педагогом, так 

как связь идёт с небольшим отставанием. Также очевидным неудобством данной платформы 

являются временные рамки на бесплатную трансляцию – 40 минут. Кроме того, Zoom может 

давать сбой из-за перегрузок в сети Интернет 

Огромной популярностью в педагогической среде пользуются «облачные сервисы» 

Google, Yandex, Mail  как средства  современной коммуникации.  Более широким спектром  

возможностей сегодня обладают сервисы Google [2].  

Через Электронную почту ведется переписка по всем необходимым вопросам, 

например, это отправление прикрепленных файлов с заданиями для учащихся, а в ответ 

получение выполненных заданий учеников в том же формате на проверку.  

Google-диск – это прекрасное хранилище или даже своеобразная электронная 

библиотека необходимых дидактических материалов (презентации, текстовых документов, 

аудио- и видеоматериалов). Задания и учебные материалы можно компоноваться в папки по 

предметам, например, «Казахская музыкальная литература». К ним также можно открыть 

доступ в режиме просмотра (для дидактических материалов) или в режиме редактирования 

(для выполнения заданий учащимися). 

 Google-форма – приложение, для осуществления контроля освоенных тем. Это форма 

тестовых заданий, содержание которых наполняется каждым учителем по своему 

усмотрению.  

Google-Classroom – приложение для формирования списков обучающихся и построения 

системы управления их обучением от размещения дидактических материалов до оценивания 

выполненных учащимися заданий.  

Материал каждого урока необходимо печатать в программе Word как документ или в 

программе Power Point как презентация с картинками, таблицами, правилами, пояснениями, 

ссылками на упражнения, слуховые, практические задания и т.д. Сегодня в интернете 

(YouTube) можно найти очень много интересных пособий, занятий, видеоуроков с 

пояснением теоретических понятий,  интонационных упражнений и т.п. Педагог может сам 

записать свои персональные видеоуроки, которые учащиеся просматривают в свободное 

время.  

Колоссальная работа педагога-теоретика заключается в организации обратной связи с 

учащимися. Это касается выполнения учащимися домашнего задания и отправления его 

педагогу в срок. Большую часть практической работы выполняется учащимися 

самостоятельно по ссылкам, отправленным педагогом. 

При дистанционном обучении нет необходимости давать объемные задания, а 

наоборот, необходимо разделить объёмную сложную задачу на несколько небольших. 

Например, решить одну задачу по гармонии, а вторую задачу проанализировать, спеть и 

сыграть один номер по сольфеджио и т.д. Все задания и формы работы должны быть 
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предельно ясными, ярко оформленными, дозированными, доступными для выполнения 

учащимися самостоятельно. По музыкальной литературе задания могут быть творческого, 

аналитического характера (например, написать небольшое эссе по определенной теме 

музыкальной литературы).  

С момента запуска самого первого онлайн-курса и до настоящего времени достигнут 

большой прогресс, и многие его элементы улучшились с учетом образовательных, 

социальных и психологических факторов. Очевидно, что в сложившейся ситуации, 

дистанционное обучение помогло педагогам и учащимся приобрести новые навыки, 

которые, безусловно, пригодятся в дальнейшей жизни, работе, учёбе. В процессе 

дистанционного обучения многие учащихся смогли развить такие качества как 

самостоятельность, ответственность, добросовестность, креативность, также научиться 

навыкам тайм-менеджмента [3]. Тот невероятный труд, приложенный педагогами в процессе 

организации дистанционного обучения, тоже не прошел даром. Многие учителя в 

совершенстве овладели средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

дистанционного обучения, сетью Интернет, а также создали необходимый в наше время 

электронный банк дидактических, учебно-методических материалов, пособий. Позитивный 

прогноз на потенциальные возможности развития дистанционного образования связан с тем, 

что школы и учителя в Казахстане, в целом до массового перехода на данный режим 

практически не обладавшие опытом онлайн-обучения, смогли довольно быстро 

сориентироваться в новой ситуации и освоить новые формы коммуникации с учениками [4]. 

Крейг Барретт, председатель совета директоров Корпорации Intel, на одном из своих 

выступлений сказал: «Технологические достижения ничего не значат, если учителя не знают, 

как их эффективно использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя…». 
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Аннотация В данной статье затронуты вопросы о важности развития мелкой моторики 

рук у ребенка, рассказывается об особенностях развития мелкой моторики рук. 
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Abstract: This article raises questions about the importance of the development of fine motor 

skills of the hands in a child, tells about the features of the development of fine motor skills of the 

hands. 
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Тарихта адамзаттың дамуының өзі, қолдың қозғалысы мен тілдің (сөйлеудің) тығыз 

байланысын дәлелдейді. Соңғы кездері біз «ұсақ саусақ моторикасы» ұғымын жиі естиміз. 

Физиологтар ұсақ саусақ моторикасы деп, саусақ, қол және қолдың білезік бөліктерінің ұсақ 

бұлшықеттерін меңзейді. Осы бұлшықеттерді дамыту және шыңдау, адамның орталық жүйке 

жүйесінің, барлық психикалық үрдістерінің, сөйлеуінің дамуына басты ықпал етеді. 

Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ саусақ моторикасын дамыту − 

бастаулардың бастауы. 

Ерте және мектепке дейінгі кіші жаста қарапайым жаттығуларды жасауда өлеңмен, 

тақпақпен ұйқастырылған жаттығуларды пайдалану ұсынылады. Сонымен қатар өзіне-өзі 

қызмет ету дағдысын қалыптастыру: қасық пен қарындаш ұстау, түйме тиегін өзі салып, өзі 

ағыту, бауын байлау, т.б. Өмірінің бастапқы кезеңінде баланың ұсақ қол моторикасы қалай 

дамып жатқандығын, жеке интеллектуалды қабілетін байқауға болады. Қасықты, 

қарындашты ұстай алмайтын, түймесін түймелей алмайтын және бәтеңке бауын байлай 

алмайтын балалардың қолының кіші моторикасы нашар дамыған болып есептеледі. Олар 

шашылған конструкторларды жинау, пазаламен жұмыс жасау, есептегіш таяқша және 

мозаикамен ойнау өте қиын. Олар басқа балалармен ойнаудан бас тартады, осы қызметтегі 

жұмыс жасағанда үлгермейді. Мұндай балалар элементарлы қызметтің өзінде өздерін нашар 

сезінеді және бұл жағдай баланың эмоциясын мен өзін – өзі бағалауға кері әсерін тигізеді. 

Әрине, мектепке дейінге жасында бала тілінің дамуы, өзіне-өзі қызмет көрсету және 

жазуға дайындық дағдысын қалыптастыруда ұсақ қол моторикасын дамыту және үйлестіру 

жұмыстарын жүргізудің маңызы өте зор. Бала өз саусақтарын қаншалықты басқара алса, 

оның одан әрі дамуы да соған тікелей байланысты. Ұсақ қол моторикамен қоса балалардың 

есте сақтау қабілеті мен назары, сондай-ақ, сөздік қоры да дами түседі. Осыларды ескере 

отырып, өз жұмысымның мақсатын анықтадым: мектеп жасына дейінгі балаларды түрлі 

қызметтер арқылы ұсақ қол моториканы дамыту және қол қызметін үйлестіру. 

Өз жұмысыма төмендегідей міндеттер қойдым: 

– қол және көз, қолдың ептілігі, ритмикасы қозғалысын үйлестіру және нақтылығын 

жақсарту; 

http://engime.org/aza-tili-peni-bojinsha-test-jmisi-edebiettik-ou-peni-bojinsha.html
http://engime.org/saba-saba-tairibi-auil-jalpi-masati-oushilar-istej-aladi.html
http://engime.org/saba-saba-tairibi-auil-jalpi-masati-oushilar-istej-aladi.html
http://engime.org/sabati-tairibi-atsirau-sabati-masattari-sabaa-oushini-intaland.html
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– саусақтар мен қол буынының ұсақ қол моторикасын жақсарту; 

– жалпы қозғалыстық белсенділікті арттыру; 

– сөйлеу функциясын тұрақты етуге көмектесу; 

– қиялын, логикалық ойлауын, еркін назарын, көру және есту қабылдауларын, 

шығармашылық белсенділіктерін дамыту; 

– өз құрбылары және үлкендермен қарым – қатынаста эмоционалды – қолайлы жағдай жасау; 

Көздеген нәтижеге қол жеткізу үшін келесідей жұмыс түрлерін тұрақты түрде пайдаландым: 

– тәлімгердің балалармен бірлескен қызметі; 

– балалармен жекелей жұмыстар; 

– балалардың өздерінің еркін өзіндік қызметтері. 

Ұсақ қол моторикасын дамыту және қозғалысын үйлестіру мақсатында түрлі қабылдаулар 

мен әдіс- тәсілдер қолдандым: 

• саусақтық ойын тренингісі 

• қол мойнына массаж 

• саусақ гимнастикасы, сергіту сәттері 

• саусақ ойынды тақпақтар мен жаңылтпаштар 

• саусақтық театр 

• ермексаз және тұздалған ұннан, табиғи материалдардан жапсыру жұмыстарын мүсіндеу 

(тұқым, жарма, ұлу қабыршықтары және т.б.) 

• сызудың дәстүрлі емес техникасы: қылқалам, саусақ, тіс щеткасы және май шам және т.б.. 

• құрылыс жасау: қағаздан, ЛЕГО конструкторымен 

• бастырмалардың түлері 

• графикалық моториканы дамыту 

• трафаретпен сурет салу 

• түр сызықпен түрлеу 

• суретті аяқтау (симметрия принципі бойынша) 

• лабиринттер 

• дидактикалық ойындар 

• М. Монтессори әдісі 

• Кіші заттармен ойнау 

• пазл, мозаика қолдану 

Ұсақ қол моторикасы термині саусақтар қозғалысы және қолдың буындарын үйлестіру 

дегенді білдіреді. Ұсақ моториканы дамытудың маңыздылығы неде? Адамның бас миында 

саусақ қимылына және сөйлеуге жауап беретін орталықтар өте жақын орналасқан. Ұсақ 

моторикаға әсер ете және оны белсендіре отырып, көрші орналасқан сөйлеуге жауап беретін 

орталықты да дамыта аламыз. Педагогтар мен балалар психологының мақсаты – ата-аналарға 

ұсақ моториканы дамыту ойындарының маңыздылығын ұғындыру. Баланы қызықтыруда 

және жаңа хабарларды игеруіне көмектесуде үйретуді ойынмен алмастыру, алға қойған 

мақсатына жетуді, тапсырманы орындауда қиындыққа кездессе мойымауына үйрете отырып, 

аз мөлшердегі жетістіктерін де бағалап, мадақтап қоюды да ұмытпауы керек. Ұсақ 

моториканың қимылдары мен қолдың икемдігі бас миының құрылымының даму деңгейін 

көрсетеді. Осыдан келіп қол қимылдарын басқара білу туады. Сондықтан ешқашан да 

баланы мәжбүрлеуге болмайды. 

Кішкентай ғана сәбидің қалайтыны қозғалу, қозғалыс - әлемді танудың мүмкіндігі. 

Яғни, бала қозғалысы дәл және нақты болса, оның әлемді ақылмен тануы да терең бола 

түспек. Қолдан ұсақ-түйек заттарды жасау – балалардың ең жақсы көретін шығармашылық 

жұмыстары. Мұндай жұмыс балалардың қиялдарын, ойлары мен бармақтарының ұсақ 

моторикасын дамытады. 

Ұсақ саусақ моторикасын дамытатын ойындар мен жаттығулар өте көп. Олар шартты 

түрде топтарға бөлінеді. Қол, қолдың білезік және саусақтарының қозғалысының дамуына оң 

әсер ететін заттық ойындар, яғни ойыншықтармен, кез-келген заттармен өткізіледі. 

«Мозайкалар», «конструкторлар» − аталған материалдар саусақтардың белсенді қозғалысына 

http://engime.org/darindi-balalarmen-jmis-jrgizudi-tiimdi-joldarin-aliptastiruda.html
http://engime.org/bekitemin-ou-isini-megerushisi--tolegenova.html
http://engime.org/saba-tairibi-eki-ajnimalisi-bar-siziti-tedeuler-jjesin-almasti.html
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әсер етеді. Мозайкада ұсақ бөліктерден толық сурет құрап шығару мақсаты тұрады. Ойын 

барысында бала бөлшектермен қозғалыс жасайды, байқағыштық, төзімділік, табандылық 

пайда болады. 

Моншақтармен ойын: екі қолдың да бағдарлауын арттырады. Балаға тізуге арналған 

бау және әр түрлі теңдіктегі, әр түрлі диаметрлі моншақтар беріледі. «Көз-қол» бағдарлауын 

жетілдіреді. Бұл ойында тек қол ісмерлігі ғана емес, сенсорлық (түс, көлем, пішін) қабілетті 

дамиды. 

Баулармен ойындар – сенсомоторлық бағдарлауды, ұсақ моториканы, жазықтықта 

бағдарлауды, «жоғары», «төмен», «оң», «сол» ұғымдарын игеруіне жәрдемдеседі, тілді 

дамытады, зейіннің тұрақтандырады, қол белсендігін, икемділігін арттырып, қолды 

босаңсытады. 

Сонымен қатар, қысқыштармен ойналатын ойындар өте нәтижелі. Ол баланың ұсақ 

моторикасын дамытады, ақыл-ойының, тілінің дамуына зор ықпал етеді. Түрлі-түсті қатты 

қағаздардан дөңгелектер жасап, сондай түсті қысқыштарды қыстырса, гүлдер пайда болады. 

Сурет салу – барлық балалар жақсы көретін, әрі пайдалы ісі. Қарындаш, қылқаламмен 

парақта, қатты қағазда сурет салу қатып қалған қағида емес. Қарда, құмда, терлеген терезе 

бетіне, асфальтта сурет салуға болады. Алақанмен, мақталы таяқшалармен, көкөністер 

бастырмаларымен және т.б. әдістермен, яғни бейнелеудің дәстүрлі емес техникалары арқылы 

сурет салу өте пайдалы, әрі қызықты. Балаға әр түрлі пішіндерді тік сызықпен салуға, 

суреттің үзік сызық бойымен жүргізу, үлгімен сурет салу, суреттің аяқталмаған екінші 

бөлігін салу − шығармашылық қабілетті, есте сақтау қабілетін, түсті қабылдауды дамытады. 

Ермексаз баланы жалпы дамытатын әр түрлі қызықты ойындар өткізуге мүмкіндік 

береді. Балалар ермексазды қолмен жібітеді, саусақпен бөліп алады, домалатады, ширатады, 

ермексазды қалауынша қалыпқа келтіреді және кез-келген уақытта ермексазды бүлдіріп алам 

деп қорықпастан жұмысына өзгеріс енгізеді, ол өз ісіне деген сенімділік тудырады. Қазіргі 

дамыған технологиялар арқасында, ермексаздың жетілдірілген түрі хендгам шықты. 

Ермексаздан айырмашылығы, қолға, үстелге жағылмайды, пішінді сақтамайды. Ұсақ саусақ 

моторикасының дамытады, агрессияны басады,шығармашылық қабілетін, тілін дамытады, 

қолдың бұлшықеттерін бекітеді. Өте пайдалы құрал.  

Қорыта айтқанда, мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ саусақ моторикасын дамыту 

педагог-тәрбиеші үшін ең маңызды міндет десек онда, баланың физикалық және психикалық 

денсаулығын сақтауға көмектесу қажет етеді. 
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Ұлы даламызда ұлттық сөздің туын көтерген тұлғалар аз болған жоқ. Арғы кезеңнен 

жеткен жыраулық сарын мен ақындық айдынды екі қоғамдық формацияның кезеңінде ара 

жігін білдірмей, сөз жүйесін бүлдірмей, түгел сөздің түбі бір қасиетін барынша көрсеткен 

ұлы жырау-ақын Жамбылдың даңқы қазақ халқының мерейі мен мәртебесі болды. Сыналар 

жерге келгенде санадан сөз суырып, елдің еңсесін, тыңдаушының танымын биікке көтерген 

Жамбылдың әр кезеңдегі мерейтойлары халықтық қазына ретінде аталып келеді. Ұрпақтар 

сабақтастығын ұлы өнерімен жалғаған жыраудың соңында қалдырған мол мұрасы қай кезде 

де ұлтымыздың рухани қазынасы екені даусыз. Сондықтан Жамбыл туралы сөз – қазақ 

сөзінің қасиеті туралы сөз. 

Тәуелсіздігіміздің салтанатты 30 жылдық мерекесі қарсаңында аталып өтер үлкен игі-

шараның бірі – жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы. Жыр дүлдүлі 

Жамбыл Жабаевқа деген қазақ халқының шексіз құрметін, ыстық ықыласы мен ілтипатын 

тәуелсіздік идеясы тұрғысынан қайта сараптап, зерделеудің уақыты келді. Ақын қалдырған 

атақты әдеби мұралардың алтын арқауын саралағанда олардың өн бойынан азаттық ойдың 

ұшқыны айқын көрінеді. 

Жамбыл жаңашылдық танытқан жасампаз ақын, жыраулар поэзиясында көрініс тауып, кейін 

иірімі өзгеше жаңа поэзияның қарқынына ілесе білген ақындар қауымы көп болған жоқ, ол 
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өз заманының ұлы ақындарының бірі болды, Жамбыл есімі жаңашылдықтың үдерісінде көш 

бастайтын, шығармашылығы әлі де зерттеуді қажет ететін бірден—бір тұлға. 

Жамбыл Жабаевтың өлеңдері Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ даласынан бастау алып, 

күллі майданға таралып қаншама жас өркендерге жалын, рух, қайрат жігер бергені сөзсіз. 

Бізге таныс санамызда жатталған жырлардың бірі- «Ленинградтық өренім» жыры. Өлеңнің 

тарихы белгілі, Кеңестік саяси жүйені өлеңге қосып Ленинградты қорғаушы бар 

майдангерлердің құлағында радиодан жатталып, сұрапыл соғыс жылдарындағы ауыр 

күндерді әр жауынгерге рухани дем берді. Жамбыл атамыздың рухты өлеңі Ленинградтық 

өрендерді ғана емес, майдан шебіндегі қан жұтқан қаншама сарбаздарға күш-қуат бере білді. 

Ащы шындықтың көркем суреткері Жамбыл халық әдебиетін, өзінен бұрынғы ақындар 

шығармаларын, ауызша тараған жыр дастандарды жатқа білген. 

Мұхтар Әуезовтың айтуы бойынша миллион жол өлеңді мудірместен жатқа айтатын 

болған осындай тума дарын иесі, Таза шындықтың ақыны. Ұстазы Сүйінбай секілді айтарын 

астарламайтын тентегін тыйып, тектігін төрге оздырған, ешкімге жалтақтамай, шындықты 

шымбайға батыруға дағдыланған. Халық мұқтаждығына ел билігіне арнап жазылған 

өлеңдерінен бұл қасиеттері, сүт бетіне түскен қаймақтай оңай көрініп тұр. О бастан суырып 

салма айтыстан басталған  отты өлеңдерінде халақтақ үн, халықтық зар басым әр жыры 

халық тағдырынан сыр шертіп сан түрлі оқиғаға куәгер болған жамбыл ақынның қуатты 

жырлары күні бүгінге дейін өз сарынын жоймайды. Себебі шындықты шырылдап ақиқат ат 

үстінде айтылған өлеңдердің қазақ тарихындағы алатын орыны ерекше. Жамбыл домбыра 

ойнауды ерте жасынан үйренді. Тіпті, кейін оны ақын-құрдастарының арасынан ерекшелей 

бастады. Жамбыл атақты ақын  

 
Сүйінбайдың шәкірті болды. Ол көп жылдар бойы ұстазымен бірге жүріп, оның айтысын 

тыңдап, ақындық шеберліктің тәжірибесін үйренді. Ұстазы оған: «Жақсы сәтте, сәттілік 

сенімен бірге болсын, ұлым! Адамдардың жадынан шығып кетпейтін, қуана есте сақтайтын 

өлеңдер шығар, сенің өлеңдеріңе тек санаулы адамдар ғана емес, бүкіл халық құлақ түрсін. 

Сенің өлеңдерің кеудеден емес, жүректен шықсын. Шындық туралы айта отырып, 

әділеттілікті жырла, басқалар салып кеткен жолмен емес, айналада болып жатқандарға қарап, 

біліп, өз жолыңды тап. Хан қазынасынан гөрі жаның бай болсын»,- деп батасын берген. 
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Танымал ақынның жүрегінде жарақат болып қалған оқиға жайында айта кетсем. Жамбыл 

ауыл-ауылдарды өздігінен аралап, ақындық шеберлігін көрсете бастаған уақытта жиырма 

жаста болатын. Осылай ақындығын жер-жерге көрсетіп жүрген Жамбыл өзі барған 

ауылдардың бірінде Бұрым есімді танымал сұлуды кездестіреді. Сөйтіп жас ақын мен 

бұрымды қыз бір-бірін сүйіп қалады. Бірақ, бойжеткен салт-дәстүр бойынша басқа жігітке 

айттырылып қойған болып шығады. Ал салт-дәстүрден аттап кете алмаған Бұрым ата-анасы 

таңдаған жігітке тұрмысқа шығуға мәжбүр болады, осылайша ақын атамыздаңда басынан 

баянсыз махаббат оқиғасы өткен екен. Жамбылдың шығармашылық өміріне терең із 

қалдырған өміріндегі маңызды оқиға – Шөже және Шашубай ақынмен кездесуі болды. 

Жамбыл олармен ұзақ уақыт бойы айырылыспады. Ол Шашубайдан көптеген Сары-Арқа 

ақындарының әндерін, XV ғасырдың ақыны және философы Асан Қайғы туралы көптеген 

аңыздарды естіп, білді. 

Дәл Асан Қайғы туралы айтылған аңыздар кейінірек Жамбылға «Өтеген батыр» 

поэмасын шығаруға шабыт берді. Ол оны «Хикая» деп атады. Бұл туынды алғаш рет 1937 

жылы жазылған және қазір оның шығармаларының барлық басылымдарына қосылған. Бұл 

поэмада, жер әлемді айналып, жер іздеп өз халқының бақытты үлесін іздейтін Өтеген 

батырдың жорықтары сипатталады. Жамбыл 1938 жылдан бастап Қазақ КСР Қарулы 

Күштерінің депутаты болды. Өлең-жырларымен көптеген елге танылып, артына баға жетпес 

асыл мұра қалдырып кеткен жыл алыбы Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда, 100 жасқа 

толуына бірнеше ай ғана қалғанда дүниеден озды.  

  
Жамбыл – өмірімен де, шығармашылығымен де екі ғасырды молынан тұтастырып 

жатқан ұлы жырау. 13 – 14 жасынан бастап сөзінің көбін өлеңмен айтқан ақынның XIX 

ғасыр шегінде шығарған өлең – жырлары мен айтыстары да өте мол болған. Олардан дәуір 

шындығы, Жамбылдың ақындық мұраты мен зор таланты айқын танылады. Ерлікті, елдікті 

дәріптеген, халықтың жоғын жоқтап, әлсіздерді күштілердің зорлығынан арашалаған, 

әділдікті, бостандықты жыр еткен көркем де қуатты поэзиясымен Жамбыл сынды 

тұлғаларымыз өз ғасырында қазақ әдебиетінде көрнекті орын алады. Елбасымыз Н. Ә. 

Назарбаев Жамбыл бабамыздың туып – өскен жері Ұзынағашта өткізілген 150 жылдық 

мерейтойына арнайы қатысып, жамбыл рухына бас иді. Осы орайда бабаларымыздың 

қалдырып кеткен асыл мұраларын сақтау, егемен еліміздің еңсесін нығайту және өркениетті 

әлемдік қоғамдастықтың талаптарына сапалық жағынан жаңа деңгейге сай келетін 

жауапкершіліктер орнықтыру – кезек күтпейтін жұмыс. Жырдария жұлдызының әз есімі 

туған халқына рухани сәулесін түсіре бермек. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдық салтанатты мерекесімен тұспа-тұс келіп жатқан жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 

мерейтойы – мемлекеттік деңгейдегі айтулы шара. Ұлы даламыздың аса көрнекті тарихи 

тұлғасы Жамбыл Жабаевтың жарқын істері болашақ ұрпақтарымен бірге «Мәңгілік Елдің» 

рухани үндестігі мен дамуы жолында болашаққа жол тарта береді. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
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Аннотация: Новые подходы к обновлению образовательной программы средней 

общеобразовательной школы, определили направления содержания образовательной 

программы по специальности 6В01401-Музыкальное образование. В программе появились 

новые дисциплины, связанные с запросами современности. Кроме того, со стороны учебного 

отдела Университета возникли проблемы, связанные с сокращением часов по отдельным 

дисциплинам и переводом большинства из них в ряды групповых занятий. Это, по нашим 

наблюдениям, привело к снижению качества знаний студентов. Проведение индивидуальных 

занятий в соответствии с предусмотренными нормами часов, а также внедрение в учебно-

воспитательный процесс практико-ориентированных методов и технологий обучения, 

формирование конкурентоспособного компетентного учителя музыки, творчески 

мыслящего. 

Ключевые слова: школа, урок музыки, будущий учитель музыки 

 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Кульманова Шолпан Бөрібайқызы 

Қазақстан Републикасы, Алматы қ., Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, 

п.ғ.д., профессор 

 

Аңдатпа: Жалпы орта мектептің білім беру саласындағы жаңартудың жаңа жолдары, 

6В01401-Музыкалық білім мамандығы бойынша білім бағдарламасының мазмұнының 

бағыттарын анықтап берді. Бағдарламада қазіргі заманның сұраныстарына байланысты жаңа 

пәндер пайда болды. Сонымен қатар, университеттің оқу бөлімі тарапынан жеке пәндер 

бойынша сағаттың қысқаруына және олардың көпшілігін топтық сабақтар қатарына 

ауыстырылуына байланысты проблемалар туындады. Бұл біздің бақылауымызша 

студенттердің білім сапасының төмендеуіне әкелді. Жеке сабақтарды қарастырылған сағат 

нормаларына сәйкес өткізу, сондай-ақ оқу-тәрбие процесіне оқытудың практикалық-

бағдарланған әдістері мен технологияларды енгізу, шығармашылық ойлайтын бәсекеге 

қабілетті құзыретті музыка мұғалімін қалыптастыруға болады. 

Кілттік сөздер: мектеп, музыка сабағы, болашақ музыка мұғалімі  
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE MUSIC TEACHER 
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Abstract: New approaches in updating school education have determined the directions in the 

development of the content of the educational program in the specialty 6B01401-Music education. 

New disciplines have appeared, demanded by the modern realities of life. At the same time, 

problems arose with the reduction of hours by the university's training department for individual 

disciplines and the transfer of most of them to the category of group classes. This led, according to 

our observations, to a decrease in the quality of knowledge and skills in students. Conducting 

individual classes in accordance with the prescribed standards of the clock, as well as introducing 

practical-oriented methods and teaching technologies into the educational process, will contribute to 

the formation of a creatively thinking competitive competent music teacher. 

Keywords: school, music lesson, future music teacher 

 

Обновление системы школьного музыкального образования в нашей стране на основе 

государственного общеобязательного стандарта (начального, основного среднего, общего 

среднего) образования, утвержденного в 2012 году Правительством РК, а также типовой 

учебной программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования, 

утвержденной 10.05.2018 года приказом МОН РК направлено на решение важнейших задач в 

обучении и воспитании  учащихся начальной школы. 

Эти задачи направлены на «овладение обучающимися ключевыми знаниями и 

умениями, способами творческого самовыражения и коммуникации в музыкальной 

деятельности, формирование понятий о нравственно-эстетических ценностях национальной 

и общечеловеческой культуры, развитие музыкальных и творческих способностей» [1]. 

В частности, овладение обучающимися в процессе музыкальной деятельности: 

 основами музыкальной грамоты, исполнительскими навыками (пение, игра на детских 

музыкальных интрументах и др.); 

 ознакомление с лучшими образцами казахской традиционной музыки и фольклора, 

музыкального творчества народов мира, произведениями композиторов-классиков и 

современности; 

 формирование навыков творческого, критического мышления, исследовательских 

навыков; 

 формирование когнитивной и эмоциональной сферы деятельности, нравственно-

эстетических чувств, ассоциативного и образного мышления на основе жизненного 

опыта, потребности выражать свое отношение к окружающему миру средствами 

музыки [1] – ставит вопрос о пересмотре содержания и методов подготовки учителей 

музыки, в личностно-ориентированном развивающем направлении обучения 

школьников, в условиях университетского образования. 

Изучение и анализ педагогического опыта в области школьного музыкального 

образования выявили ряд проблем, наиболее ярко проявившихся в вузовской подготовке 

будущих учителей музыки. 

Назовем некоторые из них: 

 психологическая, теоретическая, методическая и практическая неготовность 

будущих учителей музыки к реализации личностно-ориентированной развивающей 

парадигмы обучения; 

 между повышением требований к процессу и результатам обучения в подготовке 

учителей музыки и снижением престижа профессии в условиях современной 

социально-экономической ситуации; 
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 между возрастающими требованиями к профессиональной подготовке учителя 

музыки, как носителя культуры и современным состоянием уровня подготовки 

абитуриентов, поступающих на специальность 6В01401-Музыкальное образование; 

 между содержанием, системой обучения по ряду специальных дисциплин и 

качеством знаний, умений приобретаемых студентами в процессе их освоения. 

Рассмотрим одну из этих проблем. В последние годы в нашем университете, а также в 

ряде вузов нашей республики, например, Северо-Казахстанский университет имени М. 

Қозыбаева, НПГУ им. Абая, занимающихся подготовкой будущих учителей музыки, 

прокатилась волна перевода ряда индивидуальных дисциплин в разряд групповых занятий. 

Мы убедились на практике, что перевод индивидуальных дисциплин в разряд групповых 

отрицательно повлияло  на качество подготовки студентов. 

Как известно, специальность 6В01401-Музыкальное образование направлена на 

подготовку учителей музыки для учреждений начального и среднего образования (школы, 

гимназии) нашей республики. 

Данная специальность (раньше она называлась «Музыка и пение») имеет свою историю 

и начала формироваться еще в 60-х годах прошлого столетия. Многие годы подготовки 

специалистов данного профиля, позволили научно обосновать и отработать необходимый 

стандартный минимум базовых и профилирующих дисциплин (индивидуальных, 

практических и лекционных), которые до настоящего времени проводились как 

обязательные. 

За все годы существования данной специальности в нашем университете никогда не 

стояла задача проведения индивидуальных дисциплин в виде групповых занятий. 

Качественная подготовка будущих учителей музыки из числа студентов, которые 

поступают к нам, в основном, из сельской местности, требует большой кропотливой работы 

со стороны педагогического коллектива. Большинство из них не имеют базового 

музыкального образования, которое позволяет им полноценно в ускоренном порядке 

овладеть специальностью. Четыре года обучения по нашей специальности – это самый 

минимальный срок, чтобы обеспечить их необходимыми знаниями и умениями для работы в 

школе в качестве учителя музыки. 

Среднестатистический учитель музыки должен: 

- уметь хорошо играть на музыкальном инструменте, владеть певческим голосом, 

дирижировать классным (школьным хором); 

- владеть необходимым минимумом музыкально-исторических и теоретических знаний; 

- знать содержание действующей типовой программы и учебников по музыке, в том 

числе репертуар школьных песен; 

 владеть методикой преподавания предмета музыки в школе.  

В этом плане, в качестве подготовки будущих учителей музыки, наряду лекционными и 

практическими дисциплинами наиважнейшее значение приобретают такие дисциплины, 

вошедшие в разряд индивидуальных как: специальный инструмент (фортепиано, баян или 

домбра – на выбор); хоровое дирижирование; вокал; дополнительный инструмент 

(фортепиано, домбра, қобыз), а также синтезатор; концертмейтерский класс (раньше он 

назывался практикумом по школьному песенному репертуару»). 

В конце учебного года, в период разработки рабочих учебных планов с учебным 

отделом университета и нашей кафедрой возникли разногласия по проблеме перевода таких 

индивидуальных дисциплин, как «Коцертмейстерский класс», «Хоровое дирижирование», 

«Вокал» в разряд групповых, с целью сокращения часов. Как может  быть оправданным 

данное предложение и кто может гарантировать качество знаний студентов? Любой 

профессиональный музыкант знает, что данные дисциплины никак нельзя усвоить через 

групповую форму работы. Эти должны проводиться только индивидуально. 

Если смоделировать данную ситуацию, то во-первых, можно будет увидеть как 

ломаются уже сложившиеся традиции в обучении по данным дисциплинам, которые имеют 
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только индивидуальную форму обучения, а это уже серьезное нарушение стандарта 

подготовки. В этом случае, о качестве подготовки специалистов не может быть и речи. 

Проблема в том, в том что у нас как и во многих вузах республики, достаточно 

трудоемкий контингент обучающихся, большинство из них не имеют базового музыкального 

образования. На таких обучающихся приходится затрачивать гораздо больше труда и 

времени, чтобы обеспечить у них необходимый минимум знаний и умений. С такими 

студентами работать гораздо сложнее и энергозатратнее чем, скажем, в консерватории, где 

обучающиеся по нашей специальности имеют базовую музыкальную подготовку.  

Во-вторых, будет резко снижаться качество обучения и знаний студентов по этим 

дисциплинам. Они, например,  не будут знать основ вокала, постановки  и охраны голоса 

детей. Вокал изучается индивидуально, потому что каждый певец имеет свои 

индивидуальные физиологические исполнительские параметры с которыми преподаватель 

работает только индивидуально в течении одного академического часа.  

Тоже самое можно сказать и о дисциплине «Хоровое дирижирование», которая имеет 

свою специфику преподавания. 

Что касается дисциплины «Концертмейстерский класс» или «Практикум работы над 

школьным репертуаром», то здесь таже самая картина. Данная дисциплина также важна, так 

как направлена на обеспечение накопления каждым студентом «багажа» школьных песен из 

действующей типовой программы по музыке и подготовке к педагогической практике. В 

перспективе, мы полагаем, ее, можно ввести в качестве государственного экзамена, что 

повысит ответственность выпускников и будет способствовать успешному прохождению 

тестовых заданий. 

Что касается вышеуказанных спорных дисциплин, в настоящее время, по согласованию 

с учебной частью университета, данная проблема частично решена. «Специальный 

инструмент» проводится как индивидуальная дисциплина, а «Вокал», «Хоровое 

дирижирование», «Дополнительный инструмент» проводятся в виде групповых занятий, или 

по два человека на одно занятие. 

Мы не исключаем того, что данная ситуация может повториться и в других 

университетах. Поэтому предлагаем один из путей решения данной проблемы. Принять 

обращение (меморандум) от имени РУМС по специальности 6В01401-Музыкальное 

образование в МОН РК, обосновать необходимость проведения дисциплин входящих в 

разряд индивидульных, по традиционной индивидуальной форме обучения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы музыкального творчества с позиции его 

потенциала и значимости в формировании личности, заинтересованности детей и их 

родителей в изучении музыкального искусства. Современные перспективы музыкального 

обучения в системе дополнительного образования. 
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ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СТУДЕНТТЕРДІ МУЗЫКАЛЫҚ 

ДАМЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 

 

Линская Светлана Викторовна 

Ресей Федерациясы, Ульяновск қ., №3 балалар мен жасөспірімдер орталығы, педагогика 

және психология магистрі, әдіскер 
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Едва ли можно представить себе мир, в котором нет музыки. Даже если у вас дома нет 

радиоприемника или лазерного проигрывателя, вы все равно постоянно слышите музыку по 

телевизору, в кино, в магазинах и лифтах, и даже по телефону. Человек нуждается в музыке 

так же, как в воздухе, которым мы дышим, или в пище, которую мы едим [1]. 

Педагоги-музыканты видят в музыке мощнейшее средство формирования личности, 

способ познания окружающего мира, так как музыка превращает все внешние воздействия в 

переживание и эмоциональный опыт, без которого личность не может состояться. Музыка 

формирует личность во всех отношениях. Она несет в себе эстетическую, познавательную, 

воспитывающую и развивающую функции. Освоение музыки помогает развить мышление – 

образное и логическое, абстрактное и конкретное, музыка формирует чувство ритма и 

гармонии, наблюдательность, память, воображение, голосовой аппарат, мелкую моторику 

пальцев. Музыка способна волшебным образом помочь в развитии, разбудить чувства, 

обеспечить интеллектуальный рост. Таким образом, музыкальное искусство выходит за 

рамки изучаемого предмета и превращается в часть самой жизни человека, в основу 

понимания им смысла жизни и окружающего мира. 

Педагоги всех времен и народов использовали музыку как средство формирования 

образа молодого поколения. Существует бесчисленное множество школ, учений, систем и 
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методов обучения музыке и при помощи музыки. Их ценность состоит в том, что созданные 

в разные эпохи, они воплощали идеи своего времени, предназначены были для решения 

задач своего времени, формировали образ своего времени. Каждое следующее поколение 

педагогов трактовало школу преподавания с учетом изменившихся задач общества, уровня 

интеллектуального и технического развития. В итоге, в России сложились прекрасные 

традиции профессионального и общего музыкального образования, была сформирована 

уникальная система по подготовке профессиональных музыкантов и приобщению 

подрастающего поколения к музыкальному искусству и творчеству. В основу содержания 

системы музыкального образования положены исторически сложившиеся и апробированные 

традиции обучения детей и молодежи на лучших образцах классической и народной музыки. 

Однако, на протяжении двух последних десятилетий система российского 

музыкального образования, несмотря на свою культурно-историческую значимость, 

переживает сложный период, вызванный рядом проблем. Основные проблемы были 

обозначены в Программе развития системы российского музыкального образования на 

период с 2014 по 2021 годы. На первое место поставлена проблема недостаточного 

понимания значения музыкального искусства и творчества в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения [2]. Причем это «недостаточное понимание» 

пронизывает все слои общества и образовательные структуры. И это результат политической 

и экономической неустойчивости государства в период «перестройки», повлекший 

трансформацию всей системы культурно-нравственных установок, ценностных и 

мировоззренческих ориентиров, которые и сегодня оказывают влияние на развитие нашего 

общества. Поэтому решение вышеизложенной проблемы надо начинать в первую очередь с 

просветительской деятельности. В каждом отдельно взятом регионе необходимо создать 

культурно-образовательное пространство не только для детей, но в первую очередь для 

взрослых, деятельность которого способствовала бы приобщению к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и «убеждала» людей в необходимости и важности 

развития и воспитания детей средствами музыкального искусства. Что же должны 

предпринять педагоги-музыканты, чтобы вернуть то время, когда в музыкальные школы и 

студии были переполнены, чтобы школьные хоры стали популярны, чтобы дети с 

удовольствием и радостью занимались музыкой? Что изменить или прибавить к 

традиционной школе обучения музыке? Как приблизить ее к современности, при этом, не 

растеряв самого главного, национального богатства? [3]. 

Меня как педагога давно волнуют эти вопросы, потому что прежде чем проблемы 

музыкального образования были озвучены с высоких трибун, на конференциях и 

совещаниях, на практике я увидела, что музыкальная педагогика не учитывает запросы 

современного общества. И как следствие – затухание интереса к изучению музыкального 

искусства. Для того, чтобы привлечь детей, несомненно, нужно обновить содержание, то 

есть музыкальный материал путем изучения современных близких детям музыкальных 

произведений, например, из кинофильмов, мультфильмов, телевизионных передач, 

безусловно, отобрав самые лучшие образцы. Наряду с этим, «изобретать» все новые и новые 

формы подачи этого материала. 

Наряду с опорой на зрительные ассоциации для активизации учебного процесса я 

использую движение. Мы знаем, что дети испытывают огромное удовольствие от ритма 

независимо от музыки. Скорее ритм и ритмические ударения нравятся ребенку прежде всего. 

Эта природная особенность может использоваться самым положительным образом. Нельзя 

сказать, что эта мысль нова. Еще Эмиль Жак-Далькроз подчеркивал значение ритмики для 

детей, так как движение является биологической потребностью их организма. Он говорил, 

что вводя ритм в школьное образование, мы тем самым готовим ребенка к познанию 

искусства вообще, так как ритм является базой для всякого искусства – музыки, скульптуры, 

архитектуры, поэзии. Карл Орф, также композитор и педагог, развивает идею соединения 

движения, пения, игры и импровизации. В настоящее время необходимо расширить область 

использования ритмики при обучении музыке [4]. Причем не только на общеразвивающем 
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этапе обучения, но и при обучении специальным дисциплинам: теория музыки и 

сольфеджио. Ритмические импровизации дают возможность ребенку не только понять, но и 

прочувствовать взаимосвязь ритмических рисунков, метрической пульсации и даже 

музыкальной формы в целом. Безусловно, такие занятия, по сути, превращается в игру, что 

всегда близко детям и приносит замечательные плоды. Игра, как всем известно, обладает 

мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех познавательных 

процессов: мышления, внимания, памяти, воображения. Именно творческие увлекательные 

игры помогут удержать интерес детей к музыке в подростковом возрасте, когда происходит 

переориентация увлечений ребенка. На занятиях в старших группах, занимающихся по 

специализированным программам («Теория музыки», «Джазовое сольфеджио») я продолжаю 

применять игровые технологии, часто использую проблемный метод, воспринимающийся 

детьми тоже как игра. На помощь мне приходят возможности сети Интернет, где 

разработчики музыкальных обучающих программ выкладывают игры в основном для 

самостоятельного изучения музыкальной теории. Но многие из них легко укладываются в 

логическую систему поэтапного обучения от раздела к разделу, позволяют в увлекательной 

форме провести контрольные срезы и в то же время, доставляют удовольствие детям. В сети 

существует много музыкальных тренажеров на закрепление специальных музыкальных 

знаний [5]. Естественно, что детей привлекает работа за компьютером, расширяет их 

кругозор и возможности творческого переосмысления изучаемого материала. Безграничные 

возможности сети Интернет в отношении доступа, распространения и обмена информацией 

позволяют расширить рамки учебного процесса, привлекая родителей, так как дети зачастую 

дома вместе с родителями играют на музыкальных тренажерах. Надо сказать, что и 

авторитет педагога «растет» в глазах детей, когда мы вместе регистрируемся на каком-либо 

музыкальном сайте и можем обсуждать интересующие темы не только на занятиях. 

Неподдельный интерес проявляют дети к использованию возможностей аранжировки 

музыки на синтезаторе. Они становятся настоящими творцами, когда с их помощью музыка 

расцвечивается разными красками всех континентов. Совершенно однозначно, что 

использование на занятиях современных технических средств активизирует учащихся, 

приближает их к современным средствам самообразования, учит мыслить шире, видеть 

музыкальное искусство в контексте окружающего мира, учит творить, фантазировать, 

принимать нестандартные решения. Именно эти навыки в будущем станут самым 

существенным приобретением, так как музыкальные способности тесно связаны с общими 

свойствами личности: внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение. 

Обобщая сказанное, хочу подчеркнуть, что речь в этой статье идет о возможностях 

музыкального развития и обучения в системе дополнительного образования. Именно эта 

система, не имеющая стандартов, дает возможность педагогу искать новые современные 

подходы к образованию и воспитанию детей. Это своего рода экспериментальная площадка, 

где могут быть созданы условия для образования современного человека, способного 

свободно ориентироваться в сложном мире, умеющем добывать и применять информацию. 

Одним словом, человека нового поколения. 
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мақсаттар мен міндеттер көрсетілген. Автордың негізгі аспектісі тек ноталар мен 

дыбыстарды ғана емес, сонымен қатар тарихты, философияны, психологизмді және 

тарихтың тиісті кезеңіндегі негізгі тарихи тенденциялар мен оқиғаларды біріктіретін 
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Қазіргі таңда идеал құбылыстардан бөлек болмайды, субъект объектіден бөлінбейді, 

барлығы біртұтас болады, құбылыстардың бірлігі үшін шарт болып табылатын 

трансцендентальды қабылдау оның формаларын, заңдылықтарын, адам идеяларының өзара 

байланысын, оларды сақтауды, көбейтуді білдіреді. Бірліктің негізі – «менің ойымша, мен 

ойлаймын, түсінемін» тезисі. Бала тұлға ретінде қоршаған ортаның әсерінен дамиды: «тәрбие 

субъектісі – белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру үшін адамға немесе ұжымға мақсатты 

тәрбиелік әсер ететін жеке тұлға немесе адамдар тобы. Тәрбие объектісі-ақылға, эмоцияға 

және ерік-жігерге бағытталған тәрбиелік әсері бар жеке адам немесе адамдар тобы» [1]. «Бұл 

процесте баланың қоршаған ортадағы мінез-құлық моделі, бағдарлау және өзін-өзі реттеу 
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механизмінің моделі қалыптасады, оның рухани саласының даму моделі негізделеді», атап 

айтқанда – көзқарастар, нысан-факторлар, білім беру шарттары, ал тірі адамдар – 

мұғалімдер, олармен өзара әрекеттесу, оларды бағалау – тәрбие субъектілері [2]. Бұқаралық 

ақпарат құралдары, теледидар, интернет балалардың әлем туралы алған білімдерін 

анықтайды. Осы негізде әр жағдайда жеке «білім мектебі» құрылады. Қазіргі заманғы 

музыкалық педагогиканың бағыттарының бірі музыка мектебінде және жалпы білім беруде 

оқу-тәрбие процесіне мәдениеттанулық көзқарасты күшейту болып табылады. Қазіргі 

уақытта мынадай идея ерекше өзектілікке ие болды: ХХІ ғасыр мектебі «баланың рухани 

дамуы, білімді адамнан мәдени адамға ауысуды жүзеге асыру қамтамасыз етілетін» мәдениет 

және көпмәдениетті тәрбие ошағы болуы тиіс [3]. Осылайша, баланы тәрбиелеу процесі 

философиялық негізге және өмір шындығына негізделген. 

Мәдениет барлық нысандарда, жеке және қоғамдық сананың барлық деңгейлерінде, 

адам өмірінің барлық салаларында: қоғам мен жеке тұлға, әлемдік және жергілікті, 

материалдық және рухани, саяси және физикалық, мемлекеттік және аймақтық, облыстық 

және қалалық, ауылдық және этникалық – әлемдік-тарихи қозғалыстың күшті процесіне 

айналды. Ғылыми білім мен кәсіби білімнің жаһандық дамуын талап ететін үрдіс. 

Мәдениет мәселесіне баса назар аудару «руханилықтың, мәдени құндылықтардың 

құлдырауына», «табиғи ғана емес, сонымен бірге мәдени экологияның жойылуына, 

адамгершіліктің өсуіне» байланысты ерекше талап етіледі. Сондай-ақ білім мен мәдениеттің, 

адамгершілік бірлігінің мәні. Философия, педагогика, мәдениеттану аспектілерін 

байланыстыра отырып, қазіргі заманғы тәрбие теориясы болашақ мұғалімнің жеке басын 

қалыптастырудың жалпы кешенді педагогикалық кеңістігіне енеді. Музыкалық білім беру 

жүйесі болашақ музыканттың немесе әуесқой музыканттың мектептен тыс және 

мамандандырылған жалпы білім беретін музыкалық оқу орындарындағы бастапқы 

академиялық дайындығына негізделген. Бұл ретте жасөспірімдердің дүниетанымын 

дамытуға, мәдени мұраның іргелі білімін игеруге ерекше назар аударылуға тиіс. Жұмыс 

істеп тұрған мамандандырылған бастауыш көркемөнер мекемелерін тәрбиелеудің мақсаты 

балаларға халықтың дәстүрлері мен мәдени құндылықтарына деген сүйіспеншілік сезімін 

ұялататын эстетикалық талғамы бар дамыған тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Жан-

жақты ақпараттық, музыкалық-теориялық материал қоршаған әлемде болып жатқан 

процестердің түсініксіздігін жарықтандыруға мүмкіндік береді. 

Философия, эстетика, психология, педагогика теорияларын қолдануға негізделген 

музыкалық өнерді тәрбиелеу және оқыту процесін психофизиологиялық зерттеудің заманауи 

әдістерін әзірлеу аналитикалық ойлау динамикасын, тексеру нәтижелерін конструктивті 

игеруді, педагогика жетістіктерін талдауды, дәстүрлер мен мәдени мұралардың таралу 

аймағын арттырады. 

Музыка орындаушылық өнерге жатады, ол шын мәнінде тірі дыбыстар, оның 

мазмұнының негізі, бейнелер – адамдардың сезімдері, тәжірибелері. Музыка мұғалімі – 

әртүрлі бағытта жұмыс жасайды, ол – жазушы, өйткені ол әр сабақтың сценарийін өзі 

жасайды; режиссер – өйткені әр сабақ белгілі бір дәрежеде премьера; басты рөлді 

орындаушы; тәртіпті сақтаушы және тәртіпті шығармашылық актер, өйткені ол күндіз төрт – 

бес спектакль ойнайды, өзінің атқарушы аппаратын қалыптастырады; әр түрлі тарихи 

кезеңдерді, күрделі әдеби, ғылыми, теориялық тағдырларды, дәуірлік жаңалықтарды 

қамтитын сабақты өлшемсіз, қызықты ете алатын психолог, сиқыршы, виртуоз; ойдың иесі, 

емші. Бұл жағдайда мұғалім әр жұмыстың білімін, сипатын, көңіл-күйін шебер жеткізуі 

керек; сабаққа келген әр түрлі жастағы балалардың қабылдау және ойлау ерекшеліктерін 

ескеруі керек; әр түрлі педагогикалық жағдайларға тез назар аударуы керек; жақсы 

ұйымдастырушы болуы керек; ол адалдықпен, қуатпен, табандылықпен, шыдамдылықпен, 

сыпайылықпен ерекшеленуі керек; сезімталдық, назар, әділеттілік, ынта, оптимизм, әзіл-

оспақ көрсетуі керек; қуануға, ашулануға, қайғыға, үмітке, ренжуге, бірақ әдептілікпен, 

әділетсіздікке жол бермеуі керек. Мұғалім – бұл адам жанының мәңгілік қозғалтқышы, ал 

оның жұмысы, педагогикалық шығармашылығы оқу үрдісін ұйымдастырудың үнемі жаңа 
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құралдарын, жаңа ырғақтарды, жаңа әдістерді және осы әдістерді қазіргі заманның 

талаптарымен үйлестіруді талап етеді. 

Бүгінгі таңда тұрақсыз және талапшыл әлемде музыка бұрын-соңды болмаған орынға 

ие. Ол үнемі радиода, теледидарда, үйлерде, пәтерлерде, мейрамханаларда, кафелерде, 

концерттерде, филармонияларда, фильмдерде, фестивальдарда, халықаралық, 

республикалық, аймақтық байқауларда таратылады. Симфония, опера, джаз, аспаптық 

музыка, поп-музыка, дискотека, рэп қазіргі заманғы музыкалық өнердің ажырамас бөлігі 

болып табылады. Классикалық музыка күрделі мәдениеттің үлгісі ретінде қоғамның 

катализаторы болып табылады және өткенді болашақпен біріктіреді, нақты емес нәрсені 

шындыққа айналдырады – қазіргі уақытта белгілі бір сәтте болып, болашақта жалғасады. 

Музыкалық дыбыстар әлеммен бірлікті байытатын, нығайтатын пішіндер мен түстердің 

көптеген түрлеріне ие. Музыкалық және эстетикалық тәрбиеде ұлттық негізде жасалған 

туындылар ерекше маңызды рөл атқарады, бұл олардың қабылдау қол жетімділігімен 

түсіндіріледі. Отандық музыкалық әдебиеттегі ұлттық фольклордың тәрбиелік әлеуеті үлкен 

дербес бөлім, халық әндері мен билерінің көптеген өңдеулерімен ұсынылған. Жалпы, 

фольклорлық бағдарламалау балалар үшін дәстүрлі түрде басым, ән-би, лирика мен эпос, 

пьесалар. Бұл шығармалар маңызды педагогикалық функцияны орындайды, өйткені олар 

кәсіби білімді, дағдыларды дамытады, сонымен қатар жас музыканттарды ұлттық 

фольклордың жанрлық ерекшеліктерімен, ән күнтізбелік салт-дәстүрлерімен таныстырады. 

Осылайша, біз шығармашылықты ашуға, музыкалық қабілеттердің дамуына ықпал 

етуге, ертегі, ойын әрекеті арқылы музыканы сезінуге, оны бейнелерде, дыбыстарда, 

сөздерде, түстерде білдіруге үйрету – қазіргі заманғы музыкалық өнер мұғалімінің басты 

мақсаттары мен негізгі міндеттері деген қорытындыға келеміз. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ БЕЙНЕЛЕУ 

ӨНЕРІНЕ ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІНІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Маратқызы Эльвира 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Шығармашылық Академиясы, Көркемдік ИЗО бөлім 

меңгерушісі 

 

Аңдатпа: Мақалада жаңартылған білім беру мазмұны аясында бейнелеу өнеріне 

оқытудың заманауи технологиялары мен әдістері, оқытудың әр түрлі түрлері бойынша 

мұғалімге қойылатын талаптар, жаңартылған білім беру технологиялары негізінде сабақтың 

әр түрлі түрлерін ұйымдастырудың ерекшеліктері, оқытудың әр түрлі құралдарын пайдалану 

қарастырылады. Бейнелеу өнері Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша «Көркем еңбек» пәнінің бір бөлігі болып табылады, онда композиция, 

пропорциялар, перспективалар туралы білім беретін күрделі пән. Заманауи мектептің 

міндеті-қарқынды дамып келе жатқан заманауи қоғам жағдайында әрекет ету және табысты 

болу қабілетін қалыптастыру. Сондықтан, оқыту процесін қалай нәтижелі ету үшін ойлану 

керек. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар мен жаңа әдістемелерді меңгеру – бұл 

мұғалімнің әдістемелік мәдениетінің құрамдас бөлігі. Оқу үдерісіне жаңа технологияларды 

енгізу тек оқушының ғана емес, педагогтың өзінің де ұстанымдары мен дағдысын өзгертеді. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталған білім берудің 

жаңа жүйесі қалыптасуда. Бұл процесс педагогикалық теория мен оқу-тәрбие үрдісінің 

тәжірибесіндегі өзгерістермен сүйемелденеді. Заманауи мұғалім білім сапасын ойлай 

отырып, тек өз пәнінде ғана тұйықталуы мүмкін емес. Өйткені, білім беру сапасы 

балалардың мектепте болуының санитарлық-гигиеналық жағдайларынан бастап, 

тәрбиеленушілердің білімі мен дағдыларындағы жетістіктерімен айқындалатын білім беру 

үдерісінің барлық жақтарын қамтиды.  

Кілттік сөздер: Қазақстан Республикасы жаңартылған білім беру бағдарламасы, бейнелеу 

өнері, көркем еңбек, оқыту әдістемесі, заманауи педагогикалық технологиялар. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПО 

ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Маратқызы Эльвира 

Республика Казахстан, г. Актобе, Академия Художеств, заведующий кафедрой 

«Изобразительное искусство» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии и методики обучения 

изобразительному искусству в рамках обновленного содержания образования, требования к 

учителю по разным видам обучения, особенности организации различных видов урока на 

основе обновленных образовательных технологий, использование различных средств 

обучения. Изобразительное искусство являющийся по обновленному содержанию 

образования Республики Казахстан частью предмета «Художественный труд» – сложный 

предмет, который содержит в себе знания о композиции, пропорциях, перспективе. Задача 

современной школы – формировать способность действовать и быть успешным в условиях 

динамично развивающегося современного общества. Поэтому, стоит задуматься, как сделать 

процесс обучения более результативным. Владение современными педагогическими 

технологиями и новыми методиками - это составляющая методической культуры учителя. 

Внедрение новых технологий в учебный процесс меняет позицию и привычные установки не 

только школьника, но и самого педагога. В настоящее время в Казахстане идет становление 

новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Современный учитель, задумываясь о качестве 

образования, не может замыкаться только на своём предмете. Ведь качество образования 

содержит в себе все стороны образовательного процесса, начиная от 

санитарногигиенических условий пребывания детей в школе, заканчивая достижениями 

воспитанников в знаниях умениях и навыках. 

Ключевые слова: обновленное содержание образования Республики Казахстан, 

изобразительное искусство, художественный труд, методика обучения, современные 

педагогические технологии. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODERN 

TECHNOLOGIES OF TEACHING FINE ARTS IN THE FRAMEWORK OF THE 

UPDATED CONTENT OF EDUCATION 

 

Maratkyzy Elvira 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, Academy of Creativity, Head of the Department of Fine 

Arts 

 

Abstract: The article deals with modern technologies and methods of teaching fine arts 

within the updated content of education, the requirements for teachers for different types of training, 
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the features of organizing different types of lessons based on updated educational technologies, the 

use of various teaching tools. Fine art which is part of the subject "Art work" according to the 

updated content of education in the Republic of Kazakhstan is a complex subject that contains 

knowledge about composition, proportions, perspective. The task of a modern school is to develop 

the ability to act and be successful in a dynamically developing modern society. Therefore, you 

should think about how to make the learning process more effective. Possession of modern 

pedagogical technologies and new methods is a component of the teacher's methodological culture. 

The introduction of new technologies in the educational process changes the position and habitual 

attitudes of not only the student, but also the teacher himself. Currently in Kazakhstan there is the 

establishment of a new education system focused on occurrence in world educational space. This 

process is accompanied by changes in the pedagogical theory and practice of the educational 

process. A modern teacher, thinking about the quality of education, cannot focus only on his 

subject. After all, the quality of education contains all aspects of the educational process, starting 

from the sanitary and hygienic conditions of children's stay in school, ending with the achievements 

of pupils in knowledge, skills and abilities. 

Keywords: updated content of education in the Republic of Kazakhstan, fine arts, art work, 

teaching methods, modern pedagogical technologies. 

 

Қазақстан Республикасының білім беру бағдарламасынын жаңарту мен білім беру 

мақсаттарының өзгеруіне байланысты қазіргі уақытта заманауи мектеп жағдайындағы оқыту 

әдістемесі күрделі кезеңді бастан кешуде. Осы жағдайлардың барлығы пәндерді оқыту 

әдістемесі саласында жаңа педагогикалық зерттеулерді, білім беру процесіне заманауи білім 

беру және ақпараттық технологияларды әзірлеумен және енгізумен байланысты оқыту мен 

тәрбиелеудің инновациялық құралдарын, нысандары мен әдістерін іздестіруді талап етеді. 

Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандарттарында 

тұжырымдалған білім берудің негізгі құндылықтары мен мақсаттары мектеп бітірушілердің 

жалпы білім деңгейін арттыруға, инновациялар мен көшбасшылықты іске асыру үшін 

қажетті дағдыларды қалыптастыруға, халықаралық тәжірибені ескере отырып, мектептегі 

білім беру мазмұнының призмасы арқылы ұлттық бірегейлікті дамытуға бағытталған. 

Бастауыш және орта сыныптардың жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшелігі «Бейнелеу 

өнері» және «Еңбекке баулу» сияқты оқу пәндерін біріктіретін «Көркем еңбек» 

интеграцияланған пәнін енгізу болып табылады. Ол кеңістіктік және көру көріністерін, қиял 

мен байқаушылықты қамтамасыз ететін шығармашылық қызметтің әртүрлі түрлерінде 

көркемдік-технологиялық білімді, шеберлік пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

Көркем еңбекке оқыту идеяны, ой мен сезімді беретін бірегей бастапқы визуалды тілдің 

дамуына ықпал етеді. Бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі бейнелеу өнеріне үйретудің бүкіл 

процесі барысында осы философияны бөлуі, жүзеге асыруы өте маңызды. Сонымен қатар, 

бейнелеу өнеріне оқыту – бұл оқушылардың дағдыларын, білімі мен түсінуін дамыту және 

оқу процесінде оқушылардың жеке креативтілігін ынталандыру арасында тепе-теңдік 

орнату. Ескерілетін фактор - бұл пән оқытылып, бағалаудың көрнекі құралдарымен 

бағаланады. Бейнелеу өнері, ең алдымен, визуальды формамен жұмыс жасайтын «көркем 

тіл» түсінігін дамытатын көрнекі тәсіл. Оқушылар әр түрлі көркем процестер мен жауаптар 

арқылы әртүрлі көрнекі элементтерді білуді дамыта отырып, қалай пайдалану керектігін 

білуі тиіс. Бейнелеу өнеріне үйрету барысында оқушылар суретшілер ретінде ойлайды және 

әрекет етеді. Үлгілеу және демонстрация тәсілі маңызды, бірақ мұғалім дұрыс жауапты 

шығармашылық шешімдер мен оқушылар арасындағы тепе-теңдікке жету керек. ВЕСТНИК 

КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование», №1(66), 2021 г. 18 Мұғалімдер 

үшін оқушылардың қызығушылығын арттыру өте маңызды. Оқушыларға бейнелеу өнері 

туралы түсінігін кеңейтуге және оларға әртүрлі өнер, қолөнер және дизайн түрлері 

арасындағы қарым-қатынасты көруге көмектесетін ең жақсы оқыту түрі болып саналады. 

«Көркем еңбек» пәні бойынша оқытудағы тиімді дифференциация әрбір адамның мүдделерін 

есепке алуды және сәйкес келетіндерді іске асыруды білдіреді. Бейнелеу өнерінің пәрменді 
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және шабыттандырушы мұғалімі болу оңай емес. Тиімді саралу және оқушыларға жұмысты 

орындаудың әр түрлі деңгейін әзірлеуге көмектесетін стратегиялар беру – осының барлығы 

модельдеуге және дамуға тиіс оқытудағы шеберліктің ең жоғары деңгейі болып табылады. 

Мұғалімдер техника мен идеялар тұрғысынан оқушылардың жұмысына әсер ететін және 

олардың әр түрлі мәдениеті мен уақыт кезеңдерін білу, түсінуін кеңейтетін суретшілердің, 

шеберлер мен дизайнерлердің жұмыстарын зерттей отырып, оқыту ортасын құрады. Бұл 

оларға субъективті пікірдің көркем интерпретация сияқты құнды екенін түсінуге 

көмектеседі. Сыныпта әртүрлі көркем көріністері бар, көрнекі бай және ынталандыратын 

оқыту ортасы болуы тиіс. Бұл өнер туралы әңгіме өткізіп, сұрақтар қою және басқа да 

пікірлерді тыңдауды қамтиды, жеке өзінің және басқалардың көркем жұмыстарымен сыни 

тұрғыдан айналыса отырады. Бейнелеу өнері туралы идеялар мұғалімдер бейнелеу өнері 

сабағында оқытудың үлгерімін арттырудың тиімді дағдылары мен практикалық 

стратегиялары бар екендігіне сенім болатындай етіп, оқыту шегінде тұжырымдалуы және 

талқылануы тиіс. Бастауыш мектептің білім беру бағдарламасының күтілетін нәтижелеріне 

қалай жету керектігі туралы оқыту барысында оқушыларға дағдылардың кең ауқымын 

дамыту үшін ширату (спиральды) әдісі бақылау кезінде сенімді білім алуға көмектеседі. 

Шынында да, сурет салу және штриховка сияқты дағдыларды дамыту шешуші болып 

табылады және ең басынан бастап оқытудың орталық бөлігін қалыптастыру керек. Табысқа 

жету құпиясы оқушылардың графиканы, кескіндеме, коллаж және үлгілеуді қоса алғанда, 

нәтижелер алу үшін бірқатар тәжірибе ұсына отырып, сынамалар мен қателер жолымен 

дағдыларын жетілдіруге және тәжірибе жасауға итермелейді. Сонымен қатар, оқушылардың 

өз мүдделері мен дағдыларын анықтағаны өте маңызды. Барлық жастағы оқушылар ынтасы 

дәлелді болуы керек және осы аспектіде мұғалім шешуші тұлға болып табылады. Олар өз 

кәсіби идеяларымен еркін тәжірибе жасап, біртебірте өз идеяларын айқындықпен және 

құрылымымен жаңартып отырады. Бейнелеу өнері оқушылардың жеке тәжірибесі негізінде 

оқыту тәсілдері арқылы көркем тілдің дамуына ықпал ете алады. Бұл оқушыларға білімді 

дамытуға және бейнелеу өнерінің көркем тілін түсінуге көмектеседі. 

Көркем тіл – бейнелеу өнерінің мазмұнын оқып үйрену үшін және «Көркем еңбек» 

пәнінің мазмұнымен ойлау және жұмыс істеу қабілетін жақсарту үшін қолданылатын негізгі 

құрал. «Көркем еңбек» пәні бойынша оқу бағдарламаларында осы құндылықтар мен 

дағдылар көркемдік білім, дағдылармен біріктірілген. «Көркем еңбек» пәні бойынша оқу 

бағдарламасы орта білім берудің ширату (спираль) түріндегі білім беру бағдарламасы 

негізінде құрылған, оны оқыту оқушылардың көркемдік тәжірибесін тікелей қолдану арқылы 

жүзеге асырылады, онда оқытудың басымдылығы процеске де, сондай-ақ нәтижелерге де 

бағытталған. Барлық сынып оқушыларын суретшілердің іс-әрекеттер мен идеялар позициясы 

арқылы шығармашылықпен зерттеуге және зерделеуге ынталандырады. Тәжірибе мен 

шындықты сын тұрғысынан игеру арқылы жүзеге асырылатын жеке өзін-өзі көрсету мен 

шығармашылыққа баса назар аударылады. Оқушылардың танымдық және шығармашылық 

белсенділігін жүзеге асыру үшін оқу үрдісінде білім сапасын арттыруға, оқу уақытын тиімді 

пайдалануға және үй тапсырмасын орындауға бөлінген уақытты азайту есебінен 

оқушылардың репродуктивті қызметінің үлесін Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, 

«Көркемөнерден білім беру» сериясы, №1(66) 2021 ж. 19 төмендетуге мүмкіндік беретін 

заманауи білім беру технологиялары қолданылады. Қазіргі заманғы білім беру әдістемелері 

білім беру процесінің даралануына, қашықтық пен вариативтілігіне, білім алушылардың 

жасына және білім деңгейіне қарамастан академиялық ұтқырлығына бағытталған. Мектепте 

оқу үрдісінде қолданылатын білім беру педагогикалық технологияларының кең спектрі 

ұсынылған. Білім беру технологиялары бұл білім алушыны дамытуға, білім алуға, өмірлік 

тәжірибе алуға және әлеуметтендіруге қажетті құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған 

педагогикалық технологиялар. Педагогикалық әдістемелердің кең спектрін қолдану 

педагогикалық ұжымға оқу уақытын тиімді пайдалануға және оқушылардың білім алуының 

жоғары нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Педагогикалық мәселелерді ескірген 

әдістермен шешу мүмкін емес екені анық. Осы міндеттерді шешу үшін қазіргі мектепте 
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көптеген инновациялық технологиялар қолданылады: жобалар әдісі, ынтымақтастықта 

оқыту, сараланған оқыту, «оқушы портфолиосы», модульдік оқыту және т.б., сондай-ақ осы 

инновацияларды қолдану мультимедиа технологиясынсыз елестету қиын. Теориялық және 

демонстрациялық материалдарды (слайдтар, фильмдер, бейнебаяндар, ән, сабақтарға 

презентациялар) біріктіру мүмкіндігі пайда болады. 

Бейнелеу өнері сабақтары көрермендер қатарында болғандықтан, мультимедиялық 

жабдықтың мүмкіндіктерін пайдалану мұғалімнің сабаққа дайындығын жеңілдетеді, онда 

жиі көрнекілік пайдаланылады. Өнер әлеміне ену, суретшінің, дизайнердің, сәулетшінің 

рөлінде болу, бұл ретте балаларға кейде қол жетімді емес. Бұл ретте компьютер мұғалімді 

алмастырмайды, тек толықтырады. Ақпараттық компьютерлік технологиялар мұғалімнің 

шығармашылығына көп мүмкіндік береді. Компьютер мүмкіндіктері көп, бұл ақпарат 

ретінде де, көркем қызмет құралы ретінде де қуатты құрал. Компьютер сондай-ақ оқушының 

өзі де үй тапсырмасын (жобаны) орындау ретінде қолдана алады. Сол арқылы дербестіктің 

жоғары шығармашылық деңгейін көрсете отырады. Кез-келген білімді меңгеру оқушының 

оқу іс-әрекеттерін меңгеруінен құрылады, оларды меңгере отырып, оқушы түрлі ақпарат 

көздерін пайдалана отырып, білімді өз бетінше меңгере алады. Оқуға үйрету, атап айтқанда, 

меңгеруге және тиісті түрде ақпаратты қайта өңдеуге үйрету– оқуға деген іс-әрекеттің басты 

тезисі. Оқушылардың танымдық қызметін белсендіру үшін оқыту барысында проблемалық 

оқыту элементтері бар кешенде оқытудың түрлі әдістерін қолдану қажет. Проблемалық 

тапсырмаларды жүйелі түрде енгізу, оқыту үдерісіне эмоционалды жағдайда жағымды 

көрініс табады, бұл қызығушылық, ілтипат деңгейін арттырады, сондай-ақ оқу қызметінің 

неғұрлым тиімді шығармашылық дамуы мен жандануына ықпал етеді. Бейнелеу өнері 

сабақтарында проблемалық оқыту технологиясы жиі қолданылады және балалардың 

қызығушылықтары мен жанды реакциясын тудырады, әр баланың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Алайда, бейнелеу өнері пәнінің барлық 

тақырыптарына проблемалық оқыту әдісін қолдану мүмкін еместігін ескеру қажет. 

Проблемалық оқытуды қолданудың өзектілігі, ол дәстүрлі емес, оқушыларға өз бетінше 

іздену, өз бетінше жаңалықтар ашуға жеткізеді және ең бастысы, олардың шығармашылық 

белсенділігін дамытуды қамтамасыз етеді. Бейнелеу өнеріне оқытудың проблемалық әдісі 

көркем мәнерлі құралдардың көмегімен көркем бейнені жасау тәсілдерін сезімдік әсермен 

және пәнді меңгеруде таным мен шығармашылықтың көркемдік әдісінің ерекшелігімен 

анықталады. Әртүрлі деңгейлі оқыту-бұл оқу процесін ұйымдастырудың педагогикалық 

технологиясы, оның шеңберінде оқу материалын меңгерудің әртүрлі деңгейі болжанады, 

яғни бір оқу материалының тереңдігі мен күрделілігі әр түрлі, бұл әрбір білім алушыға оқу 

материалын әр түрлі деңгейде, бірақ әрбір білім алушының қабілетіне және жеке 

ерекшеліктеріне байланысты базалық деңгейден төмен емес меңгеруге мүмкіндік береді. 

Деңгейлі оқыту технологиясының негізгі принциптері әртүрлі: жалпы талантсыз, дарынсыз 

адамдар жоқ, бірақ өз ісімен айналыспайтындар бар; бұлардың өзара ВЕСТНИК КазНПУ им. 

Абая, серия «Художественное образование», №1(66), 2021 г. 20 артықшылығы егер біреу 

басқалардан гөрі нашар болса, онда ол оқушының басқа да жақсы қасиеті болуы керек; бұл 

оқушының бойынан бір нәрсе іздеу керек; ол оқушыда өзгерудің сөзсіз болуы мүмкін. Адам 

туралы ешқандай пікір түпкілікті болуы мүмкін емес. Бұл жұмыс өз нәтижесін дұрыс беру 

үшін ол мақсатты және жүйелі болуы керек. Деңгейлі оқыту технологиясы әрбір оқушыны 

оның жақын арада даму аймағына сәйкес қызметке қосу үшін педагогикалық жағдай 

жасауды көздейді. Оқытудың тиімді технологияларының жаңа түрлерінің бірі-кейстерді 

қолдану арқылы проблемалық жағдайлық оқыту болып табылады. Қазіргі уақытта білім беру 

практикасына оқу кейстерін енгізу өте өзекті міндет болып табылады. Кейстер әдісі ретінде 

пәнді белгілі бір комбинацияларда көп жағдайды немесе есептерді қарастыру арқылы оқу 

түсініледі. Мұндай оқыту көбінесе бейсаналық, кәсіби қызметте мамандар тап болатын 

негізгі мәселелерді тілде түсіну және ойлау қабілетін дамытады». Оқытудың ең тиімді 

белсенді әдістерінің бірі – іскерлік ойын. Іскерлік ойындар үлкен оқыту, бақылау және 

тәрбие мүмкіндіктеріне ие. Әрбір оқушының өз ролін орындауы, оған алған білімдерін 
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қайталап, бекітіп қана қоймай, нақты жағдайларға барынша жақын нақты көрсете білуді 

қалыптастырады. 

Бейнелеу өнері сабақтары ең сәтті кезеңі ойындарды сабақ тақырыбына сай өткізу. Бұл 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне және олардың қызығушылықтарына сәйкес келуі тиіс. 

Ойында оқушының жеке ерекшеліктері жиі ашылады, олар дәстүрлі сабақтарда баланың 

жанында терең жасырылған мінез-құлықты осы ойын барысында анықтауға болады. Ойынды 

өнер заңдылықтары бойынша өтіліп жатқан бейнелеу өнері сабақтарына, сондай-ақ осы оқу 

пәніне сүйеніп тәрбие жұмыстарына қосу эстетикалық және педагогикалық тұрғыдан да 

толық дәлелденді. Оқушының жетістіктерін дербес есепке алуды қалыптастыру – бұл 

әлеуметтік өзін-өзі айқындауды педагогикалық қолдау, жеке тұлғаның жеке даму 

траекториясын анықтау құралы болып табылады. Портфолио технологиясын енгізудің негізгі 

мақсаттары - оқушылардың жеке жетістіктерін бақылау, есепке алу және бағалау, 

оқушылардың білім алу белсенділігін арттыру, әрбір оқушының нақты жетістіктері 

көрсетілген білім алушының жеке білім беру рейтингін құру. Білім беру процесін дәстүрлі 

ұйымдастыру оқушылардың бойында физиологиялық функциялардың өздігінен реттелу 

механизмдерінің бұзылуына әкелетін және созылмалы аурулардың дамуына ықпал ететін 

тұрақты стресстік артық жүктемелер жасайды. Нәтижесінде мектептегі білім берудің қазіргі 

жүйесі денсаулыққа зиянын тигізеді. Мектептегі сабақтардың денсаулық сақтау әлеуетінің 

өлшемдерін анықтау және денсаулық сақтау негізінде сабақ құру мектеп білімінің денсаулық 

сақтау сипатын жеңудің маңызды шарты болып табылады. Бұл білім алушыларда денсаулық 

мәдениетін, жеке қасиеттерін тәрбиелеуге бағытталған, оны сақтау мен нығайтуға ықпал 

ететін барлық психологиялықпедагогикалық технологиялар, бағдарламалар, әдістер, 

денсаулық туралы ұғымды құндылықтар ретінде қалыптастыру, салауатты өмір салтын 

жүргізуге уәждеме. Мектептегі денсаулық сақтау қызметін талдаудың тиімділігі әдістемелік 

және әдістемелік тәсілдерге байланысты және алдыңғы онжылдықтарда жас ерекшелік 

физиологиясы институтында жұмыс істеген принциптер негізінде құрылады, атап айтқанда: - 

кешенділік; - жүйелілік; - тұтастық; - динамикалық (қайталануы); - репрезентативтілік; - 

әдістемелік бірлік. Жеке мұғалімнің жұмысындағы денсаулық сақтау технологиялары 

оқушының оқу процесіне оңтайлы психологиялық бейімделуіне қол жеткізуге, оның 

денсаулығын сақтауға Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Көркемөнерден білім 

беру» сериясы, №1(66) 2021 ж. 21 қамқорлық жасауға және оны денсаулық мәдениетінің 

жеке үлгісімен тәрбиелеуге бағытталған ынтымақтастық педагогикасының, «тиімді» 

педагогикалық техниканың, педагогикалық шеберлік элементтерінің бір әдіснамалық 

негізінде жүйелі түрде ұйымдастырылған үйлесімі ретінде ұсынылуы мүмкін.  

Қорытынды. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар мен жаңа әдістемелерді 

меңгеру – бұл мұғалімнің әдістемелік мәдениетінің құрамдас бөлігі. Оқу үдерісіне жаңа 

технологияларды енгізу тек оқушының ғана емес, педагогтың өзінің де ұстанымдары мен 

дағдысын өзгертеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағытталған білім берудің жаңа жүйесі қалыптасуда. Бұл процесс педагогикалық теория мен 

оқу-тәрбие үрдісінің тәжірибесіндегі өзгерістермен сүйемелденеді. Заманауи мұғалім білім 

сапасын ойлай отырып, тек өз пәнінде ғана тұйықталуы мүмкін емес. Өйткені, білім беру 

сапасы балалардың мектепте болуының санитарлық-гигиеналық жағдайларынан бастап, 

тәрбиеленушілердің білімі мен дағдыларындағы жетістіктерімен аяқталатын білім беру 

үдерісінің барлық жақтарын қамтиды. Алайда, қазіргі заманғы білім беру және ақпараттық 

технологияларды енгізу, олардың дәстүрлі оқыту әдістемесін толығымен алмастырмайды, 

оның құрамдас бөлігі болып табылады. Өйткені, педагогикалық технология бұл оқу 

теориясына негізделген және жоспарланған нәтижелерді қамтамасыз ететін әдістердің, 

әдістемелік тәсілдердің, оқу қызметін ұйымдастыру нысандарының жиынтығы. Мұғалім жыл 

бойы қалыптасқан сабақ өткізу стереотиптерін жеңу өте қиын. Қазіргі заманғы білім беру 

жүйесі мұғалімге таңдау мүмкіндігі арасында көптеген инновациялық әдістерді жаңаша 

көзқараспен өзіндік жұмысқа қарауға ұсынады. Қазіргі заманғы сабақты сәтті өткізу үшін 
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жаңа өз ұстанымын ұғыну, неге және не үшін өзгерістер қажет екенін түсіну, ең алдымен 

өзін өзгерту қажет. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада балабақшадағы сөйлеуді дамыту сабақтарының маңыздылығы 

талқыланады. Сөйлеуді дамыту процесінде ауызша және жазбаша сөйлеудің кезеңдері 

туралы ақпарат беріледі. 
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Abstract: This article talks about the importance of language development classes in 

kindergarten. In the course of language development, information is provided about the stages of 

oral and written speech. 
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Мектепке дейінгі ұйымдарда да балалардың өз бетінше ойлау қабілетін қалыптастыру 

негізі ересек топтарда қаланады, яғни ересек топ балалары оқу барысында ойлау дағдысына 

төселіп, істі творчестволықпен, ұтымды орындауға үйренеді. Ал ойлау не арқылы іске 

асады? десек, әрине, алдымен тіл арқылы. Ойлаудың негізгі басты құралы – тіл болып 

саналады. 

Адамның ойы тіл арқылы, тілдегі сөздер және сөз тіркесі арқылы айтылады да, 

материалдық формаға енеді. Ал ой толық сөз күйінде білдірілгенде ғана айқындалып, дәл-

дене түседі. Тіл шындықтағы заттар мен құбылыстардың, олардың сан алуан белгілері мен 

адамдардың өз-ара қарым-қатынасының санадағы бейнелері болып табылатын ойлау 

формаларын белгілейтін материалдық құрал ретінде қызмет атқарады. 

«Бала-бақша жас ұрпақтарды олар болашақта өмір сүріп, жұмыс істейтін қоғамдық 

жағдайларды мейлінше ескере отырып өсіруге, оқытуға және тәрбиелеуге тиіс»,— делінген 

«Жалпы білім беретін және кәсіптік балабақша реформасының Негізгі бағыттарында». 

Қазіргі кездегі қоғам дамуындағы, ғылым мен техникалық прогреске байланысты 

ерекшеліктердің бірі — еңбектің творчестволық сипат алуы. Осыған орай, біздің 

балабақшаларымыздың бүгінгі таңда алда тұрған ең маңызды міндеттерінің бірі-балалардың 

жас шағынан бастап, өз бетінше ойлау қабілетін қалыптастыру, творчестволық белсенділігін 

арттыру. Балабақша реформасының оқытудың мазмұнын ғана емес, сонымен қатар бүкіл 

әдісін, құралдарын ұйымдастыру формаларын онан әрі жетілдіруді қарастыруы, балалардың 

белсенділігін туғызатын әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдануды ұсынуы кездейсоқ емес. Бала-

бақшалар да балалардың өз бетінше ойлау қабілетін қалыптастыру негізі ересек топтарда 

қаланады, яғни ересек топ балалары оқу барысында ойлау дағдысына төселіп, істі 

творчестволықпен, ұтымды орындауға үйренеді. Ал ойлау не арқылы іске асады? десек, 

әрине, алдымен тіл арқылы. Ойлаудың негізгі басты құралы – тіл болып саналады [1]. 

Адамның ойы тіл арқылы, тілдегі сөздер және сөз тіркесі арқылы айтылады да, материалдық 

формаға енеді. Ал ой толық сөз күйінде білдірілгенде ғана айқындалып, дәлдене түседі. Тіл 

шындықтағы заттар мен құбылыстардың, олардың сан алуан белгілері мен адамдардың өзара 

қарым-қатынасының санадағы бейнелері болып табылатын ойлау формаларын белгілейтін 

материалдық құрал ретінде қызмет атқарады. Тілдің қатынас құралы болып қызмет атқаруы 

сөйлеу формалары арқылы жүзеге асып отырады. Ал мұның өзі адамдардың сөйлеу әрекеті 

болғандықтан психология ғылымының зерттеу объектісіне айналады. 

Сөйлеу әрекеті алдымен ішкі және сыртқы сөйлеу деп аталатын үлкен екі түрге, сонан 

кейін сырттай сөйлеудің өзі ауызша және жазбаша сөйлеу болып бөлінеді. Сөйлеудің бұл 

түрлері бір-бірімен диалектикалық тығыз байланыста іске асып отырады, Өйткені олардың 

физиологиялық негізі бір, ол негіз — ми жарты шарларының қабығындағы екінші сигнал 

системалары. Олардың негізінде сөйлеу органдарының қозғалысынан шығатын 

кинестетикалық сезімдер жатыр. Кинестетикалық түйсікке негізделген шығарма мен 

мазмұндама жазу балалардың қабылдауын дамытып, ой өрісін кеңейтеді, тілін дамытады, 

оларды қиял шыңына шарықтатып, тәтті сезімге бөлейді. 

Психологтардың анықтауынша, ересек топ балаларының қиял дүниесіне бой ұруы, әр 

түрлі оқиғаларға кездесуге құштарлығы, өзін ертегі кейіпкерлерінің орнына қойып, ойға 

алғанын іске асыруға әрекет жасауы басым болады. Олардың бұл ерекшеліктерін 

творчестволық жұмысқа пайдаланудың зор маңызы бар. Қиялдың шарықтап дамуының ең 

жоғары сатысы творчестволық әрекетпен тығыз байланысты болады. Қиял екі түрлі: 

пассивтік және активтік. Ал активтік қиялдың өзі қайта жасау, творчестволық болып екіге 

бөлінеді. Тіл дамыту жұмыстары активтік қиялдың екі түрін де дамытады. Өйткені кітап оқу, 

түрлі суреттер, диафильмдер көру арқылы алуан түрлі оқиғаларды көз алдына елестету — 
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қайта жасау қиялының көрінісі болса, бала қиялының бетін шындыққа бұрып, іс-әрекетіне өз 

ойынан шығарғанын, өздігінен тапқандарын қосып дамытуға, толықтыруға үйрету 

творчестволық қиялдың дамуыка әсер етеді. Балабақшада балаларды сөйлеу тілін дамытуға 

үйрету жұмыстарында да, басқа пәндердегі сияқты, оның ғылымилығы, теорияның 

практикамен байланыстылығы, көрнекілік, саналылық, түсініктілік, оқушылардың 

белсенділігін арттыру және жүйелілік принципі ескеріледі. Тіл дамыту жұмыстары 

материалдарын іріктеуде балалардың жас ерекшеліктері және бұрыннан бар білім қоры мен 

машықтары, шеберліктері есепке алынумен бірге,топта программалық талаптар ескеріліп 

отырады. Бұл жұмыстарда оқушылардың белсенділігін арттыру мен саналылықты жүзеге 

асыру үшін балаларды өз ойының барысын байқауға, біреудің айтқанын тыңдай білуге, 

айналадағы өздерін қоршаған табиғаттағы өзгерістерді бақылай білуге, заттар мен 

құбылыстарды салыстырып, олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды таба 

білуге үйрету жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар оқушыларды мазмұндама мен 

шығарма жазуға үйрету барысында оларға қандай машықтар берілуге тиіс екені белгіленуі 

қажет. Өйткені баланың бойында бар қасиетті пайдаланып, оларды жаңа әдетке 

тәрбиелейтінімізді біліп алмайынша, жұмыстан белгілі бір нәтиже күту қиын. Машықтың 

физиологиялық механизмі жоғары нерв жүйесіне бағынатын шартты рефлекстер, ол бірінші 

сигнал системасының қатысымен екінші сигналдық системада жасалады. Ендеше әдетке бала 

механикалық түрде емес, саналы түрде жаттығады. Қорыта келе, «Ана тілі – жан дүниесінің 

айнасы, мәңгі құламайтын бәйтерегі». Одан көз жазып қалу – тарихсыз, келіншексіз тобырға 

айналу. Тіл дамыту сайып келгенде, ұлтымызды сақтап қалудың алғы шарттарының, ең 

негізгілерінің бірі. 

– балаға тілді меңгертуді тек тіл біліміне сүйеніп қоймай, қазақ тілінде ойлауға 

үйреткенде ғана нәтижелі болмақ; 

– қарым-қатынас жасау қажеттілігі баланы тіл үйренуге итермелейтін негізгі қозғаушы 

күш; 

– тіл өзара сөйлесу үстіде дамып жетіледі, ұшталады, баланы әңгімеге, пікір алысуға 

жетелейтін мотив сөйлеу ситуациясы. Ситуация — азара қарым-қатынас жасаушыларды 

байланыстыратын фраза; 

– баланың тіл үйрену заңдылықтарын білу тіл дамыту сабақтарын дұрыс 

ұйымдастыруға бағыт береді деген ойдамыз. 
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Аңдатпа: Баяндамада пәнаралық байланыстың өзекті мәселелері ұғымына түсінік бере 

отырып, олардың тиімді жақтары қарастырылды. Білім алушылардың материалды игеруіне 

тиімді әсер етуге, коммуникативті құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік туғызуға арналған. 

Сонымен бірге, қазіргі кезде оқушылардың оқу іс-әрекетіндегі жалпы негізгі дағдыларын 

дамытуға деген күш-жігері шашыраңқы болғанымен, білім беру саласында жаңалықтар 

енгізілуде. Және де қазіргі таңда мектептер оқу бағдарламалары мен әдістемелік  нұсқаулар, 

хрестоматиялар дайын жасақталып оқу процесінде қолданыста. Музыка мен тарихтың өзара 

байланысы – бұл өмір мен өнердің органикалық өзара әрекеттесуінің «бір қуатты ағынының» 

бір аспектісі, оның мәнін тұтас қабылдауда, мазмұны мен түрлерінің біртұтастығын сезінуде, 

эмоционалды және рационалды, адамгершілік және эстетикалық. Өнерді білім беру үдерісіне 

қосу тек көркем ақпаратты ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың  пән бойынша 

түсінігін толық ашуға көмектесетін әр түрлі ғылым салаларындағы білімдерді қолдануды 

көздейді, олардың көркем шығармашылыққа қатысуына септігін тигізеді.  

Кілттік сөздер: музыка, өнер, пәнаралық байланыс, интегрция, жоспар, ғылым, тіл. 
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Аннотация: В докладе рассмотрены актуальные проблемы межпредметных связей, их 

эффективные стороны.Способствовать эффективному влиянию на усвоение обучающимися 

материала, повышению коммуникативной компетентности. Вместе с тем, несмотря на то, что 

в настоящее время усилия учащихся по развитию общих базовых навыков в учебной 

деятельности разрознены, в сфере образования внедряются новшества. В настоящее время 

школы подготовлены и действуют в учебном процессе учебные программы, методические 

указания, хрестоматии. Взаимосвязь музыки и истории - это один из аспектов «одного 

мощного потока» органического взаимодействия жизни и искусства, в целостном 

восприятии его сущности, в ощущении единства содержания и видов, в эмоциональном и 

рациональном, нравственном и эстетическом. Включение искусства в образовательный 

процесс предполагает использование не только художественной информации, но и знаний в 

различных областях науки, которые помогают наиболее полно раскрыть понимание 

обучающимися предмета, способствуют их участию в художественном творчестве. 

Ключевые слова: музыка, искусство, межпредметная связь, интеграция, план, наука, язык. 
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Abstract: Questioner: the report provides an explanation of the concept of actual problems of 

interdisciplinary communication, their effective aspects are considered.It is designed to effectively 

influence students ' assimilation of the material, create an opportunity to increase their 

communicative competence. At the same time, despite the fact that today efforts to develop students 

' General basic skills in educational activities are scattered, innovations are being introduced in the 

field of Education. At the same time, schools have developed ready-made curricula, methodological 

recommendations, and textbooks that are used in the educational process. The relationship between 

music and history is one aspect of the "one powerful flow" of organic interaction between life and 

art, in the holistic perception of its essence, in the sense of unity of content and types, emotional and 

rational, moral and aesthetic. The inclusion of art in the educational process involves the use of not 

only artistic information, but also knowledge from various fields of Science, which helps to fully 

reveal student's understanding of the subject, contributes to their participation in artistic creativity. 

Keywords: music, art, interdisciplinary connection, integration, plan, science, language. 

 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында мектеп шәкіртін оку процесіне 

катысатын басты субъект ретінде карап, сондай дара тұлғаға заман талабына сай оқыту іcін 

ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері туындап отыр. Бүгінгі педагогиканың оқытудың 

басты міндеттері мұғалімнің білім беру және окушының білім алу қызметтерінің бір 

мақсатқа жұмылдырылған, біріккен түрі екендігін көреміз. 

Білім берудің тиімді жолдарын қарастыра отырып, сабақтың түрін, тәрбиелік мәнін, 

көрнекілігін, дамытушылығын, пәнаралық байланыстың болуын, сабақ әдісінін тиімді 

түрінін қолданылуын естен шығармаған жөн [1]. 

Мәселен – оқушылар музыка және тарих сабақтары арқылы шығармашылық 

әрекеттерін дамыта отырып оқыту міндеттерін іске асырады. Біздің тәжірибе-эксперимент 

жұмысымыздың барысында алғашқы кезеңінде музыкалық шығармаларды тыңдату, үйрету, 

тарихпен байланыстыру арқылы білім алушылардың шығармашылық қабілетін 

қалыптастыра аламыз. 

Пәнаралық байланыстар оқытудың процедуралық компоненті, құралы, шарты, оқу-

тәрбие іс-әрекетінің әдісі, дидактикалық жүйені құру принципі ретінде қарастырылды. 

Пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың міндеттері мен тәсілдерін, оларды жіктеуді 

зерттеуде айтарлықтай өзгеріс байқалады. Қолда бар жіктеулерді жүйелеп, М.Н. Берулава 

негізге байланысты мыналарды ажыратады: зерттелетін білімнің құрылымы, уақыт белгісі, 

байланыстардың кеңдігі, қалыптасып жалпыланған дағдылар түрі [2]. Орыс педагогикалық 

энциклопедиясында И.Д. Зверев пен В.Н. Максимова берген «пәнаралық байланыстар» 

ұғымы кең таралды, олар оларды оқыту мен тәрбиелеудің кешенді тәсілінің бірі ретінде 

қарастырады. Максимова В.Н. пәнаралық байланыстарды өзінің әмбебаптығы мен 

әлеуметтік бағыты бойынша оқыту принциптерінің біріне жатқызады, байланыс объектісінің 

жұмыс істеу деңгейлерін анықтайды, оларды оқыту мазмұнында жүзеге асырудың негізгі 

тәсілдерін анықтайды: оқу бағдарламаларын үйлестіру және сабақтастық, оқу материалын 

жалпы идеялар мен таным объектілері төңірегінде біріктіру және жинақтау. Ол пәнаралық 

байланыстарды оқу пәндерінің құрылымы мен оқу процесінің ортақтығы ретінде жіктейді, 

байланыстың үш түрін ажыратады: мазмұнды-ақпараттық, операциялық-қызметтік және 

ұйымдастырушылық-әдістемелік [2]. 

Пәнаралық байланыстар, мотивациялық, мазмұнды және операциялық компоненттердің 

бірлігінде оқу іс-әрекетін қалыптастыруға қолайлы жағдай жасайды. Әр түрлі пәндерді 

оқыту процесінде пәнаралық байланыстар негізінде бірыңғай талаптарды, оқу қызметіне 

бірыңғай қатынасты іске асыру оқушылардың мотивациялық саласында қолайлы 

мүмкіндіктер туғызады, мұнда музыка мен әдебиеттің әлеуметтік және құндылық 

функцияларын терең түсінуді, ғалымдардың көзқарастарына сүйене отырып, өткен және 

қазіргі көркемдік құндылықтарды қорғауға және белсенді насихаттауға дайын жеке ұстаным 

өнер туындыларын дамытудағы негізгі сапа болып табылады (Ю.Б. Алиев, Л.А. Рапацкая, 

М.С. Каган, А.А. Мелик-Пашаев, М.Х. Балтабаев, Т.А. Кішкашбаев, С.А. Ұзақбаева, Ш.Б. 
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Құлманова және т.б.), біз өз тарапымыздан 6-шы сынып оқушыларының ұстанымы, ең 

алдымен, олардың өнер мен тарихқа деген көзқарасына байланысты деп санаймыз. Бұл 

компоненттің мазмұнында танымдық және шығармашылық мотивтер де маңызды рөл 

атқарады. Олар: сабаққа деген қызығушылық, өз көкжиегін кеңейтуге деген ұмтылыс, өнер 

саласындағы әртүрлі құбылыстарды түсінуге селективті көзқарас қажет деген ішкі сенім [3]. 

Б.Т. Сыдықованың жұмысында пәнаралық байланыстар негізінде 5-6 сынып 

оқушыларының дербестігін қалыптастыру проблемасы ашылады. Автор пәнаралық 

байланыстарды оқу процесін ұйымдастырудың жүйелік құралы ретінде ғана емес, сонымен 

қатар оқушылардың жеке басының сапасын, олардың тәуелсіздігін қалыптастыру тетігі 

ретінде, оқушының тұтас тұлғасының ажырамас құрылымдық элементі ретінде қарастырады. 

Пәнаралық байланыстарды сипаттау кезінде зерттеуші екі көрсеткішті анықтайды: біріншісі 

пәнаралық байланыс жүйесін құрумен байланысты, бірақ олардың жоғары деңгейінде – 

интеграция; екінші көрсеткіш – моральдық-интегративті сапа жағдайында тәуелсіздігі [4]. 

Қорытындылай келе, 6 сыныпқа білім беру кезінде пәнаралық байланысты жүзеге 

асыруды қарастырдық. Біріншіден, ғылымдардың негізінде пәнаралық байланыстың 

туындауы ғылыми заңдылық. Екіншіден, музыкалық-педагогикалық үдерісте пәнаралық 

байланыстар негізінде білім беруді жүзеге асыру барысында оқушылардың танымдық 

болмысының дамуына кешенді түрде ықпал ету арқылы дүниені тұтастай тануды 

қарастыратындығы және олардың өзара ішкі байланыстағы заңдылықтарын сақтай отырып, 

тізбектеліп берілуі. Үшіншіден, музыка сабағында білім алушылардың танымдық 

болмысының дамуындағы сана, ақыл-ой жүйесінің қызметтерін психология ғылымының 

заңдылықтарына бағынатын күрделі үдеріс ретінде қарастыра келіп, оның мәнін аштық. 

Төртіншіден, музыка мен тарих сабақтарының пәнаралық байланыстар негізінде білім 

алушының тұлғалық болмысының даму деңгейінің көрсеткіштерінің бірі ретінде мұғалім мен 

оқушы арасындағы байланыстың білімдердің берік бекуінің негізі екендігіне мән беру.  
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Аннотация. В статье рассмотрены профессиональные, личностные и коммуникативно-

организационные компетенции учителей музыки школы по освоению новых 

информационных технологий. На основе теоретических знаний и практики показаны пути их 

формирования. 
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Аңдатпа: Мақалада мектептің музыка мұғалімдерінің кәсіби, тұлғалық және 

коммуникативтік-ұйымдастырушылық, ақпараттық жаңа технологияларды меңгеру 

құзыреттіліктері қарастырылған. Теориялық білімдерге және практикаға сүйене отырып, 

оларды қалыптастырудың жолдары көрсетілген. 
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В Государственной программе развития образования РК указано на необходимость 

развития профессиональных компетенций педагогов и  повышение престижа профессии 

педагога. Так как с переходом на 12-летнюю модель обучения одной из главных задач, 

становится подготовка компетентного учителя, отвечающего за формирование в 

общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого 

гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении 

образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие 

конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны. 

Исходя из сфер вероятного использования понятия «компетенция», «компетентность», 

«компетентный» описаны и дифференциированы в трудах ученых – педагогов Е.А. Климова, 

В.А. Сластенина, А.И. Марковой, А.В. Хуторского. 

Проблема формирования компетенности педагогов  и учеников в условиях 12-летней 

модели обучения всесторонне рассмотрены в трудах таких казахстанских ученых как Б. 

Тұрғынбаева, Ә.М. Мұханбетжанова, Ш.Х. Құрманалина. 

По степени воздействия музыка самая могущественная из всех видов исскуств и 

компетенцию преподавателей способствующих пониманию роли музыки для всестороннего 

развития личности исследуют такие ученые-педагоги как М.Х. Балтабаев, Р.Р. 

Джердималиева, С. Ұзақбаева. 

Ученые педагоги А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов, утверждая, 

что: «Понятие профессиональной компетентности педагога означает тесное единство его 

навыков теоретической и практической готовности для осуществления педагогической 

деятельности», досконально анализируют его содержание. Можно сказать, что 

педагогическая деятельность — это «технология» труда учителя, педагогическое общение — 

климат и атмосфера этого труда, а личность — ценностные ориентации, идеалы, внутренние 

смыслы работы учителя. Профессиональная компетентность предполагает 

сформированность в преподавании всех этих трех сторон. Она характеризуют: высокую 

ответственность и социальную активность; любовь к детям, потребность и способность 

отдать им свое сердце; подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение 

работать вместе с другими; высокий профессионализм, инновационный стиль научно-

педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих 
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решений; потребность в постоянном самообразовании и физическое и психическое здоровье, 

профессиональная работоспособность. 

Экономика, основанная на механизме конкуренции, предъявляет особые требования к 

современному человеку, современный человек должен обладать такими качествами как 

энергичность, высокая работоспособность, активность и дисциплинированность, 

ответственность, готовность и способность к активным действиям. 

Ответственность за обучение, воспитание людей, соответствующих указанным 

критериям возложена на педагогов. В настоящее время множество педагогических, 

социальных проблем волнующих педагогов находят свои решения через изменение сознания 

преподавателей и осознание ими новых современных задач. 

Еще одно требование предъявляемое к педагогам – это быть компетентным. 

Учитель музыки должен быть высокообразованным, разносторонним специалистом, 

уметь использовать новые технологии в области музыкально-эстетического развития 

учащихся, уметь быстро приспосабливаться к меняющимся условиям своей 

профессиональной деятельности, уметь претворять на деле свои профессиональные навыки.  

Специалист, овладевший системой социальной педагогики, новыми технологиями, 

обладающий творческим мышлением, с развитой культурой речи должен быть в постоянном 

творческом поиске. 

В освоении информационных и инновационных достижений, умеющий принимать 

осознанные решения при введении информации подвергшейся критике, вести 

познавательную поисковую детельность в целях достижения поставленных целей и 

сохранять информацию с помощью современных информационно-коммуникативных 

технологий. 

Педагог должен хорошо знать свой предмет, быть разносторонней личностью, 

компетентным специалистом, владеть инновационными технологиями современного мира, и 

применять их в своей практической деятельности. Применение на каждом уроке 

современной технологии и новые интерактивные методики – показатель новаторского 

отношения к своему предмету, а так же в процессе преподавания использовать не только 

традиционные, нетрадиционные виды ведения уроков, таких как уроки-соревнования, уроки-

игры, интегрированные уроки, но и новейшие виды технологий. 

В настоящее время образованность, сноровка, работоспособность, сформированность 

навыков студентов, продолжающих образование в высших учебных заведениях напрямую 

зависят  от связи теоретических уроков с практическими. При обучение инновационных 

видов преподавания и новейших технологий, лекций, семинаров, тематических дискуссий, 

мозговых штурмов, круглых столов, повышается мотивация к обучению, развивается 

заинтересованность студентов к выбранной профессии, материалу предмету, ну и в 

следствии повышается качество знаний. 

Деятельность учителя музыки направлены на решение следующих вопросов:  

- руководствоваться педагогическим процессом ведения музыкальных уроков и 

выполнение всех планов связанных с организацией всех видов музыкальных действий, 

стоящих перед учителем; 

- установление духовно-нравственных взаимоотношений между учителем и учеником, 

укрепление и развитие таких качеств, как взаимооответственность, милосердность. 

Организация урока музыки и описание коммуникативных действий зависят от 

следующих компонентов: 

- личностные особенности учителя музыки, его настойчивость и упорство, способы и 

средства установления взаимоотношений с учениками; 

- стиль контроля за поведением принятых в школу детей; 

- уровня воспитанности одного отдельно взятого коллектива класса; 

- умение организовать стремление к саморазвитию; 

- умение переходить с одного действия на другое и др. 
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Продуктивность педагогических требований, коммуникативно-организационных 

педагогических действий учителя музыки состоят в: 

- знании учителем действительных точных возможностей детей; 

- умении вести открытый диалог с учениками во время урока; 

- умении рассмотреть и применить в процессе обучения легкие и  привлекательные 

формы преподнесения учебного материала в зависимости от уровня трудности урока музыки. 

Необходимо особо отметить, что организация уроков музыки не всегда подчиняются готовым 

образцам его проведения. Организация  музыкальных уроков требует обязательной 

вариативности. 
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МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ АСПАПТА ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Мұхтарова Сандуғаш Қонратбаевна 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада аспапта орындаушылық шеберлігін арттырудың 

мақсаттарының бірі – білімалушының ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін ескеріп, орындалатын 

репертуарды түрлендіріп отырып үйрету жөнінде айтылған. Болашақ музыка мұғалімінің 

аспапта орындаушылық шеберлігін қалыптастыруда ең алдымен оқытушы студентті 

аспаппен үйлесімділікті анықтауға көмек беруі тиіс, яғни жоғарыда аталған жұмыстар 

жүргізіліп музыкалық аспапты тез меңгеріп, аспапта ойнау техникасын қалыптастыру үшін 

оқытушының жетекшілігімен ойнауы тиімді болып табылатындығы жөнінде жазылған.  

Кілттік сөздер: Кәсіби, стандарт, ұлттық, құндылық, музыка, мұғалімі, білім, бағдарламалар, 

интеграция, эстетика, тәрбие, қабілет, қызмет, құзіреттілік, аспап, орындаушылық, шеберлік, 

халық, дәстүр, концерт, мерекелік шара, техника, өнер. 

 

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧИТЕЛЯ 

МУЗЫКИ 

 

Мухтарова Сандугаш Конратбаевна 

Республика Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет имени К. 

Жубанова, преподаватель, магистр гуманитарных наук 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об одной из целей повышения 

инструментального исполнительского мастерства — обучении с учетом особенностей, 

возможностей обучающегося, с трансформацией исполняемого репертуара. При 

формировании инструментального исполнительского мастерства будущего учителя музыки, 
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прежде всего, преподаватель должен помочь студенту определить совместимость с 

инструментом, т. е. была проведена вышеуказанная работа, в которой было написано, что 

для быстрого овладения музыкальным инструментом и формирования техники игры на 

инструменте, под руководством преподавателя будет эффективно играть. 

Ключевые слова: Профессиональный, стандартный, национальный, ценностный, музыка, 

педагог, образование, программы, интеграция, эстетика, воспитание, умение, услуга, 

компетентность, инструмент, перформанс, мастерство, народный, традиция, концерт, 

праздник, техника, искусство. 

 

THE IMPORTANCE OF BUILDING INSTRUMENTAL SKILLS OF A MUSIC TEACHER 

 

Mukhtarova Sandugash Konratbaevna 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, Aktobe Regional University named after K. Zhubanov, teacher, 

master of Arts in humanities 

 

Abstract: In this article we are talking about one of the goals of improving instrumental 

performance skills -training taking into account the characteristics, capabilities of the student, with 

the transformation of the performed repertoire. When forming the instrumental performing skills of 

a future music teacher, first of all, the teacher should help the student to determine compatibility 

with the instrument, i.e. the above work was carried out, in which it was written that in order to 

quickly master a musical instrument and form the technique of playing the instrument, it will be 

effective to play under the guidance of the teacher. 

Keywords: Professional, standard, national, value, music, teacher, education, programs, integration, 

aesthetics, upbringing, skill, service, competence, instrument, performance, skill, folk, tradition, 

concert, holiday, technique, art. 

 

Бүгінгі таңда жастар ғылым мен білімге түбегейлі бет бұрды деуге болады. 

Қазақстанның басқа білім ордалары сияқты біздің оқу орынымыз да әлемдік стандарттарды 

үлгі ете отырып, білім беру жүйесі жаңартылуда.  

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарында музыка мұғалімдерін кәсіби даярдауда білім 

алушылардың аспапта орындаушылығына көңіл бөлінуде.  

Музыкалық негізгі пәндер интеграцияланып, кәсіби стандартқа сай модульдік білім 

бағдарламалары жаңартылды. Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген музыка мұғалімі, 

орындаушы, музыкалық-көркемдік жұмыстарды ұйымдастырушы және музыкалық өнерді 

насихаттаушы кәсіби қызметтерінде қажетті құзыреттіліктерге ие жоғары білікті кадрларды 

даярлау мақсатында «Аспапта орындаушылық» және «Дәстүрлі ән» білім траекторияларына 

көңіл бөлінуде.  

Елімізде білім беру, жас ұрпақты тәрбиелеу мәселелері саласында түбегейлі, шұғыл 

бетбұрыстар жасалып жатқаны белгілі. Тәуелсіз жас мемлекетіміздің болашағына тұтқа 

болар білімді де білгір, білікті азаматтар даярлау – бүгінгі күннің міндетті мақсаттарының 

бірі. Қазіргі білім беру саласындағы басты мәселе – әлеуметтік-педагогикалық және 

ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін 

іздестіру, оларды жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті, кәсіби құзіреттіліктері 

қалыптасқан жан-жақты мұғалімдерді даярлау. Болашақ маманның ең негізгі міндеті – 

аспапты толық меңгеріп, аспапта орындаушылық дағдысын шәкіртіне үйретіп, таңдаған 

мамандығы бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдысын меңгеру, әрқашан іздену, 

өзінің музыкалық аспапта орындаушылық дағдысын жетілдіру. 

Қазіргі жастар музыка пәнінің мұғалімі білім алушылармен жұмыс жасау барысында 

танымал отандық және шетелдік өнер қайраткерлерінің ұсынған жаппай музыкалық білім 

беру идеясына сүйене отырып, оның мазмұнын жаңартуға тырысады. Болашақ өнер саласы 

мамандарына жоғары деңгейде кәсіби білім беру үшін дамыған әлемдік көркем мәдениет 

аясындағы қазақ халқының өнер туындыларының мағынасын, олардың алатын рөлін терең 
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меңгертіп, ұлттық өнеріміздің даму жолдарын көрсететін қазақстандық өнер түрлерінің 

тарихынан жүйелі білім беріп, ғылым жүйесінде бұрыннан жинақталған мол тәжірибелердің 

тиімді жақтарын сұрыптай пайдалана отырып, қазіргі қоғамдық – әлеуметтік үрдістерге сай, 

жаңаша түсінік- таныммен жан-жақты білім беру, келешектің кәсіби мамандарын дайындау 

міндеті қойылып отыр. 

Аспаптық орындаушылықтың түрлі аспектілерінің мәнін ашатын көптеген 

әдебиеттерде көрсетілгендей орындаушылық процесінде орындаушы физикалық дене күшін 

ғана емес, өз ақыл-ойы мен сезінуін эмоциялық күш-жігерін де жұмсайды. «Кез келген 

аспапта ойнаушы бірқатар компоненттерге мән беруі керек: көру, есту, жадында сақтау, 

қозғалыс сезімі, музыкалық-эстетикалық түсінігі, ерік-жігері т.б. 

Болашақ музыка мұғалімі музыкалық аспапта орындаушылық шеберлік пен 

дағдыларды игеруде белсенділік пен дербестікті дамыту және халық музыкалық 

шығармашылылық негіздерін оқып үйреніп, оларды жүйелі жүргізуді қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, белсенділік пен дербестікті дамыту және халық музыкалық 

шығармашылығының негіздерін оқып үйреніп, іс-тәжірибеде қолдануды жүйелі түрде 

жүргізуді қамтумен қатар, аспапты еркін және шебер меңгеруі тиіс. Қазіргі таңда болашақ 

музыка мұғалімі үшін аспапта орындаушылық шеберлігін арттыруға ынталандыру және 

дамыту айтарлықтай тиімді ықпал ететін оқыту әдістерінің және тәсілдерінің жүйесін әзірлеу 

маңызды орын алатыны сөзсіз. Орындаушылық өнер, ол – көркемдік-шығармашылық іс-

әрекетінің ерекше саласы. орындаушылық өнер өз табиғаты бойынша, орындалатын 

шығарманың механикалық ойнауында емес, орындаушының өз дүниетанымы мен 

эстетикалық көзқарасына сәйкес шығарманың рухани ішкі мазмұнын түсіну, оған 

интерпретация жасау, көркемдік әдістерді таңдау іс-әрекеттерде негізделеді. 

Музыка пәнінің мұғалімі балалармен жұмыс істеу барсында яғни музыка сабағында 

эстетикалық тәрбие беру арқылы әрбір баланың музыка өнеріне деген құштарлығын 

қалыптастырып, эстетикалық талғамын қанағаттандыруға, музыка жөніндегі түсінігін 

кеңейтуге, ішкі рухани байлығының ірге тасын өз беттерінше қалауға баулып, бағыттайды. 

«Музыкалық шығарманы орындау үрдісі – ол орындалып жатқан шығарманың терең 

мазмұны және қабылдау ерекшелігіне байланысты, ол тағы арнайы орындаушылық қабілетті, 

аспапты еркін игеруді талап етеді», - деп Л.С. Гинзбург атап көрсеткен. 

Педагог-ғалымдардың зерттеу еңбектері нәтижесінде, соңғы жылдары, кәсіби білім 

мазмұнының кейбір мәселелерін меңгеруде негізгі теориялық база қалыптасқан. Өнер саласы 

мамандарын даярлау мәселесінің кейбір жақтарын, атап айтатын болсақ, музыкалық-

эстетикалық тәрбиенің тұжырымдамалық жағдайларын негіздеу мен аспапта 

орындаушылыққа қойылатын кәсіби талаптар Б.М. Теплов, белгілі композиторлар А.Қ 

Жұбановтың, Д.Д. Шостаковичтің, Д.Б. Кабалевскийдің; фольклоршы-этнографтар Б.Г. 

Ерзаковичтің, Б.Ш. Сарыбаевтың, И.Ф. Тифтикидидің; музыка зерттеуші-социологтар А. 

Сохордың және т.б. еңбектерінде нақты атап көрсетілген. 

Музыкалық білім мен тәрбие берудің негізі – ұлттық дәстүрде. Қазақ халқының 

мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін зерттеу мәселесі де жас ұрпақ тәрбиесінде ерекше маңызға 

ие. Оқушы музыка әуенінің өзіндік ерекшілігін, табиғатын түсінуі керек. Кез келген 

музыкалық шығарма мінездемесі, құрылымы, мазмұны, жанры, стилі, шығу тарихы жағынан 

бірінші кезеңде тұтастық талдау әдісіне бағынышты. Аспапта орындаушылық шеберлігін 

арттыруды негізге ала отырып, техногенді жаңа ғасырда өркениетті биікке бастау, өнер 

ғылым мен білімнің жетістіктерімен, қажетті тұстарымен нақты қамтылу көзделеді. 

Музыкалық аспапта ойнауға үйрету барлық білім алушылардың қабілетіне қарамастан, 

олардың музыкалық шығармашылық дамуына зор көңіл бөліну үшін алғашқы күннен бастап, 

әр түрлі жұмыстар: нота арқылы оқу, есту, есте сақтау, импровизация, табиғи қабілеттері 

бойынша анықтау т.б. жүргізіледі. Аспапта музыкалық шығарманы орындағанда, музыка 

тыңдағанда және музыка жайлы өзара ой бөліскенде туындайтын музыканың – өз тілі, сөзі, 

мимикасы, көзқарасы, жесттеры, үзілістері болады. 
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Аспапта орындаушылық шеберлігін арттырудың мақсаттарының бірі —білімалушының 

ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін ескеріп, орындалатын репертуарды түрлендіріп отырып 

үйрету. Әрбір студенттің музыка аспабында ойнау техникасын қалыптастыру оқытушының 

шеберлігіне, ұйымдастыру тәсіліне байланысты. Болашақ музыка мұғалімінің аспапта 

орындаушылық шеберлігін қалыптастыруда ең алдымен оқытушы студентті аспаппен 

үйлесімділікті анықтауға көмек беруі тиіс, яғни жоғарыда аталған жұмыстар жүргізіліп  

музыкалық аспапты тез меңгеріп, аспапта ойнау техникасын қалыптастыру үшін студент 

жеке ойнағаннан гөрі, оқытушының жетекшілігімен ойнауы тиімді болып табылады. 

Орындаушының шеберлігін дамыту, ол сатылай, асықпай, бірте-бірте күрделі шығармаларға 

көшу, оны әсем дыбысымен, динамикалық белгілермен орындай отырып көрерменге жеткізе 

білу. Осы шеберлікке жету үшін, білімалушы өз бетінше ізденіп, ойланып, көп 

дайындалуымен қатар, өз ойы, өзінің шығармашылық белсенділігі, өзіндік көзқарасы болуы 

керек. 

Оқушыға қайсы шығарманы болса да өз сана сезімімен, өзінің музыкалық 

дағдыландыру (өз музыкалық дағдылары арқылы деген шығар, ия?), оқытушының негізгі 

принциптерінің бірі болып саналады. Орындалу элементтерінің бір бөлігін ғана игеру 

аспапты меңгеру процессіне тән болып келеді. (сөйлем дұрыс құрылмапты, мынау 

өзгерткенім, мағынасы бар ма?) Содықтан, білім алушы көптеген тапсырманы бірдей қамти 

алмайтын болғандықтан, оқытушы бірнеше ойнау тәсілдерін бірдей үйретпеуі тиіс. Сонымен 

қатар, жаңа тапсырмаларды мұғалім ноталық сауаттылық деңгейінде жеткізе білуі керек. 

Демек, музыка мұғалімдерінің аспапта орындаушылық шеберліктерін қалыптастыру 

кәсіби даярлаудың педагогикалық жүйесі негізінде білім беру, тәрбиелеу және дамыту 

мазмұны; оқыту, тәрбиелеу және дамыту ортасы; ұйымдастыру формалары, жалпы алғанда 

оқыту, тәрбиелеу және дамытудың өзіндік үдерістерін тиімді пайдалану арқылы жүзеге 

асады. 

Мектепте және мектептен тыс жерлерде концерттік қойылымдарға қатысу сахнада өнер 

көрсету оқушылардың шығармашылық қадамы мен бастамасына жол ашады. Сонымен 

қатар, оқушылардың шығармашылық ынта-жігерін дамыта отырып, орындаушылық, 

шығармашылық жағынан өсуіне ықпал етіп, болашақта талантты музыкант, өнерлі өнерпаз 

болуы үшін өте маңызды. Болашақ музыка мұғалімінің бірден-бір мақсаты – болашақ 

орындаушы-музыкантты көп ұлтты музыка рухында тәрбиелеу және оқыту. Оқытушы 

музыкалық-эстетикалық сезімін жетілдіре отырып, жас музыканттарды аса көрнекті 

композиторлардың шығармашылығы арқылы оқыту, үйрету қазіргі кездегі әрбір музыка 

мұғалімінің маңызды міндеті болып табылады. 
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ЕРЕКШЕ МҰҚТАЖДЫҚТАРЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН 

МЕКТЕПТЕРДЕГІ МУЗЫКА САБАҒЫ 

 

Нагиева Жадра Карашовна1, Мырзатаева Лалагуль Елеповна2 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ. КММ №40 Жалпы орта білім беретін мектеп, Музыка 

пәні мұғалімдері, педагог –сарапшы1, педагог- зерттеуші2. 

 

Аңдатпа: Әр адам қайталанбас тұлға, сондықтан адам қоршаған ортамен адамгершілік 

қарым – қатынасқа құқылы. Осы жағдай даму мүмкіндігі шектеулі балаларға жеткіліксіз 
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болуы мүмкін. Мұндай кемшіліктердің алдын алу үшін баланы білім беру ұйымдарына 

бейімдеудің, әдеуметтік ортаға үйретудің маңызы зор. Ойын – бала өміріндегі тәрбиенің 

шешуші шарты. Бала өзін қоршаған ортаны, өмір сүріп отырған айналасындағы құбылыстар 

мен заттарды ойын арқылы түсінеді. Музыка балаға оның ерте даму кезеңдерінен бастап әсер 

етеді. Сондықтан да ерте балалық шақта осы музыкалық байланысты үзбеу керек. Және де 

баланың музыкалық қабілеттерін дамытуға барынша күш жұмсау керек. Балалардың өзіндік 

музыкалық қызметін дамытудың маңызды құралдарының бірі – музыкалық-дидактикалық 

ойындар болып табылады. 

Кілттік сөздер: бала, ойын, музыка, жаттығулар, ән салу. 

 

УРОК МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Нагиева Жадра Карашовна1, Мырзатаева Лалагуль Елеповна2 

Республика Казахстан, г. Актобе, КГП СШ №40, учителя музыки, педагог –эксперт1, 

педагог-исследователь2. 

 

Аннотация: Каждый человек неотчуждаемый, поэтому человек имеет право на 

нравственное отношение к окружающей среде. Этого условия может быть недостаточно для 

детей с ограниченными возможностями. Чтобы не допустить подобных недостатков, важно 

адаптировать детей к образовательным учреждениям, приучить их к социальной среде. Игра 

– ключевое условие в жизни ребенка. Ребенок через игру понимает окружающую среду, 

явления и вещи вокруг него. Музыка воздействует с самого начала его развития. Поэтому эту 

музыкальную связь не следует разрывать в раннем детстве. И нужно приложить все усилия 

для развития музыкальных способностей ребенка. Одним из важнейших инструментов 

развития самостоятельной музыкальной деятельности являются музыкально-дидактические 

игры. 

Ключевые слова: ребенок, игра, музыка, упражнения, пение. 

 

«MUSIC LESSONS FOR CHIDREN WITH SPECIAL NEED IN SECONDARY SCHOOLS» 

 

Nagieva Zhadra Karashovna1, Murzataeva Lalagyl Elepovna2 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, №40 General secondary school, music teachers. Teacher-expert1, 

teacher-researcher2. 

 

Abstract: Each person is a unique person, so a person has the right to a moral relationship 

with the environment. This situation may not be enough for children with developmental 

disabilities. In order to avoid such shortcomings, it is important to adapt the child to educational 

organizations and teach him to a social environment. The game is a crucial condition for education 

in a child's life. The child understands himself through play the environment, the phenomena and 

objects around which he lives. Music affects the child from the earliest stages of its development. 

Therefore, it is important not to break this musical connection in early childhood. And it is 

necessary to make every effort to develop the child's musical abilities. One of the most important 

means of developing children's independent musical activity is musical and didactic games. 

Keywords: child, play, music, exercise, singing. 

 

Білім беру жүйесінде даму мүмкіндігі шектеулі балаларға айрықша орын бөлінген. Бұл 

балаларға қатысты біздің алдымызда тұрған негізгі міндет: олардың әлеуметтік ақталуы мен 

бейімделуіне, қоғамдағы толыққанды өмірге дайындалуына жағдай жасау және көмек 

көрсету қажеттілігі айтылған. 

Инклюзитвті білім беру – ерекше мұқтаждары бар балаларды жалпы білім беретін 

мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту - даму мүмкіндігі 
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шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция 

үдерістерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі. 

Бүгінгі таңда, жаңа әдістердің бірі – музыкаға ерекше назар аударылуда. Осындай 

балалармен жұмыс жасауда байқағанымыз, ерекше қажеттіліктері бар балалар жүйке – 

психикалық жүктемелерді және артық жүктемелерді мектепте болсын, үйде болсын өз 

бетінше орындай алмайды. Осының кесірінен де ерекше қажеттілігі бар балалардың мінез –

құлықтарында ауытқушылықтың пайда болуы мүмкін. Музыка – ерекше қажеттіліктері бар 

балалармен ынтымақтастыққа бейімдейді және түрлі көркем қызметтерді кіріктіруге 

бағдарлайды. Музыка жаттығуларының барлық элементтері музыкалық қимыл-қозғалыс 

қабілеттерінің даму тәсілі ретінде ғана емес, сонымен қатар, психикалық барысы: зейіннің, 

есте сақтау қабілетінің, қалауының шығармашылық қиялының, сондай-ақ, босаңсу амалы, 

зейін аудару немесе көңіл-күйінің көтеруі ретінде де пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы: 

сабақта би композицияларын сергіту жаттығу ретінде қолданамыз. 

Композицияларды көңілді, шапшаң музыка негізінде алған кезде, балалардың көңіл-

күйлері көтеріліп, зейіндерін жандандыруға мүмкіндік пайда болады. Сабақ барысында түрлі 

музыкалық қызметтерді енгіземіз: әндету, музыка тыңдау, музыкалық-ырғақтық қимылдар, 

балалар музыкалық шулы аспаптарда ойнау. Би, мимика, ым жүйкеге күш салуды басуымен 

қатар ерекше қажеттіліктері бар балалардың бір-бірімен достасуына, өзімізге де жағымды 

қатынас орнатуымызға да  көмектеседі. 

«Төлдер» Б. Ғизатов. Үй жануарлар қимылдарын ыммен көрсетіп жәй екпінде 

адымдау. 

Қимылды жаттығулар. «Мерекелік марш» Б. Дәлденбаев. Өзін мерекеге келе 

жатқандай елестету. Батыл, табанды адыммен жүру. 

Тыныс алу жаттығулары. Кез келген күйзеліс, ол қуаныш болсын, ашу болсын, 

бұлшық еттерге күш түсірумен аяқталады. Осы кезде тыныс алу жаттығулары бұлщық 

еттерінің тырысуын жазуға көмектеседі. Балалардың өзара қатынастарын жеңіл орнатуға 

көмектеседі. 

Музыканы қабылдау. Ерекше қажеттілігі бар бала тыңдаған музыкадан әсер алуы 

үшін балаға алдын ала бағыт беріп, дайындау қажет: денесін босатып және музыка 

дыбыстарына көңіл аударып, денесін ыңғайлы етіп ұстап отыру. 

Музыкалық релаксацияға көбіне мына шығармаларды қолданамыз: 

«Айналайын анашым» Ө.Байділдаев, И.Брамс «Я все умею», «Біз шадыман баламыз» 

Ә.Бейсеуов. Бұл шығармалар  атаулары музыкада берілетін көңіл-күйді білдіреді. Балалар 

сезімдерді түсінуге, көңіл-күй ерекшеліктерін ажыратуға, қуана білуге, жағымды 

эмоциялармен оқталуға үйренеді. Біз сабақта ерекше қажеттіліктері бар балаларды ырғағына 

келтіре, әдемі ән салуға тәрбиелейміз. Ән салу арқылы баланың дауыс ырғағын кеңейтеміз. 

Ерекше қажеттіліктері бар балаларды ән айтқызып жаттықтыру арқылы, бірлесіп жұмыс 

жасауға дағдысын қалыптастырамыз. 

Балалар музыкалық аспаптарына да ерекше назар аударамыз, себебі дүниетанымы 

кеңейтеді. Оқуға, сабаққа деген  қызығушылықты арттырамыз, зейінінің дамуына ықпал 

етеміз. Көптеген қажеттіліктері бар балалар үшін аспапта ойнау сезімдерін, ішкі рухани 

әлемін жеткізуге көмектеседі. 

Ойын – бала өміріндегі тәрбиенің шешуші шарты. Бала өзін қоршаған ортаны, өмір 

сүріп отырған айналасындағы құбылыстар мен заттарды ойын арқылы түсінеді. Мектеп 

жасында балалар ға білім беруде, тілін дамытуда, оқу барысында дидактикалық ойындарды 

пайдаланудың маңызы зор. Дидактикалық құралдар оқу міндеттеріне сай арнайы әзірленелі. 

Баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде 

қалыптасады. Ойынның түрлері көп, соның ішінде маңыздысы дидактикалық ойын. 

Дидактика – термині гректің «дидактикос», яғни үйретемін деген мағынаны білдіреді. 

Музыкалық-дидактикалық ойындар бөлімінде айтылған әннің сөздеріне, әуеніне зер салып, 

ұқыпты жүруге, әннің сөздеріне сәйкестіре қимылдар жасауға баулимыз. Дыбыс күшінің 

бірде қатты, бірде аұырын естілуін аңғара білулеріне мүмкіндік береміз.  



102 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

«Саққұлақ» ойыны. 

Мақсаты: Есту қабілетін дамыту, белсенді сөздік толықтыру, фразалық сөйлеуін дамыту. 

Қажетті құралдар: қоңырау, сылдырмақ, дабыл. 

Музыкалық релаксация. Бұл жатығуларды орындау кезінде маңыздысы, баланы 

күйзелістен  алаңдатып жіберу, сонымен қатар музыка көмегімен әлемнің кереметтерін 

көруге көмектесу. Барлық жаттығуларды белгілі музыка әуенімен түрлі эмоция келтіріп, 

түсіндіріп, әңгімелеп тұрамыз. 

Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы музыкалық 

тәрбие мен білі берудің міндеттері күнделікті жүргізілетін сабақ барысында шешіледі. 

Музыка ерекше қажеттіліктері бар баланың сезімдеріне тікелей әсер етеді. Олардың 

музыкаға деген көзқарасы қалыптасып, есту қабілеті жетіле түседі, шығармашылық елестету 

сезімі пайда болады. Балаларды мазмұны бай әртүрлі шығармалармен таныстыра отырып, 

оларды түрлі жағымды әсерлерге бөлене білуге баулимыз, яғни музыка арқылы ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың дыбыс үніне, зейініне, байқағыштығы, тапқырлығы жетіледі. 

Балалар дыбыс үніне құлақ салғанда, ұқсас және өзгеше дыбыстарды салыстырып, олардың 

бейнелік мәнімен танысады, көркем бейненің мағыналық ерекшеліктерін байқады, 

шығарманың құрылымын түсіне білуді үйреніп, өз сезімдерін білдіреді. Ән айтқанда 

балаларды ұстаз дауысына еліктеп, әдемі ән салуға тәрбиелейміз. Ән салу арқылы өлеңнің 

мазмұнын, тәрбиелік мәнін саналы түрде меңгеруге мүмкіндік береміз. Музыка тыңдағанда 

балалар әндерін тыңдай білуге, ондағы музыкалық дыбыстарды ажырата білуге 

жаттықтырамыз. 

Қорыта келгенде музыкалық-дидактикалық ойындар ерекше қажеттілігі бар бала 

музыкаға, биге, ән әлеміне деген ықыласын арттырып, олардың сезімталдығын, 

кішіпейілдігін, ұйымшылдығын, эстетикалық құштарлығын, адамгершілігін тәрбиелеуге 

қызмет етеді. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «концертная практика» и ее роль в 

профессиональной подготовки студента-вокалиста. Концертная практика при этом 

понимается как практика, целью которой является закрепление полученных знаний в 

процессе всего обучения в рамках специальных дисциплин. Анализ литературы позволил 

отметить, что такая практика является мощным инструментом в реализации основной цели – 

воспитании профессиональных певцов. 
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КОНЦЕРТТІК ПРАКТИКА АРҚЫЛЫ СТУДЕНТ-ВОКАЛИСТЕРДІ КӘСІБИ 

ДАЯРЛАУ 

 

Птицына Мария Игоревна 

Ресей Федерациясы, Саратов қ., Н.Г. Чернышевский атындағы Саратов ұлттық зерттеу 

мемлекеттік университеті. 

 

Аңдатпа: Мақалада «концерттік тәжірибе» ұғымы және оның вокалист студенттің 

кәсіби дайындығындағы рөлі қарастырылады. Бұл жағдайда концерттік тәжірибе арнайы 

пәндер аясында бүкіл оқу процесінде алған білімдерін шоғырландыруға бағытталған 

тәжірибе ретінде түсініледі. Әдебиеттерді талдау мұндай тәжірибе негізгі мақсатты – кәсіби 

әншілерді тәрбиелеуді жүзеге асырудың қуатты құралы екенін атап өтті. 

Кілттік сөздер: концерттік тәжірибе, кәсіби даярлау, вокалды даярлау. 
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Abstract: The article discusses the concept of "concert practice" and its role in the 

professional training of student vocalists. At the same time, concert practice is understood as a 

practice, the purpose of which is to consolidate the acquired knowledge in the process of all training 

in the framework of special disciplines. Analysis of the literature made it possible to note that this 

practice is a powerful tool in realizing the main goal - the education of professional singers. 

Keywords: concert practice, professional training, vocal training. 

 

В современном мире общество нуждается в инициативных молодых людях, 

ориентиром которых является самореализация во всех сферах жизнедеятельности общества, 

способных не только адаптироваться в окружающем мире, но и творчески преобразовывать 

его. Именно поэтому к профессиональному образованию предъявляются серьезные 

требования, отчасти  к качеству подготовки будущих педагогов и усиления их социальной 

роли. Профессиональная подготовка будущего преподавателя становится предметом для 

многих исследований, что обусловлено повышением требований к педагогу как к 

специалисту в условиях кардинальных изменений в обществе. 

Данным вопросом занимались следующие ученые Л.М. Митина [1], П.И. Пидкасистый 

[2], И.П. Подласый [3] и др. Такие исследователи как А.К. Маркова [4], Л.С. Подымова [5], 

В.П. Сергеева [6] рассмотрели идею непрерывности, ступенчатости, этапности 

профессиональной подготовки. 

Понятие «профессиональная подготовка» в современной науке представлено 

следующими определениями: 

 система профессионального обучения, целью которой является ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, для выполнения определенной работы; 

 процесс овладения знаниями и навыками для выполнения работы в определенной 

области деятельности, без повышения образовательного уровня обучаемого [3] и др. 

Более обоснованным является понимание профессиональной подготовки как «системы 

не только организационных мероприятий, но и педагогических, обеспечивающих 

формирование личности профессиональной направленности, знаний, навыков, умений и 

профессиональной готовности» [5]. Это и станет для нас определяющим. 

Само понимание системы определяется организованной на основе того или иного 

принципа целостности, в которой все элементы взаимосвязаны друг с другом и выступают 
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по отношению к другим системам как нечто единое, объединенное образовательной целью 

развития личности в педагогическом процессе. 

Вокальная подготовка студентов входит в систему профессиональной подготовки 

будущих преподавателей-вокалистов. Педагогу-вокалисту приходиться работать со 

студентами различного уровня подготовки и этот процесс имеет свою специфику. 

Контингент студентов варьируется не только по уровню профессиональной и общей 

культурной подготовки, но и по возрасту, и по мотивационной направленности 

обучающихся. 

Студенты, приходящие в вуз со средним общим образованием, находятся в возрасте от 

17до 20 лет, и ученые относят эту периодизацию к ранней юности. Этот период 

характеризуется недостаточно развитыми навыками самостоятельной работы и совпадает с 

началом трудовой деятельности студентов, а также их выходом с третьего курса на 

педагогическую практику. 

Одновременно со студентами первого вида периодизации, на факультете могут 

обучаться выпускники музыкальных колледжей, имеющие статус среднего специального 

учебного заведения, которые уже ориентированы на работу по специальности. Их возраст 

колеблется между 20-25 годами, психологи определяют его как период начала взрослости. 

Т.е. это взрослый человек, и его результаты оцениваются по «взрослым» стандартам. 

Существенным отличием студентов выпускной группы от студентов, пришедших в вуз после 

школы, является глубокий уровень мышления, направленность в сторону процессов 

восприятия и переработки информации [7,с.944]. 

Несмотря на то, что студенты двух групп имеют достаточно разную подготовку, но 

текущие требования, а также требования к окончательному результату профессиональной 

подготовки для всех едины. Студенты должны освоить абсолютно новую область 

профессиональных умений, и уметь применять их уже в процессе обучения. 

Преподавателю-вокалисту на первом этапе в работе со студентом необходимо начинать 

с правильного построения периода начальной организации занятий, которые будут лежать в 

основе дальнейших, более сложных ступеней обучения. При выстраивании стратегии 

индивидуальной работы со студентом класса вокальной подготовки, учитывается 

поэтапность процесса обучения пению. Данная форма работы позволяет учитывать 

начальный уровень всех характеристик студента, которые включают в себя: физическое 

состояние, музыкальность, интеллект, общую культурную подготовку, способность к 

обучению и т.д. В связи с этим преподаватель должен четко представлять результат каждого 

этапа обучения и выбирать наиболее эффективные пути воздействия на студента, применяя 

разнообразные методы работы. Также важно выяснить наличие или отсутствие в учебном 

опыте студента знаний и навыков, которые могли бы помешать профессиональному 

овладению новыми понятиями, действиями и ощущениями. Это дает возможность 

скорректировать учебный план вокального развития каждого студента. 

Сознательная вокально-техническая работа в классе вокальной подготовки помогает 

студентам сохранить и развить качества их голоса, а также «вокальный» слух, т.е. умение 

слышать малейшие изменения при звучании голоса и понимать причины таких изменений. 

Данный вид работы помогает в совершенствовании слуховых и мышечных ощущений  и их 

координации между собой. Развить слуховые ощущения возможно в работе над интонацией, 

высокой позицией и опорой звука, сглаживанию регистров, подвижностью голоса, хорошей 

дикцией и фразировкой. 

Вырабатываются мышечные ощущения при контроле за освобождением надставной 

трубы от напряжения, при свободном движении нижней челюсти и положением гортани, а 

также при ощущении мышц живота и диафрагмы для выработки певческого дыхания, а 

также при ощущении головного и грудного резонирования [8,с.35]. 

Учебным материалом для развития музыкально-вокального слуха и преодоления 

технических трудностей являются упражнения и вокализы. При исполнении данных 

упражнений студент должен слушать себя, сознательно контролировать свои движения, 
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приемы, вырабатывая при этом их автоматизацию. Пение вокализов является основным 

видом исполнения упражнений на занятиях по вокалу,которые помогают в выработки 

основных певческих навыков: дыхания, ровного и свободного звучания голоса, сглаживания 

регистров, расширения диапазона, выработки высокой позиции звучания, выравнивания 

гласных и пр. 

При исполнении произведений с текстом, техническая сторона подчиняется 

художественно-исполнительской задаче, осмысленной и выразительной передаче 

содержания самого произведения. Также следует уделять особое внимание четкости дикции, 

правильному произношению текста. 

Индивидуальные планы составляются с учетом вокально-технических, а также 

исполнительских возможностей каждого студента и включают в себя произведения 

различных стилей и жанров. Кроме сольного репертуара, в работу со студентами желательно 

включать дуэты, трио для развития навыков ансамблевого пения. 

В репертуар каждого студента включаются произведения различной степени 

сложности. Иногда репертуарный список составляется не по курсам, а по голосам, и 

предоставляет право преподавателю на свое усмотрение выбирать программу для студентов: 

 вокализы зарубежных композиторов, 

 избранные романсы и песни: для высокого и среднего голосов в сопровождении 

фортепиано, 

 арии зарубежных и русских композиторов, 

 русские народные песни, 

 дуэты зарубежных и русских композиторов, 

 вокальные ансамбли и триои  т.д. 

Как только у студента закрепляются вокальные навыки, его можно приобщать к 

самостоятельной работе над голосом и разучиванием репертуара. Для этого следует давать 

домашние задания  и систематически их проверять. 

Помимо умения владеть голосом, студент должен получить знания и в области 

вокальной методики. Эти знания можно приобрести в процессе занятий параллельно с 

практической работой. Осуществить целостный процесс, направленный на организацию 

работы в качестве исполнителя помогает концертная практика [9]. 

Основными задачами концертной практики принято считать: 

 формирование у студентов профессиональных сценических и исполнительских 

навыков; 

 совершенствование  сольного и ансамблевого репертуара; 

 проведение репетиционной и публичной исполнительской работы в условиях 

концертного зала, студии звуко- или видеозаписи; 

 ознакомление студентов со спецификой исполнительской сольной и ансамблевой 

работы в аудиториях разного уровня подготовки и различных возрастных категорий. 

Концертная практика имеет цель закрепить полученные знания в процессе обучения в 

рамках специальных дисциплин: сольное пение, вокальный ансамбль, сценическая 

подготовка. Практика проводится по всему периоду обучения, в соответствии с получаемой 

квалификацией и помогает приобрести навыки и умения по следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 исполнительская – организация работы в качестве артиста академического хора или 

артиста ансамбля; подготовка и совершенствование ансамблевого репертуара; 

репетиционная и публичная исполнительская работа в концертном зале; 

 культурно-просветительская – формирование и развитие эстетических потребностей и 

вкусов всех возрастных групп, создание заинтересованной аудитории, приобщение 

аудитории к отечественной и зарубежной музыкальной культуры, образцам классического и 

современного искусства. 

По окончании практики у студента формируются: 
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- самостоятельность в анализе художественных и технических особенностях вокальных 

произведений; 

- умение прочитывать музыкальный текст во всех деталях, создание собственной 

интерпретации каждого произведения; 

- совершенствование навыков исполнительского мастерства; 

- самостоятельность в применении полученных навыков в концертно-творческой 

деятельности; 

- самостоятельный анализ успехов и неудач, самоконтроль; 

- умение работать в коллективе, взаимодействовать с другими исполнителями; 

- умение вести концертную деятельность в коллективе. 

Помимо всего вышеперечисленного, выпускник должен обладать стабильностью и 

высокой способностью психики, закрепленностью репертуара, психологической и 

технической готовностью к принятию решений. 

Концертная практика включает в себя выступление на академических концертах и 

вечерах, участие в конкурсах, фестивалях и различных творческих проектах. 

Общий объем времени на проведение концертной практики определяется рабочим 

учебным планом. Все виды данной практики проводятся параллельно теоретическому 

обучению и рассредоточены по всему периоду обучения на протяжении 1-3 курсов. 

Для студентов характерно два основных этапа реализации концертной практики: 

«закрытые» и «открытые» показы. 

«Закрытые» показы, являющееся неотъемлемой частью учебного процесса – это 

технические зачеты, академические концерты, прослушивания и экзамены по дисциплинам у 

исполнителей. Данные формы отчетности опираются на концертную схему, то есть 

исполнение перед слушателями ряда произведений. Выступления опираются на 

программные требования, и, следовательно, внимание концентрируется на 

профессиональной подготовленности студента в рамках конкретных жанров и форм. Таким 

образом, выбор произведений диктуется учебной необходимостью, а не задачами 

просветительского характера. Подобные выступления проводятся в учебных помещениях 

или на сцене учебного заведения. 

Именно первый этап помогает в формировании второго этапа – «открытых» показах. В 

этот этап концертной практики входят различные по масштабности отчетные концерты: 

класса преподавателя, отделения, учебного заведения. В данном списке наиболее актуален 

концерт класса. Такое мероприятие проводится по инициативе преподавателя. Это своего 

рода отчет преподавателя о проделанной работе за определенный период и демонстрация 

достижений его студента. На первый план выставляются художественные достоинства: 

яркость, эмоциональность, эффектность голоса. Следует отметить, что организация 

концертов открытого типа, требует творческого подхода и нуждается в четко заданной 

периодичности, идейно-тематической направленности и серьезном методологическом 

обосновании [10]. 

Формами контроля в концертной практике является портфолио студента. 

Портфолио включает в себя полное собрание личных достижений студента, которое 

показывает реальный уровень его подготовки и активности в различных учебных и 

внеучебных видах деятельности в самом учебном заведении и за его пределами. Эти 

материалы дают представление о готовности студента к профессиональной карьере. В 

процессе составления портфолио студент фиксирует информацию о практике, указывает 

количество мероприятий, в которых принял участие, либо посетил. Обязательно 

представляются отзывы, благодарственные письма, дипломы, грамоты, фотоматериалы 

выступлений. Студент делает подробное описание мастер-классов, концертов, конференций, 

семинаров, конкурсов, фестивалей, которые он посетил в процессе такой практики. 

Защита портфолио включает в себя: 

1. условия допуска к защите: 

 наличие положительной рецензии педагога-консультанта по практике; 
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2. требованиями к протоколу защиты практики: 

 выступление 

3. условиями допуска к выступлению: 

 наличие соответствующего репертуара; 

 готовность сценического номера: фонограмма, костюм, постановка самого номера. 

Критерии оценки выступления: 

 чистота интонации, 

 раскрытие образа произведения, 

 умения использовать тембровые, ритмические, динамические особенности голоса, 

 владение технической составляющей голоса, 

 артистизм, 

 костюм, сценическая культура, 

 оформление номера 

«Отлично» выставляется студенту при выполнении в срок и на высоком уровне объема 

работы практики, при выявлении самостоятельности в работе, творческого подхода, 

исполнительской и педагогической культуры. 

«Хорошо» ставится студенту при выполнении намеченной на период практики работы, 

проявления инициативы в работе, но имея недостаток в проявлении потребности творческого 

роста. 

«Удовлетворительно» ставится студенту при выполнении программы работы по 

практике, при этом отсутствует исполнительская практика и допускались ошибки. 

Все мероприятия по практикам и их отчетность контролируется преподавателем. 

Получив полную информацию от студента, он выставляет итоговую оценку. 

Таким образом, концертная практика играет важную роль в профессиональной 

подготовке студента-вокалиста, т.к. дает возможность повысить уровень таких навыков, как 

артистизм, свобода самовыражения, техническую и исполнительскую оснащенность, в 

реализации основной цели – воспитании профессиональных музыкантов. 
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Abstract: This article examines the psychological terminology of the search information 

system. The term is created by terminology of the words of the common language, reflects the main 

features of the concept in accordance with the level of development of modern science and 

technology and serves to name concepts of various fields of knowledge. Researchers offer many 

definitions of the term "term". But all definitions are united by the opinion that a term is any word 

with a clear definition that limits the conceptual scope. The functional and semantic side of the term 

is emphasized. The term is considered as a word or phrase associated with a concept belonging to 

any field of knowledge or activity. 
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ ІЗДЕУ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ БӨЛІГІ 
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Аңдатпа: Мақалада іздеу ақпараттық жүйесінің психологиялық терминологиясы 

қарастырылады. Термин терминология арқылы жалпы тілдегі сөздерден жасалып, қазіргі 

ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес ұғымның негізгі белгілерін көрсетеді және 

әртүрлі білім салаларындағы ұғымдарды белгілеу қызметін атқарады. Зерттеушілер 

«термин» терминіне көптеген анықтамалар береді. Анықтамаларды термин дегеніміз 

ұғымдық шеңберді шектейтін нақты анықтамасы бар кез келген сөз деген пікір біріктіреді. 

Терминнің функционалдық-мағыналық жағын атап көрсетті. Термин білімнің немесе 

қызметтің кез келген саласына қатысты ұғыммен байланысты сөз немесе сөз тіркесі ретінде 

қарастырылады.  

Кілттік сөздер: психологиялық терминология, ақпараттық жүйе, технология, зерттеушілер, 

концепция, білім, белсенділік, ерекшелік 
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Аннотация: В статье исследуется психологическая терминология поисковой 

информационной системы. Термин образован терминологией из слов общего языка, 
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отражает основные черты понятия в соответствии с уровнем развития современной науки и 

техники и служит для обозначения понятий различных областей знания. Исследователи 

предлагают множество определений термина «термин». Определения объединяет мнение, 

что термин – это любое слово с четким определением, ограничивающим концептуальные 

рамки. Подчеркнута функциональная и смысловая сторона термина. Термин рассматривается 

как слово или фраза, связанная с концепцией, относящейся к любой области знаний или 

деятельности. 

Ключевые слова: психологическая терминология, информационная система, техника, 

исследователи, концепция, знание, деятельность, особенность. 

 

Special vocabulary is a collection of lexical units (terms) and forms a vast area of interest for 

analysis and regulation. A distinctive feature of modern science is interdisciplinary research. In the 

linguistic encyclopedic dictionary, the term is considered as "a word or phrase denoting the concept 

of a special field or activity that is part of the general lexical system of the language, but only 

through a specific terminological system (terminology)" [1; 506]. 

The term is created by terminology of words of a common language, reflects the main 

features of the concept in accordance with the level of development of modern science and 

technology and serves to name concepts of various fields of knowledge. The term narrows the 

meaning of the producing word to one concept that has an exact and complete meaning. The term as 

an independent unit of name does not exist autonomously, but as part of a certain terminological 

system. Falling from a common language into a certain terminology, an ambiguous word becomes 

unambiguous [2; 73]. 

Reformatsky A.A. considers terminology as a set of terms for a given branch of production, 

activity, knowledge, forming a special sector of vocabulary, most accessible to conscious regulation 

and ordering [3; 62]. The term is "a complex three-layer formation, which includes a sound or 

graphic component of the structure of a term, as well as an ideal semantic component of this 

structure, which is determined by the term's belonging to the lexical system of a particular natural 

language; logical superstratum, that is, meaningful features that allow the term to denote a general - 

an abstract or concrete concept in a system of concepts; terminological essence, that is, meaningful 

and functional features that allow the term to perform the functions of an element of a theory 

describing a certain special area of human knowledge or activity "[4; 7]. 

Created in the process of industrial and scientific activity, the terms take their place in the 

society of people with the appropriate scientific and industrial knowledge, that is, they exist in the 

macro text. The difference between a word and a term is objectively due to the fact that they reflect 

the phenomena of different levels of mental activity - scientific thinking and everyday operation 

with ideas [5]. 

Researchers offer many definitions of the term "term". But all definitions are united by the 

opinion that a term is any word with a clear definition that limits the conceptual scope. The 

functional and semantic side of the term is emphasized. The term is considered as a word or phrase 

associated with a concept belonging to any area of knowledge or activity [6].  

V.N. Komissarov defines terms as "words and phrases denoting specific objects and concepts 

that are used by specialists in a particular field of science or technology." [7; 78]. 

Terms are formed on the basis of a common language by processing the word-formation 

subsystem, subjecting it to the requirements and functions of terminological vocabulary. 

According to the idea of the terminological field of A.A. Reformatsky, the field for a term is a 

given terminology, outside of which a word loses the characteristics of a term. Thus, the term must 

have a precise meaning, be part of a rigorous logical system, and obey the rules of classification. 

Within a certain area of knowledge, an organized set of terms forms a term system. 

A term system is a sign model of a certain theory in a special field of knowledge or activity. 

Its elements are the lexical units of the natural language, and the structure as a whole corresponds to 

the structure of the system of the given theory. The term and the system are deliberately constructed 

in the process of forming the provisions of a theory. 
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The main sources of the formation of the terminological system are borrowings from other 

languages, the international fund, semantic ways of forming new terms. Thus, the terminological 

system (terminological system) is characterized as a complex dynamic stable system, the elements 

of which are lexical units (words or phrases) of a certain language for special purposes, whose 

structure is isomorphic to the structure of the concept system of a special area of knowledge or 

activity, and its function is to serve as a sign (linguistic) model of this special area of knowledge or 

activity. 

The term "Psychology" is a complex system, which is characterized by the mobility of the 

vocabulary, reflecting the essence of phenomena and processes through new terms. A term can be 

any word with a definition that limits the concept and separates it from the words of general 

vocabulary. An artificially created word can also become a term. The set of terms in the relevant 

area of knowledge is a term system, which is a symbolic model of a certain theory in a special area 

of knowledge or activity.  

In real life, we are dealing with terms as an integral part of the information presented in the 

text. The purpose of the work presented for consideration, as stated above, is to consider the 

features of the use of psychological terminology in professionally oriented English. Psychology as a 

science is developing intensively and is attracting the attention of more and more people, and not 

just a narrow circle of scientists. Understanding information on psychology in English is sometimes 

difficult to find a match for a term in Russian. There is sometimes no equivalent for the term. In this 

case, knowledge in the field of psychology is required for adequate translation or transmission of 

content into the native language. 

Examples include the following. The word "actor" is translated most often as an actor, but in 

the psychological text it takes the meaning of "subject of activity". Faculty is not a faculty, but an 

ability or gift. The participle "gifted" means "gifted with some ability. “Session” is viewed as a 

psychometric session and not as a “meeting” or study time at school. The polysemantic word 

"subject" in the psychological text means "subject". The Russian word “soul” in the general 

language corresponds to the English word “soul”, and in the psychological context “psyche”. The 

meaning of the English "technology" is not technology, but "technique". 

Due to the difference in the conceptual apparatuses of foreign and Russian psychology, they 

do not always coincide; problems arise with the selection of an appropriate equivalent in the target 

language. When choosing an adequate translation of terms, it is necessary to take into account many 

factors, which should include the history of their appearance, their use and meaning. 

The linguistic nature of the term, being an organic part of the lexical system of the literary 

language, differs from other categories of words in informational richness. If in a common language 

a word can be polysemantic, then falling into a certain terminology, it acquires unambiguity. It can 

exist as part of one terminology, or enter into different terminologies under different meanings. The 

entry of a term into different terminologies of one language is an international terminological 

homonymy [8]. 

The content of the term is revealed by its definition on the basis of highlighting the necessary 

and sufficient features of the concept. “The content of a word is revealed through its lexical 

meaning, which does not imply a logical separation of the attributes of a concept; in a word, in 

comparison with a term, there is less definite scope of the concept, without the use of quantitative 

characteristics” [9; 26]. 

Considering the concept of "term", it is necessary to consider its functions. 

The terms, being a special concept of the scientific sphere of communication, give the text a 

scientific character, revealing its content. Possessing such a characteristic as unambiguity, the term 

provides an accurate transfer of meaning in all details of the text, allowing you to save time for a 

complete understanding of the meaning without resorting to a description of the meaning, which, in 

turn, allows you to save on the volume of the text. Any text is information, and the term allows you 

to convey a vast amount of knowledge while saving lexical means, which indicates a high level of 

information content. 
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In fact, information is encoded in a lexical unit that is more convenient for storage, 

transmission or processing. The term allows you to identify (identify) an object of information, 

having the function of identification. Any information is directed to the recipient, that is, the 

addressee. The term in the text implements the tasks of such an effective organization of the text, 

which allows you to present scientific information so that it is adequately understood by the 

addressee. It follows that the term has an addressing function. 

So, we can conclude that the term has the following functions: 

- the formation of the scientific style of the text, 

- saving time in understanding the content of the concept, 

- a significant reduction in characters in the text to one or several lexical units, which leads to 

a decrease in the volume of the text as a whole, 

- high informative capacity, 

- information coding, 

- identification of information, 

- information addressing. 

The named functions make it possible to mark thought processes that adapt the subject of 

knowledge in the world of theory and professionalism. The process of term creation is a social 

phenomenon, an organic part of a social process characteristic of the system of modern societies. 

Thus, it is clear that not every person understands the professional language. To master it, 

special training is required. Working in a certain area of human activity, it is necessary to master the 

terminology. The complexity increases if the task is to study terminology in a foreign language. 

Of particular relevance is a professionally oriented approach to teaching a foreign language, 

which provides for the formation of students' ability to communicate in a foreign language in 

specific professional, business, scientific fields and situations, taking into account the peculiarities 

of professional thinking. 

Vocational education assumes a combination of mastering a professionally oriented foreign 

language with the development of the personal qualities of students, knowledge of the culture of the 

country of the target language and the acquisition of special skills based on professional and 

linguistic knowledge. Professionally oriented teaching of a foreign language is currently recognized 

as a priority area in the renewal of education. 
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Балалардың өмірін, олардың өзінің жасына тән танымдық және шығармашылық 

белсенділігін жүзеге асыра алатындай, өздерінің мүмкіндіктерін максималды дамыта 

алатындай етіп ұйымдастыру жолдарын іздестіру қазіргі заманғы педагогтардың басты 

назарында. Бұл міндетті жүзеге асыруда көркем әрекеттің түрлері (оның ішінде ең бастысы 

музыкалық) үлкен әлеуетке ие. Бұл әрекеттер мектеп жасына дейінгі балалардың 

психофизиологиялық ерекшеліктеріне максималды сәйкес келуімен түсіндіріледі (ойлаудың 

көрнекі-образдық типі, дамытудың сенсомоторлық кезеңі, қабылдаудың әрекет табиғаты 

және т.б.), яғни олар үшін айтарлықтай табиғи лайықты болып табылады. Сонымен қатар, 

музыкалық әрекет адамның қоршаған ортаны тануы мен игеруіне жалпы қабілетінің 

көрінуінің бірі болып табылады, сондықтан соның негізінде эмоционалдық, танымдық, 

психикалық процестердің барлық кешенін дамытуға болады. Осыған орай, мектеп жасына 

дейінгі балалардың музыкалық әрекетін дұрыс, методикалық негізделген түрде ұйымдастыру 

туралы мәселе маңызды болып табылады, бұл мектепке дейінгі білім беру мамандарының 

құзіреттілігі кезінде мүмкін болады, ол олардың музыкалық дамыту теориясы мен әдістемесі 

бойынша теориялық және практикалық дайындығының сапасына, баланың музыкамен 

қарымқатынасы процесін ұйымдастыра алуымен, оны музыкалық мәдениетке қосумен 

байланысты. Айтылғандар, бірінші кезекте, тәрбиешіні дайындауға жатады, себебі, сол 

тәрбиеші, күнделікті өзінің тәрбиешісімен қарым-қатынас жасай отырып, әрбір баланың 
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дамуының жеке логикасын жақсы біледі және оның қабілетіне, музыкалық танымына дәлме-

дәл негізделген баға бере алады.  

Тәрбиелеу, оқыту, білім беру — базалық педагогикалық процестер. Олардың 

түсіндірмесі бұл процестер қалыптастыру ретінде ме, әлде даму ретінде ме деп түсінуімен 

ажыратылады. Олар бір-бірінен несімен ерекшеленеді? Қалыптастыру — белгілі бір, қажетті 

форма беру, яғни шеттен енгізу. Қалыптастыру механизмдеріне бастапқыда оның дамуының 

табиғи қадамын анықтамаған факторлар және құралдармен балаға саналы түрде (немесе 

саналы емес түрде, апаттық) әсер ету енеді. Дамыту — бастапқы кезеңнен бері адамзаттың 

құрылымында бар қасиеттерін олардың өсуінің табиғи заңдылықтарына сай сыртқа шығару. 

Іште жоқ нәрсені, адамзат құрылымының компоненті болмаған нәрсені дамытуға болмайды. 

Тәрбиелеуді балаға әсер ету деп түсіну дәстүрі ескірді. А.С.Макаренко «Ата-аналарға 

арналған кітапта», өзінің ирониялығы бойынша ерекше, осындай тәрбиенің иллюстрациясын 

берді: «Баланы аламыз, оны өзіңізден үш метр қашықтыққа отырғызамыз сосын.... тәрбиелеу 

бастаймыз». Гуманитарлық педагогикалық дәстүр әрқашан адамгершілікке тәрбиелеуге 

бағытталған. Тәрбиелеу спецификасы адам бойындағы шынайы адамилықты, адам 

образының қалыптасуын, адам болу деген оның атын дамыту, тәрбиені «баланың рухани 

өміріне күтім жасау» (М. Монтессори) деп түсінуді өндіру, дамыту, қолдауда жатыр. 

Тиісінше, музыкалық тәрбие — музыкамен сусындау — В.А.Сухомлинскийдің сөзімен 

айтқанда, музыкант тәрбиелеуге емес, 10 ал ең алдымен адам тәрбиелеуге, «қайырымды ақыл 

және дана жүрек тәрбиелеуге» бағытталған. Музыкалық оқыту, қалыптастыру ретінде, 

баланың музыка саласындағы білім, білік, дағдыны игеруіне бағытталған. Музыкалық білім 

беру, дамыту ретінде, музыкалық ойлау, музыкалық сана-сезім және т.б. қалыптасуы үшін 

жағдай жасауға бағытталған. 

Музыкалық қабілетті дамытуға кез келген көркем қызмет әсер етуі мүмкін, музыкалық 

образға қоса қобалжу музыкалық қызметтің құралы ретінде де және кез келген басқа да 

көркем қызметтің құралы ретінде де көрініс табады (бейнелеу, ойын, әдебиеттік). Қорыта 

келе, музыкалылықты дамытудың маңызды педагогикалық міндеті – баланың музыкаға 

субъективтік қарым-қатынасын тәрбиелеу болып табылады, оған неғұрлым көбірек жаңа 

музыкалық әсер беру керек екендігін атап өткен жөн. 

Музыкалық дамудың неғұрлым елеулі ерекшеліктері мыналар: 

*есту сезімі, музыкалық есту қабілетті; 

*Әр түрлі сипаттағы музыкадан эмоциялық әсер алғыштығының сапасы мен деңгейі; 

*Ән айту, музыкалық-ырғақ орындаудағы қарапайым дағдылары, қимылдары; 

*Жас жағынан дамудың жалпы тенденцияларына тоқталайық. 

Екі жасқа толғанда.Музыканы қабылдағанда балалар жарқын контрасты эмоциялар 

көрсетеді: көңілді жадыраушылық немесе сабырлы күй танытады. Есту түйсіктері едәуір 

сараланған болады: бала жоғарғы немесе төмен дыбыстарды, қатты және бәсең үнді, тіпті 

тембрлік реңкті айыра біледі (металлофонда немесе барабанда ойнайды). Әнді саналы түрде 

қайталап айтатын алғашқы интонациялар пайда болады; бөбек әндеткен ересек адамға 

қосып, әннің музыкалық сөздерінің аяғын оған ілесе қайталайды. Ең қарапайым қимылдар 

жасауды меңгереді: музыка әуеніне ілесіп алақанын соғады, аяғымен еденді тықылдатады, 

дөңгеленіп билеген болады. 

Үш және төрт жасқатолғанда. Балалардың сезімталдығы артады, заттар мен 

құбылыстардың, оның ішінде музыканың қасиеттерін дәлірек айыра алатын болады. Әр 

баланың есту сезіміндеөзіне тән ерекшеліктері байқалады. Мәселен, кейбір бөбектер 

қарапайым әуенді дәл қайталап айта алады.Жетілудің бұл кезеңі баланың дербес әрекетке 

ұмтылатындығымен сипатталады. Енді ол әр жағдайды айта берудің орнынасолардың басын 

құрап, байланыстыра сөйлейтін, бейнелі ойлайтын болады, қол-аяқ бұлшықеттері нығаяды. 

Баланың музыкамен шұғылданғысы келеді, белсенді іс-әрекеті басталады. Төрт жасқа толар 

шағында балалар ересектердің азғана көмегі арқылы шағын әнді орындай алатын дәрежеге 

жетеді. Сондай-ақ олар билеуге, ойнауға мүмкіндік беретін түрлі қимылдар жасауға 

қалыптаса бастайды. 
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Бес жасқа толғанда. Бұл – балалардың көп нәрсені білуге құштар шағы. «Неге?», 

«Неліктен?» деген сұрақтарды көп қоятын шағы. Бөбек құбылыстар мен оқиғалар 

арасындағы байланысты ажырата бастайды, қарапайым тұжырым жасай алады.Ол өте 

байқағыш келеді: Музыканың көңілді, қуанышты, сабырлы екенін; дыбыстардың жоғары, 

төмен, қатты ақырындығын; пьесадағы екі бөлімді (біреуі тез, екіншісі баяу), әуеннің қандай 

аспапта ойналып тұрғанын (рояль,скрипка,баян) ажырата біледі. Бала әнді қалай айту, қол 

ұстасып, ән салып жүріп билеуде қалай қимылдау керектігін, шапшаң бидің қалай орындау 

керектігін түсінеді.Бұл жаста дауыс ашық, құбылмалы сипат алады. Ән интонациялары 

тұрақтана бастайды, бірақ әлі де болса ересек адамның тұрақты демеп отыруын керек етеді. 

Вокальдық – есту қабілеттері үйлесе бастайды. 

Қозғалыстың негізгі түрлері – жүру, жүгіру, секіруді балалардың меңгеруі оларды 

ойындар мен билерде кеңірек қолдауына мүмкіндік береді. Кейбіреуі рольді орындағанда 

(мәселен сюжеттік ойында) басқаларға еліктемеуге тырысады. Енді біреулері өзінің бейімі 

мен қабілетіне қарай істің тек бір түріне ғана ықылас қояды. 

Алты және жеті жасқа толғанда.Бұл – балаларды мектепке дарлайтын кезең. 

Музыкатуралы алған білімдері мен әсерлері негізінде балалар енді тек сұраққа жауап беріп 

қоймай, сонымен қатар музыкалық шығармаға өзінше сипаттама бере алады, музыканың 

бейнелеу құралын таладай біледі, музыка әуеніндегі әр түрлі сарындарды сезіне алады. 

Бала музыкалық бейнені тұтас күйінде қабылдауға қабілетті, ол оның төңіректегілерге 

деген эстетикалық көзқарасын қалыптастыра түсу үшін өте маңызды. Бірақ талдау қызметі 

тұтас қабылдауға зиян келтіреді деген мағына туа ма? Осы орайда балалардың сенсорлық 

қабілеттері мен музыканы қабылдау қасиеттерін байқау үшін жүргізілген зерттеулер онда 

қызықты заңдылықтың бар екенін көрсетеді. Егер зейін қоя тыңдау, бөліп қарау, «музыкалық 

тілдің» ең жарқын құралдарын айыра білу міндеттін алға қойсақ, онан музыканы 

қабылдаудағы қабілеттілік кеммімейді екен. Бала бұл ерекшеліктерді бөліп ала біледі және 

оларды есінде ұстай отырып, музыканы тыңдағанда, әндер мен би қимылдарын орындағанда 

белгілі бір образға сай қимыл жасай алады. Мұның өзі оның музыкалық-есту қабілетінің 

жетілуіне, ноталар бойынша ән салуға қажетті дағдыларды меңгеруіне көмектеседі. 

6-7 жастағы балалардың дауысы бұрынғыдан да бекіп, диапозоны кеңейді, әншілігі 

айқындалады, дыбысы айшықтанады. 

Енді әндер мен билерді, ойындарды өз бетінше, шығармашылық тұрғыда орындайды. 

Музыкаға деген жеке ынтасы мен қабілеті айқын көріне бастайды. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Бала-бақшада музыкалық білім берудің теориясы мен 

әдістемесі. — М.: Просвещение, 1983.  

2. Балалар мен жасөспірімдердің дарындылығы психологиясы / редакциялаушы Н. С. Лей- 

теса. — М.: Академия, 2000.  

3. Теплов Б. М. Музыкалық қабілеттің психологиясы // Таңдаулы еңбектері: 2 т. — М.: 

Педагогика, 1985. 

 

УДК:784 

 

ВОКАЛДЫҚ МУЗЫКАНЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ЖАС ӘНШІНІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ДАУЫС ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Утегенова Г.Е. 

Қазақстан Республикасы, Орал қ., М. Өтемісов атындағы БҚУ аға оқытушысы, магистр 

 

Аңдатпа: Дауыс жаттығулары әншілік өнердің ажырамас серігі. Әрбір әнші сахнаға 

шығар алдында, міндетті түрде дауыс жаттығуларын жасауы кажет. Себебі дауыс 

жаттығулары дауысты бір формада ұстау үшін әнші дауысының маңызды бір бөлігі болып 

саналады. 
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Кілттік сөздер: Вокал, дауыс жаттығуы,тыныс алу, глиссандо, стоккато, дыбыс 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И РАЗВИТИЕ 

ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА 

 

Утегенова Г.Е. 

Республика Казахстан, г. Уральск, старший преподаватель, магистр ЗКУ им. М. Утемисова 

 

Аннотация: Упражнения пению голосов неотъемлемой спутницей искусства. Каждый 

певец перед выходом на сцену, голоса, упражнения необходимо сделать в обязательном 

порядке. Певица в форме, потому что содержание одного голоса упражнения для голоса 

является важной частью голосов. 

Ключевые слова: Вокал, распевка, дыхание, глиссандо, стоккато, атака звук,интонация 

 

TO DEVELOP OF VOICE OF SINGER AND MUSIC IN FORMING VOCAL ESSENCE 

OF EXERCISES 

 

Utegenova G.E. 

Republic of Kazakhstan, Oral, senior lecturer, master of the ZKU named after M. Utemisov 

 

Abstract: Voice exercises is the one of the part of song art. Every singer should do a voice 

exercises before you go on stage.Because voice exercisesis the important part singer in order to 

keep in one shape. 

Keywords: Vocal, stokkato, breathing, glissando, attack of sound, Intonation 

 

«Певческий голос – это замок, 

строившийся в воздухе. 

Воображение – архитектор этого замка. 

Нервы осуществляют задуманное. 

Мускулы – рабочие. 

Душа его исцеляет». 

Франческо  Ламперти. 

 

Музыкалық өнердiң соның ішінде вокалдық өнерінің қалыптасуы сонау ерте заманнан 

бастау алады. Музыканың дамуы әртүрлі халықтардың өмір сүру салтынан, сатылық ауыз 

әдебиетiнен, сөйлеу немесе дыбыстау мәдениетінен туындап, белгілі бір биіктіктердің 

үндесуімен қалыптасқан болатын. Музыка дауыстың көтеріліп түсу арақашықтығынан 

(глиссандо – скольжение звуков) және сөздік мәтіннің байланысынан туындады. Бұл 

байланыстардан музыкалық жанрлар қатар түзеп, белгілі бір музыкалық өнер түрінің 

қалыптасуына алып келді. Музыканы психологиялық ойлаумен жадымызға сақтаудың 

арқасында, музыкалық қабілет интонация пайда болды.  

Вокалдық технологияның тыныс алу, вокалдық қиындықтарды меңгеруде дауыс 

қозғалтқыштары техникасының толыққанды жұмыс жасауы, ән шырқау жаттығуы секілді 

мызғымайтын түсініктері қалады. Аталған түсініктердің көпжылдық мәдениетін қолдана 

отырып ұлы педагогтардың тәжірибиесі негізінде өткен уақыттағы әуендердің орындалу 

жетістіктері секілді қазіргі уақыт әуендерінің орындалу жетістіктеріне үміт етуге болады.  

Вокал – жеке тұлғаның жан-жақтылығын дамытатын әсерлі құбылыстардың бірі. 

Мұнда адам өз дауысын басқаруды, дұрыс тынысты қалыптастыруды, жалпы бұл өнер 

түрінен тән рахатына бөленуді үйренеді. Вокалдық сабақ жеке дайындықты талап етеді. 

Вокалдық орындаудың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Олар: Классикалық, эстрадалық, рок және 

джаз және т.б Бірақ барлығыда бір мақсатты көздеп, дұрыс вокалдық орындау мәдениетін 
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қалыптастыруды көздейді. Қандайда болмасын вокалдық орындау бірдей вокалдық 

музыканы меңгертудегі кәсіби құзыреттілікке жетелейтін әдіс-тәсілдерге сүйенеді (1-кесте) 

[9,10б].  

Кесте-1. Жас әншіні ән айтып үйретудегі әдісі 

 

 

                                                         

                                                          

                                      

                                               

 

Жас әншіні қалыптастыруда осы әдістер міндетті түрде сақталу керек. Әрбір жас 

әншіні қалыптастыруда дауыс бояуы, диапазоны, мүмкіндіктері әртүрлі болып келеді. 

Құзыретті вокал пәні мұғалімінің алдына қойылатын мақсат, студенттің табиға дауыс 

деңгейін жоғары деңгейге жеткізу болып табылады. Әрине бұл жерде тек мұғалімнің 

үйреткенінен студент өседі деуге болмайды, студент тарапынанда вокал пәніне деген 

жауапкершілік болуы тиіс. Ол бірнеше жылдық сабақтарды талап ететін үрдіс. Қиын да 

күрделі процесті талап ететін вокалдық өнерінің бастамасы вокалдық дауыс жаттығуларынан 

бастау алады. Жас әншіні қалыптастырудың алғашқы сатысы әншінің физиологиялық және 

психологиялық дайындығымен дене қалыпын реттеуден басталады. Әнші алғашқы сабаққа 

келгеннен бастап өзін, денесін әншілік қалыппен әншілік аппаратын еркін ұстауды меңгеруі 

керек. Мұғалімнің кіріспе сөзңнен кейін әр сабақ сайын, дауыс жаттығуларынан басталады. 

Дауыс жаттығулары не үшін керек? Дауыс жаттығу әншінің кәсіби қалыптасуына септігін 

тигізетін, дауыс бояуын ашатын, дауыс арақашықтығын кеңейтетін, тембрін анықтайтын 

үлкен процесс. Дауыс жаттығуының өзі бірнеше сатыдан тұрады.  

Бастапқы сатыдағы вокалдық жаттығулар: 

1. Ең бірінші орындаушының физикалық және психологиялық дайындықты тексеру . 

«Ва», «ма» или «да» буынында ыңғайлы тесситура іштегі тыныс таусылғанша дыбыстай 

бастаймыз. Дыбыстау кезінде дауыстың әдемілігімен дыбыстың біркелкілігін бақылып 

отыру керек. 

Дикцияның тазарту 

Бұлшықеттерді 

босаңсыту 

Ырғақты сезінуге 

тәрбиелеу 

Дауыс 

арақашықтығын 

жетілдіру 

Орындаушылық 

шеберлікті 

жетілдіру 

Таза 

дыбыстау 

Тыныс алуды 

қадағалау 

Вокалдық дағдылар 

Жас әншіні ән айтып үйретудегі әдістері 
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2. Әншілік қалыптың дұрыс орналасуын тексере отырып, дауысты дыбыстан құралған 

буынды біресе forte, біресе piano-да орындау керек. Дыбыстау кезінде әншілік тынысқа, 

дыбыс сапасына, таңдайдың еркіндік жұмысын қадағалау. 

3. Бір нотада барлық дауысқы дыбыстарды айту (а, э, и, о, у; а, о, э, и, у), асықпай бір 

тыныста. Дыбыс сапасын және оның біркелкілігін тексеріп отыру. Бір нотада дыбыстау 

артикуляцияның еркін жұмысын, дыбыстың біркелкі шығуына көмек береді. 

4. Ауызды жауып дыбыстау  «м» дыбысы арқылы жүзеге асады. Ол үшін бірінші 

ауызды ашып әншілік аппаратты дұрыс орнастыру керек. Кейін ерінді жаймен түйістіріп 

"ММММ" дыбысында дыбыстайды. Дыбыстау кезінде ерінмен таңдайда кішігірім діріл және 

азғана қытық сезілуі керек. Дыбыстау кезінде тілді еркін жатқызамыз, егер тіл көтеріңкі 

болса бұл сезілмейді. 

5. Бір нотада буындарды айту.Олар:«ма, мэ, ми, мо, му». Дыбыстау кезінде алғашқы 

буын «М» әріпін созып «ММа» асықпай алдыңғы жаттығудағыдай біркелкі дыбыстау 

арқылы жүзеге асырылады. Темпті жай бастаймыз. Бұл жаттығу әншілік опораны сезуге, 

дыбысты алға итеруге қолайлы. 

6. Жас әншіні қалыптастыруда дауыссыз әріптің бірі «л». Мұнда жас әнші бір нотада 

немесе кіші және кішігірім интервалдарда ла, лэ, ли, ло, ля, лу, ло буындарын айту[7, 19-

22б]. 

Дауыс қойылымы тез қалыптасатын әрекет емес. Ол күнделікті дайындықпен 

ізденімпаздылықты қажет етеді. Дауысты жетілдіру кезеңінде міндетті түрде дауыс 

жаттығуларына қойылатын талапты ескеру керек [8,49б.]. 

Дауыс жаттығуларына қойылатын талаптар: 
- Негізгі дыбыстарды созып айту; 

- Әнші диапозонын кеңейту; 

- Дауысты бірте-бірте жаттықтыру; 

- Дауыстың қатты шығуына жол бермеу; 

- Еркін дауыспен орындауға үйрету; 

- Дыбыстың тазалығына көңіл бөлу; 

- Дыбыстың біркелкілігін бақылау; 

- Дауыстың әдемілігіне көңіл бөлу.  

Көптеген вокалдық педагогтар музыка-педагогикалық репетуардың бірнеше түрін 

көрсетеді, олар: вокалдық жаттығу, вокализдер, халық әндері, көркем шығармалар, 

камералық шығармалар. 

Педагогтің міндеті – дауысты реттеу, қалыптастыру, және репертуар таңдай білу. 

Материалды таңдау барысында белгілі бір мақсат болуы тиіс. Педагог нақты материалдарды 

пайдалана отырып студент бойында қандай вокалдық-техникалық қабілеттер мен дағдыны 

дамытқалы отырғанын білуі керек. Мақсатсыз таңдалған музыка-педагогикалық материалдар 

әншінің вокалдық-техникалық дамуының тежелуіне алып келуі мүмкін. 

Жүйелі түрде сапалы, біртіндеп күрделендірілген репертуар қашанда вокалдық-

техникалық және орындаушылық дамуы жағынан орындаушыға сәйкес келеді, сондықтан да 

әншінің жан-жақты дамуына, жұмысына жақсы түрткі болады. Жүйелендіру барлық 

белгісіне байланысты жүргізілуі тиіс: көркем образдың күрделілігі, музыкалық және 

эмоционалдық мазмұнның күрделілігі, вокалдық-техникалық қиындықтар (диапазон кеңдігі, 

тесситура, қозғалғыштық және т.с.с.)[5,78-82б.6,200б,]. 

Вокалдық кеңес: 

1. Интервал ұлғайған сайын көбіне студенттер ырғаққа сенімсіз бола бастайды; 

бірінші дыбысты орындау кезінде келесі дыбысты анық сезінуі қажет.   

2. Егер сіз дыбыс күшін жоғары регистрда сақтап қалғыңыз келсе, онда төменгі 

нота регистрында дыбысты шығындамаңыз, әсіресе интервал ұлғайған сайын. 

3. Ойдан жасалған шаршаңқылықтан өзін аулақ ұстау үшін  студент 

шығармаларды жарты дауыспен жаттап алады.  Бұл әдіс күш жұмсаудың орнына өзін сақтап, 

жеңіл әсермен баурап алуы мүмкін. Сондықтан да шығарманы орындауда толық дауыспен  
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жаттығу қажет. Тек осындай жолмен ғана мақсатқа жете аласыз, олай болмаған жағдайда 

құлдырайсыз.  

4. Әндету өнеріне үйрету вокалдан басталады. Ол екі мақсатты көздейді:  

а) дауысты дамытып барлық вокалдық талаптарға сай ету; 

б) түрлі стильдерде фразалау арқылы сөздің көмегінсіз музыканы орындауға 

үйрену. 

5. Бастапқыда еркін шықпайтын дауыстағы жоғары және төменгі ноталар бірінші 

жаттығудан бастап орталық регистрды қолданса өздігінен жетілетіндігі белгілі. Сонда 

педагогта да оқушы дауысының шынайы сипаты туралы күмәндар да болмайды, себебі 

орталық регистр дем алысқа тұрады да алмасып отырған тонның нотасы анық 

қарастырылады. 

6. Қандай болмасын белгілі бір атақты әртіске еліктеуден сақтаныңыз және сіздің 

даралығыңыз шынайы еліктеушілердің қалауына айналады. 

7. Әндететін дауыс – аспап, оның қалыптасуы мен дамуы әрбір адамның жеке 

мүмкіндігіне тәуелді. Сондықтан да дауыс нағыз әртістің жаны мен санасына тән сипаттама 

болып табылады. Бұдан шығатыны әдемі дауысты иеленген, бірақ ақылынан алжасқан әнші 

қашанда орта дауысты бірақ ақылды әншіден төмен тұрады. 

8. Жас әншіге ескерту: дауыстың тазалығы мен сақталуына жету үшін, барлық 

тапсырмаларды белгіленген тәртіппен орындаған жөн. Мұның қорытындысында дауыстың 

қорытындысы мен нағыз негізі жатыр. 

9. Мұғалімнің студентін атақты етуге ұмтылысы өз ісінің білгірі болғанда ғана 

жүзеге асады. Педагог қаншалықты кәсіпқой сауатты болса, соншалықты қарапайым. 

Қорытындылай келе ән өмірдің ажары, халқымыздың ғасырдан-ғасырға жалғасып 

келе жатқан қазынасы. Ал жақсы әнді адамзатқа аманат етіп жеткізетін ол - Әнші. Әнші болу 

табиғаттан беріледі және құзыретті оқытушылардың білімінің арқасында дамып жетіледі. 

Жас әнші вокалдық білімді алғаш үйренген уақыттан бастап, оқытушының үйреткен әдіс- 

тәсілдерін, ескертулерін естерінде сақтауы керек. Ал, дауыс жаттығулары әншілік өнердің 

ажырамас серігі. Әрбір әнші сахнаға шығар алдында, міндетті түрде дауыс жаттығуларын 

жасауы кажет. Себебі дауыс жаттығулары дауысты бір формада ұстау үшін әнші дауысының 

маңызды бір бөлігі болып саналады. 
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аға оқытушысы2, п.ғ.м., оқытушысы3 

 

Аңдатпа: мақалада VUCA білім беру әлемінде қажетті икемді және кәсіби дағдыларды 

(soft skills, hard skills) қалыптастыру қағидаттарын айқындау негізінде білім алушылардың 

оқытудың жаңа жағдайларында өзін-өзі жүзеге асыру және жылдам бейімделу жолдарын 

іздеу қажеттігі өзектендіріледі. Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім беру 

траекториясын жобалауды құқықтық, ұйымдастырушылық, оқу-әдістемелік қамтамасыз 

етудің жолдары анықталып, педагогикалық шарттары ұсынылады. 

Кілттік сөздер: VUCA әлемі, бастауыш сынып мұғалімі, жеке білім траекториясы. 
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Аннотация: в статье актуализируется необходимость поиска студентами путей 

самореализации и быстрой адаптации в новых условиях обучения, на основе определения 

принципов формирования гибких и профессиональных навыков (soft skills, hard skills), 

необходимых в мире VUCA образования. Определены пути и предложены педагогические 

условия правового, организационного, учебно-методического обеспечения проектирования 

индивидуальной образовательной траектории будущего учителя начальных классов. 

Ключевые слова: мир VUCA, учитель начальных классов, постронение индивидуальной 

траектория образования. 
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Abstract: the article actualizes the need for students to find ways of self-realization and rapid 

adaptation in new learning conditions, based on the definition of the principles of formation of 

flexible and professional skills (soft skills, hard skills) necessary in the world of VUCA education. 

The ways are defined and the pedagogical conditions of legal, organizational, educational and 

methodological support for the design of an individual educational trajectory of a future primary 

school teacher are proposed. 

Keywords: the world of VUCA, primary school teacher, the construction of an individual trajectory 

of education.  

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Өмір бойы білім алу қағидаты негізінде 

мектепке дейінгі білім беруден жоғары оқу орнынан кейінгі білімге дейінгі білім беру 

бағдарламаларының сабақтастығын қамтамасыз ету» басты мақсат ретінде аталып өтіп, 

«Жаңа білім беру бағдарламалары өмір бойы оқытуды болжайтын, тез өзгермелі VUCA 

әлемінде қажетті икемді және кәсіби дағдыларды (soft skills, hard skills) қалыптастыруға 

бағдарланатын болады»,-деп нақты талаптар қойылған [1].  

VUCA әлемінің тағы бір қажеттілігі ретіндегі өмір бойы оқу. Яғни, білім беру мен 

ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жалпыадамзаттық құндылықтар 

негізінде бүкіл білім траекториясы бойы жинақталатын құзыреттердің мазмұндылығын қайта 

қарау қажеттілігі туындайды. 

Қазіргі таңдағы ақпарат тасқыны өршелене түсуіне және ертеңгісін алған білімнің 

кешке қарай ескіріп қалуына байланысты адам үнемі жаңа ортаға, жаңа өмірлік жағдайларға 

үйреніп бейімделуін талап етеді. 

Үздіксіз білім беру - болашақ білім берудің маңызды трендтерінің бірі. Сіз диплом 

алып, жұмысқа орналасқаннан кейін де, оқуыңыз аяқталмайды. Бұл өмір бойы шексіз 

процесс. Осы орайда ыңғайлы оқудың стандартты емес стилін таңдап, көбірек есте 

сақтаудың өзіндік әдісін меңгере отырып, еңбектену мен тынығудың тепе-теңдігін 

сақтауддың амал-жолдарын іздестіру қажетті дағдыларды дамыту және оқуға деген 

қызығушылықты сақтауға мүмкіндік береді. 

Біз өз атауын «Volatility» - тұрақсыздық ұғымынан туындайтын «VUCA» барлық 

салаларындағы ғарыштық жылдамдықпен өте тұрақсыз өзгерістер әлемінде өмір сүріп 

жатқанымызды мойындайтын кез келді [2].  

«VUCA» әлеміне белгісіздік (uncertainty), күрделілік (complexity), екіұштылық 

(ambiguity) тән. Міне осы жағдайда болашақ мұғалімдердің үздіксіз білім алу қабілетін 

дамытуға қалай көмектесуге болады деген орынды сұрақ туындайды [3]. 

Қазіргі уақытта қоғам дамуы білім берудің жаңа деңгейін талап етеді. Сондықтан 

жоғары мектеп алдында бүгінгі таңда шығармашылық, жауапты мамандарды даярлау міндеті 

тұр, бастамашыл, өзін-өзі танытуға дайын және жаңаларына тез бейімделуге дайын болашақ 

мұғалімді кәсіби дайындау міндеттері белең алуда. 

Бұл өз кезегінде жоғары мектепте білім беру процесін қайта құру және осыған 

байланысты, студенттерді, әсіресе болашақ бастауыш сынып мұғалімінің оқытудың жаңа 

жағдайларда өзін-өзі жүзеге асыру және жылдам бейімделе алу жолдарын іздеу қажеттілігін 

өзектендіре түседі. Сондықтан да жоғары мектептің білім беру процесі білім алушылардың 

белсенділігін арттырудың алғашқы қадамы білім траекториясын жобалау іскерліктерін 

қалыптастыруға бағытталауы тиіс.  

Білім алушылардың жеке білім беру бағыттарын жобалау мен іске асырудың мәндік 

сипаттамасы Т.Б.Алексеева, Л.Нежнова, В.С.Безрукова, С.В.Воробьева, Е.С.Заир-Бек, 
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В.Е.Родионова, М.Б.Утепов, Т.О.Балықбаев және т.б. ғалымдардың еңбектерінде ашып 

көрсетілген. 

Жоғары мектеп студенттерінің білім траекториясын жобалау ерекшеліктері 

М.В.Васильева, Е.Л.Гончарова, Н.А.Лабунская, М.Л.Соколова, Ю.Ф.Тимофеева, В.В.Лоренц, 

М.Ж.Мальтекпасов және т.б. зерттеушілердің диссертациялық жұмыстарында 

қарастырылған. 

Жеке білім траекториясы психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде 

студенттің жеке тұлғасын көрсететін оқытушымен бірлесіп жобаланатын оқу іс-әрекетінің 

өзгермелі құрылымы. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің оқу іс-әрекетінің вариативті құрылымы туралы 

айтқанда, біз оқу курстарының мазмұнын өзгерту емес, оларға жаңа жағдайларға тезірек 

бейімделуге көмектесу, өзін-өзі жылжытуды көздейміз. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің білім траекториясын құруда ең алдымен 

эдвайзердің көмегімен үлгілік оқу жоспары мен элективті пәндер каталогына талдау 

жасалып, әрбір білім алушының пәндердің пререквизиттер мен постреквизиттер жүйесімен 

танысуы негізінде жеке оқу жоспары жоспарланады.  

Білім алушылардың белгілі пәнді оқуға жазылуы тіркеу бөлімін ұйымдастырады. 

Білім траекториясын қалыптастыру кезінде білім алушылар жеке білім траекториясын 

ұйымдастыру мүмкіндігіне қол жеткізеді.  

«Білім алудың жеке траекториясының дайындығын қамтамасыз ету» туралы жоғары 

оқу орындарындағы оқыту процесін қамтамасыз ету түрлері туралы оқытушыларына 

жүргізілген сауалнама нәтижелері болашақ бастауыш сынып мұғалімінің өзіндік білім алу 

мақсатында жобаланатын оқыту құралдары мен технологияларының жиынтығы ретінде 

нақтылауға мүмкіндік берді.  

Жеке білім траекториясы үлгілік оқу жоспары мен элективті пәндер каталогы негізінде 

эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына дербес қалыптастырылатын жеке оқу 

жоспарларында көрсетіледі.  

Жеке білім траекториясын жобалауда басқарушылық және педагогикалық 

құраушылары өзара байланыста болып, бірін-бірі толықтырып отырады. Басқарушылық 

құрамдас бөлігіне құқықтық және ұйымдастырушылық, ал педагогикалық құрамдас бөлігі 

оқу- әдістемелік жағынан қамтамасыз етіледі. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім маршрутын құруға дайындығын 

құқықтық қамтамасыз ету таңдау құқығын бекітетін кәсіптік білім берудің жеке бағыты 

реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. таңдау құқығын бекітетін білім алушылардың 

қызметі және өз бағдарыңызды құру. Құқықтық қамтамасыз ету ақпаратты алу, түрлендіру 

және пайдалану тәртібін, құқықтық ақпараттық жүйенің мәртебесі мен жұмыс істеуін 

реттейді. Ол жеке маршрутты құруда таңдау құқығын сақтау кепілдігінің маңызды шарты 

болып табылады. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім маршрутын құруға дайындығын 

ұйымдастырушылық қамтамасыз ету – бұл қайсыбір бағдарламаны немесе белгілі бір 

процедуралар мен ережелерді жүзеге асыратын қатысушылардың бірдестігі қамтамасыз ету 

көздейдейтін ұйымдастырушылық сүйемелдеу. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету 

маршруттың мақсаттарын қоюға байланысты кәсіби проблемаларды шешу, уақытты 

ұйымдастыру рәсімін анықтауды шамалайды. 

Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету ақпараттық оқыту пакетін (жоғары оқу орнынының 

білім беру мүмкіндіктері туралы ақпарат) және оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер. 

Білім беруді дамыту қазіргі жаһандану жағдайында жастарды өмірге дайындау жүйесін 

жетілдірудің басым міндеті ретінде әрекет етеді. Қазіргі әлемнің әртүрлі елдеріндегі білім 

беру проблемаларын түбегейлі шешу, бір жағынан, мемлекеттік саясатта және соған 

байланысты нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру қажеттілігінде елеулі өзгерістерді 

талап етеді, ал екінші жағынан, әртүрлі деңгейлерде білім беруді ұйымдастырудың жаңа 
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тиімді жолдарын анықтауды талап етеді. Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім 

маршрутын құру мынадай принциптерді есепке алуды көздейді: 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім беру траекториясын іске асыруда 

сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз етуге, қажеттілігін қанағаттандыруға бағдарлану; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің қажеттіліктеріне жауап беретін» жеке білім 

беру траекториясын жобалау»; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімің жеке білім беру траекториясын үздіксіз білім 

беру жүйесін «өмір бойы білім алу» процесінде құру; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімдері арасында сындарлы білімге деген 

мотивациясын ынталандыру; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің тиімді білім беру тәжірибесін құруда іс-

әрекеттік және тұлғаға бағытталған тұғырларды жүзеге асыру; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің білім беру бағдарламаларын таңдау 

мүмкіндігін сақтау; білім беру нәтижелерінің стандарттарына сәйкес келуі. 

Сонымен қатар болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім траекториясын 

құруда беруді ұйымдастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету де, олардың танымдық, әлеуметтік, 

тәжірибелік әлеуетін өзектендіру де назардан тыс қалмағаны абзал. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім траекториясын құрудың өзектілігі 

және құқықтық және ұйымдастырушылық, педагогикалық қамьамасыз ету жолдарын 

іздестіру педагогикалық шарттарды анықтауға мүмкіндік берді: 

 - болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім траекториясын жобалау және іске 

асыру процесінде оқытушы мен студент арасындағы субъективті қарым-қатынастардың 

болуы; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің өзін-өзі дамыту кәсіби қажеттілігін түсінуі; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім траекториясын жобалау кезеңдері 

мен мазмұнын игеруі; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім траекториясын қалыптастыру 

алгоритмі және оның тиімділігінің критерийлерін ұстану іскерлігі; 

 - болашақ бастауыш сынып мұғалімінің білім және ақпараттық ресурстарын тиімді 

пайдалануы. 

Бір мақалада болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке білім траекториясын жобалау 

мәселесінің барлық аспектілерін қамтыу мүмкін емес, болашақта білім алушылардың жеке 

білім траекториясын жобалауға дайындығын қамтамасыз ете алатын әдістемелік құралдар 

және ақпараттық-оқу пакеті ұсынылуы тиіс деген қорытындыға келеміз. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Қазақстан Республикасында білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы: 2019 

жылдың 27 желтоқсаны, №988 бекітілген // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988. 

25.04.2019. 

2. https://zaochnik.ru/blog/razvitie-soft-skills-u-studentov-dlja-chego-eto-nuzhno-i-kak-eto-sdelat/  

3. https://teachline.ru/blog/chto-oznachaet-vuca-mir/  

 

ӘОЖ 373.2 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ГИПЕРАКТИВТІ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС 

ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ 

 

Абубакирова Акмарал Туребековна1, Баширова Лаура Куанышевна2 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ-нің №43 

«Гүлдаурен» балабақшасы МКҚК, музыка жетекшісі1, тәрбиеші2 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988


123 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Аңдатпа: мұғалім гиперактивті балаларға қоршаған ортадағы басқаларға кедергі 

келтіретін мінез-құлықты түзетуге және құрдастарының арасында қалыпты жағдай жасауға 

көмектесетін дұрыс жұмыс түрлерін таңдауы керек. Сондықтан бұл мақала гиперактивті 

балалармен жұмыс істеу тәсілдеріне негізделген. 

Кілттік сөздер: гипреактивті балалар, педагогикалық жұйе, психокоррекциялық жұмыс, 

ойын жаттығулары. 

 

ПУТИ РАБОТЫ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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образования города Актобе», музыкальный руководитель1, воспитатель2 

 

Аннотация: педагогу необходимо выбрать правильные виды работы, которые помогут 

гиперактивным детям исправить поведение, мешающее другим в их среде, и создать 

нормальную ситуацию среди их сверстников. Поэтому эта статья основана на способах 

работы с гиперактивными детьми. 

Ключевые слова: гипреактивные дети, педагогическая работа, психокоррекционная работа, 

игровые упражнения. 

 

WAYS TO WORK WITH HYPERACTIVE CHILDREN IN PRESCHOOL 

ORGANIZATIONS 
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Аbstarct: the educator needs to choose the right types of work that will help hyperactive 

children to correct the actions of others in their environment and create a normal situation among 

their peers. Therefore, this article is based on ways to work with hyperactive children. 

Kewords: hyperactive children, pedagogical work, psychocorrective work, game exercises. 

 

Қазіргі қоғамда болып жатқан кең шеңбердегі өзгерістер үшінші мыңжылдықтың 

білімді, саналы жастарын тәрбиелеушілерге үлкен міндет жүктейді. Жас ұрпақтың жаңаша 

ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі 

білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру – жалпы білім 

беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі.  

Қазақстан Республикасында түзету педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығыарнайы мектепте білім беру зертханасында ерекше қажеттіліктері бар балаларды 

жалпы білім беру үрдісіне енгізу мәселесінің ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену арқылы педагогика теориясы мен оқу-тәрбие 

үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты: білім беру парагдимасы өзгерді, білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас басқаша қарым-қатынас, өзгеше менталитет пайда болуда 

және педагогикалық технологияның кеңінен қолданылуына ғылымның үлкен роліне мән 

беруде. 

1991 ж. ҚР Білім беру Заңындағы көрсетілген оқытудың формаларына таңдау жасау, 

жаңа білім берудегі оқыту формаларын құру жұмыстары жүргізілді. Осылайша, әлеуметтік 

қажеттіліктер түбегейлі түрде өзгеріп, дамудың барлық деңгейіндегі әлеуметтік 

қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін ғылыми-әдістемелік жұмыстардың қажеттілігі 

туындады. 



124 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Педагогикалық жүйе бойынша, жалпы ашық түрдегі білімнің өзгеру мүмкіншілігі 

сыртқы факторлардың әсерлерінен болып отырады. Педагогикалық жүйедегі коррекциялық 

педагогика аумағы жалпы және арнайы, ерекше мақсат-міндеттерден басқа тағы да бір 

мәселені қарастырады, яғни, бұл қоршаған ортаның балалар үшін бірнеше зиянды қажетсіз 

нәрседен әлеуметтік ортадағы қолайсыз, оларға пара-пар емес жағдаяттардан аулақ болуды, 

тек максималды түрде қолайлы, әрі өз кезеңімен әлеуметтенудің дамуын қарастырады 

Негізінен педагогика ғылымында баланың әр түрлі жас кезеңінің мәселесіне қатысты 

әртүрлі жасерекшеліктеріне сәйкес балаларға дамытушылық бағдарламаларды жасап 

жүргізеді. Бағдарлама оқыту тәрбие процесінде тәрбиелеуші мұғалім ата ана көмегімен 

жүзеге асырылады. Ең бастысы балаларды әр бағдарламада өз мүмкіндіктерін, қабілеттерін, 

қызығушылықтарын қолдана білуге үйрету негізінде олардың қабілеттерін,  

қызығушылықтарын атықтау дамытуға жағдай жасау. 

Психокоррекциялық жұмыстың ойын жаттығулары арқылы берілуі: мінез-құлықтың 

реттелмеуі, бала қобалжуы, қорқуы мен қарым-қатынас бұзылуында қолданылады. Мектепке 

дейінгі кезеңде ойын еркін әдіс ретінде қолданылады. Ойын жаттығулары бағыттау, қайта 

құру және бекітуге арналады. Ойын үстінде баланы асықтырудың қажеті жоқ, бірақ 

белсенділігін байқатқанда мадақтап отыру шарт. 

Бала-бақшада аффектілі: шектен тыс өкпелегіш, жағымсыз тұйық, эхмоциясы тұрақсыз 

балалар кездеседі. Олармен олйынның төрт түрі: сюжетті ролді, ереже бойынша ойын, 

бейнелі-ролдік ойын, және режиссерлік ойындар қарастырылады. Олар мектепке дайындық 

төңірегінде шоғырланған. Осы тақырып бойынша зор ғылыми тәжірибелік жұмыстар 

жүргізген (Л.А. Венгер, Л.М. Безруких, А.С. Смирнова, В.В. Холмовская, т.б.). 

психологтардың назарын таза психологиялық мәселелерге аударған жөн. Психикалық 

процестерді дамытуды жетілдіре отырып мінез-құлықты басқару, алдын алу, анықтау, 

сондай-ақ психолог баланың жеке бас дамуына маңызды үлес қосып, мектепте табысты 

оқуға дайындық жасауға ықпал етеді. 

Бала психикасының дамуына орта көп қырлы әсер етеді. Мектепке дейінгі баланың 

жекелілігінің қалыптасуы топтағы эмоционалдық-психологиялық ахуалдың жағымды болу 

шартында ғана толыққанды болады. 

Шынайы өмірде мектепке дейінгі балаларда құрдастарының ортасында танымал 

еместері кездеседі. Олардың қарым-қатынас шеңбері тар, олар ойын ұйымдастыруда тұрақты 

мүше бола алмайды, ал олардың жеке қасиеттерін балалар төмен бағалайды. Бұл жағдайда 

коррекция пәні баланың топтағы құрдастары мен ортада танымал болуына әсер ету, ал 

психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыты – балалардың оған деген кері қатынасын 

бағдарлау және жағымды бағалау жүйесін зерттеу. 

Балаларды құрдастарының ойын түсінуге, өз пікірін айта білуге, ортақ ойынды 

жоспарлауға, әрекет бірізділігін анықтауға дағдыландыру қажет. Қимыл әрекеті баяу 

дамыған балаларда шапщаң мазмұны ойындарға қызығушылығын оятқан маңызды, олардың 

ойын операцияларын ең жоғарғы деңгейде жетілдіріп, сәйкесінше мұндай баланың әрекетін 

мадақтап отырған дұрыс. 

Қимыл белсенділігі жоғары балаларға өздерінің қозғалысын мазасыздығын басқара 

алуға мүмкіндік беретін жағдай туғызған жөн. Мұндай балалардың қохғалысын жасанды 

шектеу олардың тек ашу мен қозуын күшейтеді. 

Мотивациялық аумақты түзетуде баланың мінез-құлқындағы бұйрық өзімшілдік 

көзқарастың басым болуынан қарастырылады. Мұндай балалардың белсенді, бастамащыл, 

қарым-қатынасқа бейім болуы мүмкін. Бірақ оларда ойынға деген ұмтылыс ойнау үшін емес, 

алғашқы ұту деген секілді жекелік мақсаттар болады. Өзімшілдік мотивтері балалар мінез-

құлқында ащық көрінуімен бірге жасырын болуы да мүмкін. Мұндай жағдайда негізгі 

коррекциялық жұмыста жекелік маңыздылық пен іс-әрекеттің қоғамдық құнды мотивтері 

арасында үйлесімділікті орнатуға бағыттайды. Бұл үшін балаларды мақсатқа сай тәсіл 

әртүрлі әлеуметтік пайдалы іс-әрекетке жұмылдыру. Онда мотивацияға негізделген тәсілдер 

қолданылуы мүмкін: досқа көмек, өз тобына көмек көрсету, қақтығыста төрелік ету. Ең 
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бастысы бала әлеуметтік маңыздылық сапасын шынайы көрсете алса және өзінің «басты» 

болуғақажеттілігін қанағаттандыра алса болғаны. Психокоррекция бағыты мұндай баланы 

құрдастарымен бірге ортақ іс-әрекетпен жұмылдыру қажет. 

Осындай ерекше көңіл  бөлуді қажет ететін балалардың қозғалысы бей - берекет және 

кенеттен өзгеріп отырады. Энергиясы шамадан тыс көп болғандықтан күштің қоры 

қарқынды шығындалады. Ол жалғыз отырған кезде де, аз құрдастарымен болған кезде де 

өзінің мінез - құлқын алуан түрге құбылтып отырады. Мұндай бала не нәрсеге қабілетті 

екендігін балалардың тобымен бірге болған кезде көрсете алады. Бұл балаларда сенсорлық 

тітіркендіргіштікті қабылдау қасиеттілігі тұрақты болғандықтан оны қанағаттандыру өте 

қиынға соғады. Осы ретте гиперактивті балаларға өзін қоршаған ортада өзге құрдастарымен 

тез қарым-қатынасқа түсіп, тең дәрежеде тапсырма орындау, зейінін жтұрақты бір 

тапсырмаға аудару тұрғысынан қиындықтар туындап отырады. Тәрбиешіге гиперактивті 

балалардың өз ортасындағы басқаларға кедергі боларлықтай әрекеттерін түзеп, 

құрдастарының арасында қалыпты жағдай туғызуға көмектесетін жұмыс түрлерін дұрыс 

таңдау қажеттілігі туындайды. 

Сондықтан жұмыс жоспарына мектепке дейінгі жастағы баланың шығармашылық 

қабілеті мен қиялын дамытуға бағытталған тапсырмалар мен жаттығулар енгізіу қажеттігі 

туындайды. 

Гипербелсенді баланың қоғамға бейімделуін қамтамасыз ету үшін жанұяның  және 

мектепке дейінгі мекеменің, қоғамның ынтымақтастығы қажет. Егер де біз  бала бойындағы 

гипербелсенділікті барынша азайту жолында дұрыс жұмыс жүргізетін болсақ, сонда ғана 

дені сау, жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелей алмақпыз. 
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METHODOLOGY OF TRUE VOICE STAGING OF A TEACHER OF MUSIC 
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Abstract: The scientific article explores the method of putting a real voice of a music teacher. 
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Ғаламдық өзгеріс ғаламдық білім беру саласына үлкен түбегейлі өзгерістер әкелді. 

Бүкіл адамзаттың бұрынғы үйренген тіршілік үрдісі өзгерді. Жаңа өмірге жаңа білім берудің 

жаңа жаһандық моделі өмірге келді. Барша адамзатқа ең қажетті деннің саулығы 

маңыздылығы туындады. Соған қарамастан ХХІ ғасыр білім беруі бұрынғы сатыдан 

жаңашыл сатыға көшті.  

Білім берудің қашықтықтан және дәтүрлі  формасының өзектілігі арта түсті. Адамзатқа 

рухани азық күш бола білген музыка өнерінің орны қай ғасырда болмасын ерекшеленеді. 

Өйткені музыка –ол құдіретті күш. Қазақстанның жалпы музыкалық білім беру саласындағы 

жоғары мектептерде даярланып жатқан болашақ музыка пәні мұғалімдеріне қойылатын 

талаптар да өзгерді. Дәстүрлі сабақтарымызды қашықтықтан және дәстүрлі беру формасына 

өттік.  

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігіне қажетті пәндерге аспапта 

орындаушылық, хорды дирижерлау, дауысты қою, мектеп репертуарын үйрену және де 

жалпы музыкалық теориялық пәндерді меңгеру жатады. 

Өзіміздің тәжірибемнен «дауыс қою» пәнін қашықтықтан және дәстүрі білім беруде 

қалай ұйымдастырып жүргізу әдістемемізді ұсынамыз. 

«Дауыс қою» пәнінің мақсаты:  – болашақ музык пәні мұғалімдерінің шынайы дауыс 

аппаратын кәсіби деңгейде қою, қалыптастыру, дамыту, шыңдау болып табылады. 

«Вокал» — музыка аспабының сүйемелдеуімен немесе сүйемелдеуінсіз жеке әншіге, 

хорға арналып жазылған музыкалық шығармаларды орындап айту өнері. Ән өнері – ықылым 

заманнан бері көптің ортасына жылдам жетіп, кең таралатын өнердің ең түсінікті және көне 

түрі. Әншілік өнер – әншінің дауыспен орындауы, музыкалық шығарманың образды-

идеялық мазмұнын әнші дауысының мәнерімен, күшімен жеткізу және ашу өнері [1]. 

Бүгінгі таңда білім алушыларға қашықтықтан және дәстүрлі жалпы музыкалық білім 

беру, қазақстандық қоғамда қалыптасқан білім кеңістігінің аса маңызды құрамы болып 

қарастырылады. Ол әлеуметтік тұрғыда қажеттілік туғызып, білім алушының тұлғасын 

тәрбиелеу, оқыту мен дамытуын үйлестіретін және қоғам мен мемлекет тарапынан тұрақты 

назар аударумен қолдауды талап ететін білім.  

«Дауыс қою» пәнінің міндеттеріне: студенттердің музыкаға деген қызығушылығын 

арттыра отырып, оларды мәдениеттілікке, сүйіспеншілікке, әдемілікке тәрбиелеу, 

болашағынан үміт күттіретін ерекше талантты студенттерді ән айту шеберлігінің қыр-

сырларымен жан-жақты тәрбиелей отырып, болашақ дарынды тұлғаға жол ашу, бағыт 

көрсету, музыкалық сауаттылыққа, ән айту шеберлігіне баулу, болашақта дарынды, 

шығармашыл, өнерсүйер тұлға болып қалыптасуына бағыт беру, музыкалық шығармаларды 

терең түсініп, өз мәнерінде орындауға үйрету, әлемдік музыкалық шығармалардың үздік 

үлгілерімен таныстыру, өз ұлтының тарихын, мәдениеті мен тілін, өнерін қастерлей білетін 

мәдениетті, шығармашыл тұлға тәрбиелеу, Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың өнері мен 

салт-дәстүрі жөнінде мағұлматтар беру, студенттердің музыкалық есту, есте сақтау, ырғақты 

сезіну, таза интонациялық мәнерлеу қабілеттерін дамыту, көркемдік-эстетикалық талғамын 

арттыру, шығарманы кәсіби деңгейде орындауды үйрету, сахналық шеберлікті, сахна 

мәдениетін меңгерту, студенттердің кәсіби біліктілігін шыңдау арқылы республикалық, 

халықаралық байқауларға қатыстыру жатады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80


127 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Табиғаттағы ең нағыз шынайы музыкалық аспап ол, «адамның дауысы» болып 

табылады. Дауыс — адамның және өкпемен дем алатын жануарлардың дыбыстау мүшелері 

арқылы шығаратын үні, дыбысы. Адам дауыс арқылы ой-пікірін сезімін, көңіл-күйін әрқалай 

(сөйлеу, тілдесу, өлең айту, күлу, айқайлау, т.б.) білдіреді [2].  

Дыбыс тербелістерінің жиілігі дыбыс сіңірінің жуан-жіңішкелігіне, керілуіне, көмей 

еттерінің қозғалуына, орталық жүйке жүйесінен келетін импульстарға, ішкі секреция 

қызметіне байланысты. Дауыс күші дауыс желбезегінің дірілімен анықталады. Толқын жиі 

болған сайын дауыс та күшті болады. Адам дауыс күшін өз еркінше өзгерте алады. 

Музыкада - дауыс төмен (жуан), жоғары (жіңішке) және «қойылған», «қалыпқа түскен» 

(арнайы маманданған кәсіпқой әншінің дауысы, сахна сөзі), сондай-ақ «қалыпқа түспеген» 

(арнаулы білім алмаған әуесқой әншінің дауысы, тұрмыстағы әдеткі сөйлеу, тілдесу) болып 

бөлінеді. Ал таза кәсіби тұрғыдан дауыс негізгі алты түрге бөлінеді: Әйелдер дауысы - 

сопрано (ең жоғарғысы), меццо-сопрано (орташасы), контральто (ең төменгісі); Ерлер 

дауысы - тенор (ең жоғарғысы), баритон (орташасы), бас (ең төменгісі). Сондай-ақ баланың 

дауысы альт, дискант болып бөлініп, ол балиғатқа (12 - 14 жасқа) дейін октаваға өседі. Әрбір 

дауыс түрінің жарқын сазды, биік, толағай айтылатындарына лирика, ал қою үнмен, жігерлі 

де қоңыржай шығатындарына драма деген атаулар да қосарлап қосылады [3]. 

Қашықтықтан және дәстүрлі білім берудегі «ДАУЫС ҚОЮ» пәнін «ZOOM» 

платформасында өткізу жоспары. Уақытысы: 40/65 минут. 

 

№ Кезеңдері Көрсетілетін іс әрекет Қажетті құралдар Уакыты 

1 Пәннің өткізілу 

мақсаты, мазмұны, 

түсіндіру 

Сабаққа қатысушыларға 

сабақты өткізу мақсатын айтып 

түсіндіру, көтеріңкі көңіл күй 

тілеу 

Ноутбук, 

смартфон, 

Дыбыс күшейткіш 

құралдары 

микрофон 

құрылғылары 

5 мин 

2

. 

 Оқытушы - Студент 

Дауыс аппаратымен 

жұмыс жасау, 

жаттығулар 

орындау, қыздыру, 

тыныс алу,  

Дауыс жаттығуы 

1.ДА-ДА-ДА-ДА-ДА; 

2.ГАММА ДО МАЖОР 

ЛЕГАТО, СТОККАТО; 

3.КПТИК-КПТЭК-КПТАК-

КПТУК-У-У-У-У-ХЭЙ-ЛОУ; 

4.МА-МЭ-МИ-МО-МУ; 

ДА-ДЭ-ДИ-ДО-ДУ; 

ТА-ТЭ-ТИ-ТО-ТУ; 

РА-РЭ-РИ-РО-РУ; 

5.ММММХ- ААААХ; 

6.Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё; 

7.ДАБАДАБАДАБАДАБА-ДА 

Ноутбук, 

смартфон, 

Дыбыс күшейткіш 

құралдары 

микрофон 

құрылғылары, 

фортепиано 

аспабы 

10 мин 

3

. 

Үй тапсырмасы: 

1.Вокализ №8 

2.«Гәкку» 

3.Л.Хамиди «Қазақ 

вальсі» 

4. «Улетай» 

Мектеп репертуарын 

өздігінен іздеу және 

дайындау. 

 

-  Вокализ 

/сольфеджиосын айту/; 

- Дауысқа арналған 

шығармалармен жұмыс; 

- Дауысқа арналған 

шығарманы микрофон арқылы 

орындау шеберлігі; 

- Дауысқа арналған 

шығарманы сахнаға қою; 

Ноутбук, 

смартфон, 

Дыбыс күшейткіш 

құралдары 

микрофон 

құрылғылары, 

фортепиано 

аспабы 

Аудио және 

видеожазбалар 

10 мин 

4Жаңа тақырып: Адамның шынайы дауысы Ноутбук, 10 мин 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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. Музыка мұғалімінің 

шынайы жанды 

дауысын 

қалыптастыру әдісі 

туралы, ерекшеліктері, түрлері 

физиологиялық құрылымы 

слайд-шоу арқылы көрсету.  

смартфон, 

Дыбыс күшейткіш 

құралдары 

микрофон 

құрылғылары 

5

. 

Қорытынды. 

Үй тапсырмасы. 

Білімді бағалау. 

Сабақтың аяқталуы 

Үйренген шеберлік туралы 

нәтижелеу,  Студенттің  ашық 

сабақ туралы ойлары 

Ноутбук, 

смартфон, 

Дыбыс күшейткіш 

құралдары 

микрофон 

құрылғылары 

5 мин 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ И К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ 

ФОРТЕПИАНО ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЯ ШТРИХОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
Темирбаева Кульжан Машраповна 

Республика Казахстан, г.Актобе, Детская музыкальная школа №2, преподаватель 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются вопросы фортепианного 

исполнительства музыкального обучения. Поскольку начальное образование оказывает 

громадное, часто решающее влияние на всё последующее развитие юного музыканта-

пианиста. Не только на совершенствование музыкальных данных, природных задатков 

ребёнка, их развития, но и приобретение на их основе новых качеств, необходимых 

учащимся в дальнейшей работе. Делается акцент на воспитание активного интереса к музыке 

и к самому инструменту, развитие музыкальных и исполнительских возможностей. Изучив 

проблему, мы предлагаем преподавателям фортепиано при разборе новых произведений 

научить учащихся обязательному соблюдению указаний авторского текста. С первых уроков 

воспитывать у учащихся не только навыки профессионально-грамотного музицирования. В 

будущем, в процессе обучения устранения небрежного и неаакуратного исполниетльства на 

музыкальном инструменте. Предлагаем методики не только звукоизвлечения, но и способы 

игры основных музыкальных штрихов.  

Ключевые слова: фортепиано, штрихи legato, non legato, staccato, самоконтроль, 

самоанализ. 

 

ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ ШТРИХТАРДЫ ИГЕРУ АРҚЫЛЫ МУЗЫКАҒА ЖӘНЕ 

ФОРТЕПИАНОНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАБЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ 

 

Темирбаева Кульжан Машраповна 

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қ., №2 балалар музыка мектебі, оқытушы 

 

Аңдатпа: ұсынылған мақалада музыкалық білім берудің фортепианолық 

орындаушылық мәселелері қарастырылған. Өйткені бастауыш білім жас музыкант-

пианисттің кейінгі дамуына үлкен, көбінесе шешуші әсер етеді. Музыкалық деректерді, 

баланың табиғи бейімділігін, олардың дамуын жетілдіріп қана қоймай, сонымен бірге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965260958
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олардың негізінде оқушылардың болашақ жұмысына қажетті жаңа қасиеттерді де меңгерту. 

Музыкаға және аспаптың өзіне деген белсенді қызығушылықты тәрбиелеуге, музыкалық 

және орындаушылық қабілеттерін дамытуға баса назар аударылады. Мәселені зерттей келе, 

фортепиано мұғалімдеріне жаңа шығармаларды талдау кезінде білім алушыларға автор 

мәтініндегі нұсқауларды орындауға үйретуді ұсынамыз. Алғашқы сабақтардан бастап 

оқушыларға тек кәсіби сауатты музыка жасау дағдыларын ғана емес, тәрбиелеу. Болашақта 

оқу барысында музыкалық аспапта ұқыпсыз және дәл емес орындауды жою. Біз дыбыс 

шығару әдістерін ғана емес, негізгі музыкалық штрихтарды ойнау әдістерін де ұсынамыз. 

Кілттік сөздер: фортепиано, legato, non legato, staccato, өзін-өзі бақылау, интроспекция. 

 

DEVELOPMENT OF INTEREST IN MUSIC AND TO MUSICAL INSTRUMENT 

PIANO THROUGH MASTERING STROKES IN WORKS 

 

Temirbaeva Kulzhan Mashrapovna 

Republic of Kazakhstan Aktobe, Children's music school №2, teacher 

 

Abstract: the presented article deals with the issues of piano performance of musical 

education. Since primary education has an enormous, often decisive influence on the entire 

subsequent development of a young musician-pianist. Not only to improve the musical data, the 

natural inclinations of the child, their development, but also to acquire, on their basis, new qualities 

that students need in their future work. Emphasis is placed on fostering an active interest in music 

and in the instrument itself, the development of musical and performing capabilities. Having studied 

the problem, we suggest that piano teachers, when analyzing new works, teach students to follow 

the instructions of the author's text. From the first lessons to educate students not only the skills of 

professionally competent music-making. In the future, in the process of learning to eliminate 

careless and inaccurate performance on a musical instrument. We offer techniques not only for 

sound production, but also methods for playing the main musical strokes. 

Keywords: piano, strokes legato, non legato, staccato, self-control, introspection. 

 

Начальное образование оказывает громадное, часто решающее влияние на всё 

последующее развитие юного музыканта. 

Развитие музыкальных способностей учащихся – один из важнейших факторов, 

определяющих успешность занятий. Оно представляет собой, прежде всего естественный 

результат длительной работы преподавателя и ученика. Это непрерывное совершенствование 

природных данных каждого ребенка. А также, приобретение на их основе новых качеств, 

необходимых учащимся в работе. 

Основной задачей, которую преподаватель ставит в начале обучения – это воспитание 

активного интереса к музыке и к самому инструменту, развитие музыкальных и 

исполнительских возможностей. Потому как в начальном процессе обучения закладывается 

фундамент основных музыкальных и пианистических навыков. Параллельно с этим, надо 

заботиться о том, чтобы приёмы звукоизвлечения и двигательные навыки служили 

выполнению музыкальных задач. При освоении музыкального теста следует приучать 

ребёнка к слуховому самоконтролю, самоанализу результата исполнения [1]. 

Так же, как и паузы, ученики при разборе новых произведений не любят соблюдать 

штрихи. То есть у некоторых учеников не выработано грамотное отношение к авторским 

указаниям. Под понятием «штрихи» первоначально мы обычно имеем в виду: legato, non 

legato, staccato. Учащемуся необходимо объяснить: «legato» - это связная игра; «non legato» - 

несвязная игра; «staccato» - отрывистая игра. И особую значимость в процессе работы, 

знакомства с клавиатурой, игре разными пальцами приобретает игра штрихом non legato. Мы 

знаем, что обучение игры на инструменте начинается с аппликатуры:  извлечения одного 

звука вторым пальцем,  а лучше всего, конечно, третьим.  
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Играя самые простые и доступные упражнения на non legato, овладевая навыками 

контакта с клавиатурой, маленький ученик уже получает задание слушать наполненность 

звука, его насыщенность, протяженность, силу звука, который он хочет извлечь. Необходимо 

объяснить учащемуся, что ощущение веса руки, как бы сосредоточено на кончике пальцев. 

Чтобы он  почувствовал это. Тогда ученик научится свободно и мягко опускать руку на 

клавиатуру и мягко поднимать её после того, как он извлёк нужный звук. Разъяснения 

предпочтительно вести в форме диалога. Педагог должен научить учащегося анализировать 

и контролировать свои мышечные ощущения. Соответсвенно,  необходимо придавать 

умению проследить за моментом снятия звука. Звук, снятый мягкой, пластичной кистью, не 

должен обрываться внезапно. 

Итак, как достичь красивого и полного звучания одной нотки? Учащемуся предлагается 

свободным и точным, без лишних усилий, движение «приготовленной» руки поставить 

кончик пальца на клавишу. При этом кончик пальца должен быть очень «прочным» и как бы 

«отточенным». Таким образом, первый и пятый пальцы должны быть пассивны, а не 

«разлетались» в стороны. Задача преподавателя состоим в том, чтобы показать методику 

правильного положения  округлой кисти. Легче всего определить нужную форму, «обняв» 

своё колено пальцами. 

В данном случае можно предложить упражнения, которое  назвается  «Радуга». Это 

перенос руки через октаву, обязательно дослушивая каждый звук. Прямолинейное, резко – 

внезапное снятие звука приведет в дальнейшем к тому, что ученик не научится мягко 

снимать руку в конце лиги на разрешениях, не сможет закончить фразу. И тогда  

мелодическая линия будет исполняться как ряд разрозненных звуков, не будет 

прослушиваться учеником как единая музыкальная мысль. Звук прерывается при лёгком 

поднятии – это освобождение запястья, с последующим поднятием кисти. Это процесс 

подготовки  к извлечению следующего звука [3]. 

Штрих  non legato является промежуточным звеном между штрихами legato и staccato. 

Освоение игры штрихом legato начинается со связыванием соседних звуков. Преподавателю, 

прежде всего, необходимо объяснить учащемуся, что legato – это не механическое 

«перешагивание» одного звука в другой, а прежде всего это  плавный переход, 

«переливание» одного звука в другой. Нужно совершать одинаковые движения, и 

желательно, начинать работу опять же со второго  и третьего пальцев. Также полезно 

постепенно использовать упражнения первым и пятым пальцами. Предлагаемы упражнения 

развивают у обучающегося ощущение позиции в форме «колокола». Вначале можно 

поиграть, так и называемые «колокола», то есть интервал  чистую  квинту. Ученики, как 

правило, не любят играть пьесы, которые исполняются по черным клавишам. Игра 

«колоколов» от всех клавиш помогает преодолеть страх и робость перед черными 

клавишами. Это помогает закрепить нужную форму кисти. А также, определяет правильное 

и устойчивое положение крайних пальцев.  У ученика они, как правило, слабые и 

неустойчивые. Первый палец должен быть округлым и опираться «одной точкой», а не 

лежать на клавише [2].  

Как было сказано, рука свободно опирается на кончик пальца, а «последующий» палец 

заранее «нацелен» на нужную клавишу. И только в момент нажатия делает движение вниз. 

Владение настоящим legato способствует певучему исполнению мелодии, ровности 

пальцевой игры. А в дальнейшем и развитию беглости пальцев, так как пальцы делают 

точные, всегда одинаковые движения. Необходимо помнить, что legato – это категория, 

прежде всего слуховая, и если учащийся не слышит, не чувствует целостности мелодической 

линии, кантабильности её (певучести), то так называемое «налаживание» аппарата 

бесполезно. 

Когда начинается методическая и практическая работа над исполнением штрихом 

staccato, преподаватель на практике объясняет и показывает на инструменте, что это - то же 

самое non legato, но более коротким, лёгким снятием пальцев [4]. Огромное значение при 

исполнении  штриха,  нужно освоить  приём звукоизвлечения, то есть это происходит в 
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результате взаимодействия опускающейся на клавиатуру руки с «хватательными» 

движениями пальцев: рука – вниз, а палец к себе. Многое зависит от быстрого снятия пальца 

с клавиши. Но это отнюдь не означает снятия всей руки. Это так называемое «детское» 

staccato, при котором учащиеся всегда используют отдельные движения руки или кисти. 

Подводя итог вышеизложенному сформулируем выводы: 

1. Необходимо выполнять все требования преподавателя в процессе освоения штрихов: 

legato, non legato, staccato. 

2. Необходимо развивать у обучающегося музыкальный вкус путем выполнения 

авторских указаний.  

3. Необходимо научить обучающегося при игре музыкальных произведений 

самоконтролю и самоанализу.  

Таким образом, автор считает, что развитие интереса к музыке и к музыкальному 

инструменту будет основой не только для профессионального образования, но и для 

воспитания патриотического и духовно-культурного уровня.  
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Музыка және қолданбалы өнер кафедрасының аға оқытушысы, педагогика-психология 

ғылымдарының магистрі1, Музыка және қолданбалы өнер кафедрасының аға оқытушысы2 

 

Аңдатпа: бұл мақалада ән айтудағы дауысты дыбыстар артикулярлық органдардың 

белгілі бір ережелерін талап етедігі және бұл ереже белгілі бір дауысты дыбыстың 

қалыптасуының басым орнын анықтайтындығы баяндалады. Ән айту кезінде айтылу 

айқындылығы байланысты жаттығу түрлері көрсетіледі. 

Кілттік сөздер: дыбыстар, дауыс, артикуляция, диапазон. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что гласные в пении требуют 

определенных правил артикуляционных органов и что это правило определяет 

преимущественное место образования определенного гласного. При пении указываются 

виды упражнений, от которых зависит четкость произношения. 

Ключевые слова: звуки, голос, артикуляция, диапазон. 
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PROPER OPERATION OF THE DIAPHRAGM SETTING THE VOICE IN THE 
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Abstract: This article describes that vowels in singing require certain rules of articulation 

organs and that this rule determines the predominant place of formation of a certain vowel. When 

singing, the types of exercises are indicated, on which the clarity of pronunciation depends. 

Keywords: sounds, voice, articulation, range. 

 

Ән айтқанда дыбыстарды шығаратын және қабылдайтын қабілет болу керек. есту 

қабілеті арқылы сырттан келген дыбыстарды дұрыс қабылдау. Олар жүйке жүйесінің 

тітіркенгіштері ретінде дауыс аппараттарын жұмыс істетеді. Есту және дауыс 

аппараттарының байланысы екі жақты болады. Дауыс естусіз қалыптаспайды және 

керісінше. Есту арқылы қабылдау дауыс органдары арқылы жүзеге асады. Музыка мен ән 

айтуды біз ішімізден қайталаймыз, кейде дауыстап орындаймыз, сол кезде ғана біз 

қабылдаймыз. Вокалды дағдылардың дамуы мен қалыптасуы кезінде қатысушы органдар 

түзетіледі: артығы анықталады, қажетті қозғалыстар бекітіліп, жетілдіріледі. Барлық осы 

үрдісті есту түйсігінсіз, бұлшық ет резонаторларсыз жүзеге асыру мүмкін емес. Сонымен 

дауыс дегеніміз не? 

Дауыс — адамның және өкпемен дем алатын жануарлардың дыбыстау мүшелері 

арқылы шығаратын үні, дыбысы. Адам дауыс арқылы ой-пікірін сезімін, көңіл-күйін 

әрқалай (сөйлеу, тілдесу, өлең айту, күлу, айқайлау, т.б.) білдіреді. 

Белгілі дыбыстарды орындау үшін адамның бүкіл дауыс аппараты жұмыс атқару керек. 

танысайық дауыс аппараты. 

Адамның дауыс аппараты үш негізгі бөліктен тұрады: 

1. Тыныс алу аппараты 

2. Дауыс шымылдығы мен көмей 3. Резонансты бөлік (түтікше) 

Тыныс алу аппараты:  

1 . Өкпе ауаға толы 

2. Тыныс алу жолдары – бронх және трахея, яғни тыныс алу жолы. 

3. Диафрагма – кеуде тұсын іштен бөлетін бұлшық ет. Ол төменгі қабырғаға бекіп тұр. 

Тыныс алу кезінде диафрагма жоғары көтеріледі. Әншілер үшін диафрагманы қадағалау 

және реттеу аса маңызды. Кәсіби вокалшылар тыныс алуын реттей алады. 

Тыныс алуда сол сияқты іш бұлшық еттері де қатысады, олар диафрагмаға қысым 

көрсетеді. Кеуденің қабырға аралық бұлшықеті тыныс алуда көмектеседі. 

Көмей түтікше тәріздес трахея мен жұтқыншақты қосады. Ол мойынның алдыңғы 

бөлігі, 5 бұлшықеттен тұрады. Көмейдің жұмысы опералық әншілер үшін аса маңызды. 

  Сыртқы бұлшықеттер тыныс алуды және дауысты шығаруға қажет. 

Дауыстың пайда болуына дауыс байланыстары аса маңызды. Олардың қозғалысы 

дыбыстың пайда болуына әсер етеді. 

Тыныш кезде дауыс байланыстары үшбұрыш тәріздес. 

Шынайы дауыс байланыстарының үстінде жалған дауыс байланыстары орналасқан. 

Олардың ортасында қашықтық бар, ол дауыс байланыстарын дымқылдандырады. 

Резонаторлы сала (трахея бөлігі, резонаторлы сала және мұрын- жұтқыншақ), олардың 

мінездемесі: 

- Дауыс байланыстарының дыбысын күшейту 

- Дауыс тембрін құру. 
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Дыбыстың қатты шығуы үшін опералық әншілер көмейді төмен түсіру арқылы ауыз 

қуысын кеңейтіп «тюбаж» техникасын келтіреді. Опералық әншілердің сөйлесу дауысынан 

өзгеше естіледі. Опералық әншілердің өнері үлкен көрермен залында микрофонсыз айта білу. 

Сондықтан олар жасанды дауыс шығарады. 

Резонаторлы саланың екінші мінездемесі – тембрді құру. Дауыс байланыстарының 

дыбысы жанды дауыс дыбысына ұқсамайды. Ән айтқанда адамның дауысы резонаторлық 

жүйе арқылы дыбысталады. Оның маңызды бөлігі мұрын-жұтқыншақ және ауыз қуысы. 

Дауыс тембрін құрудың ең маңызды және белсенді артикуляциясы ерін және тіл болып 

табылады. Сол сияқты жұмсақ таңдай тембрдің қалыптасуында белсенді рөл атқарады. Тағы 

бір маңызды бөлік, жақтың рөлі маңызды. Оның белсенді қозғалғыштығынан дауыс анық 

және әдемі шығады.     

Диафрагма    Диафрагмалық тыныс алу 

              
Жаттығу. Жабық дыбыспен ән айту, баяу ырғақпен МИ дан РЕ нотаға ауысу, РЕ ден 

ДО нотаға көшу. Дыбысты мандай тұсында түйсіну. Әрбір келесі дыбысты жоғары әуенмен 

орындау.  

Резонаторлы саланың екінші мінездемесі – тембрді құру. Дауыс байланыстарының 

дыбысы жанды дауыс дыбысына ұқсамайды. Ән айтқанда адамның дауысы резонаторлық 

жүйе арқылы дыбысталады. Оның маңызды бөлігі мұрын-жұтқыншақ және ауыз қуысы. 

Дауыс тембрін құрудың ең маңызды және белсенді артикуляциясы ерін және тіл болып 

табылады. Сол сияқты жұмсақ таңдай тембрдің қалыптасуында белсенді рөл атқарады. Тағы 

бір маңызды бөлік, жақтың рөлі маңызды. Оның белсенді қозғалғыштығынан дауыс анық 

және әдемі шығады. 

Жаттығу. Жабық дыбыспен ән айту, баяу ырғақпен МИ дан РЕ нотаға ауысу, РЕ ден 

ДО нотаға көшу. Дыбысты мандай тұсында түйсіну. Әрбір келесі дыбысты жоғары әуенмен 

орындау. Бұл жаттығу оқушыны таза интонацияда айтуын дағдыландырады. Бірнеше рет 

жаттығуды қайталап, оқушының дыбыстық диапазонын кеңейту. Артикуляциясын 

жаттықтыру. Осы жаттығуды тағы да бірақ ақырын айту. Оқушының ауыс аппаратында 

қысым түйсігі пайда болады. оқушының жұтқыншағында жағымсыз түйсік пайда болатыны 

туралы алдын ала ескерту керек. мұғалім естуді қадағалау керек. себебі оқушының кейбір 

дыбыстардың дұрыс орындамауы ықтимал.  Дауыс диапазондары және олардың Диапазон - 

әнші дауысының, музыкалық ашатын, дыбыс қатарының, әуеннің (мелодияның), т.б. 

дыбыстық көлемі. Диапазон дауыстың аспайтын, т.б. ең төменгі және ең жоғарғы 

дыбыстарының арасындағы интервалдармен анықталады. 

«dia pason» сөзі гректің бәрі дегенді білдіреді. Яғни барлық дыбыстар арқылы. Ойын 

«Дыбыс жоғарылығын анықтау» Аспаптың дыбысын тыңдап, оның диапазоның анықтау. 

- Сопрано 1,2 октаваға дейін 

- Альт – 1 окатваға дейін, ре 2 окатава 

- Тенор 1 соль кіші оката – ля 1-ші октава. 

- Бас 1 соль октава ре 1-ші октава 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
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Диапазон        Толық ауқымды дауыс құрамы 

                   
Ән айту-дауысты дыбыстардың ұзартылған айтылуымен созылған ұзартылған сөйлеу. 

Осылайша, ән айтуда дауысты дыбыстар үлкен рөл атқарады, сондықтан олардың 

фонетикасында жиі кездесетін дауысты дыбыстарды қамтитын тілдер ,олар ән айтуға 

ыңғайлы, ал ыңғайсыз дауыссыз фонемалары бар тілдер аз ыңғайлы. Дауысты дыбыстардың 

фонетикасы жақсы зерттелген, ән фонетикасы әлі дамымаған, сондықтан сөйлеу мен ән айту 

кезінде дауысты және дауыссыз дыбыстардың айтылуы арасындағы нақты айырмашылық 

зерттелмеген. Жақсы дамыған музыкалық құлағы бар адамдар бұл айырмашылықты анық 

естиді деп мәлімдейді. Жалпы, ән айтудағы дауысты фонемалардың биіктігінің сипаттамасы 

ән айту сияқты сипаттамаларда қалады. Ән айтудағы дауысты дыбыстар артикулярлық 

органдардың белгілі бір ережелерін талап етеді және бұл ереже белгілі бір дауысты 

дыбыстың қалыптасуының басым орнын анықтайды. Ән айту кезінде айтылу айқындылығы 

байланысты жаттығулар 

Айнаға қарап, әртүрлі эмоцияларды (ашу, қуаныш, таңданыс, қорқыныш, қуаныш және 

т.б.) бет-әлпетімен жеткізе отырып, макияж жасаңыз. Барлық бұлшықет топтарының 

жұмысына назар аударыңыз: маңдай, бет, қабақ, ерін. Гримасничая, іздеу керек жаңа, 

күтпеген өрнектер, мимические қозғалыстар, беретін әр түрлі реңктер сезім. Ерін мен тіл 

үшін Бірнеше рет еріндер қозғалысын жасаңыз, мысалы, дыбыстарды айтқан кезде, әртүрлі 

позицияларды өзгерткен кезде - еріндер жабық, «түтік», «патч», ерінді «патч» күйінде 

жоғары, төмен, оңға, солға бұраңыз. Тілді тістерге-альвеолаларға-көмейге тигізіңіз. 2-3. Тіл 

оң жақ - сол жақ щектің ішкі жағына тиеді. Есеп 1-2. Тіл қосылған тістерді «итеріңіз», тілді 

күрт» тастаңыз»; демалу, тілді күрт» жеу». Тіл мұрынның ұшына, содан кейін иекке тиеді. 

Есеп 1-2. Төменгі ерінді жоғарғы жақпен «тырнау», жоғарғы ерінді төменгі жақпен» 

тырнау». Орындау болып табылады. 
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Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы, ғылыми-техникалық 

прогрестердің жетістіктері, еліміздің өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім беру жүйесіне 

де ықпал етпей қойған жоқ. Олар көбінесе оқытудың жаңаша әдістеріне негізделіп құрылуда. 

Ондағы мақсат – әрбір сабақтың оқу-тәрбиелік мүмкіншіліктерін ескере отырып, оны жаңа 

сапалық сатыға көтеру. Бүгінде оқыту жұмысын жалпы музыкалық білім беру саласында 

осылай ұйымдастыру мен әдістің жаңалығы басқа ұстаздардың жаңа жағдайға байланысты 

оқу-тәрбие үрдісін шығармашылықпен пайдаланудың негізгі өлшеміне айналуда. Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министірлігінің 2011 жылғы 29 желтоқсанындағы №543 

бұйрығына сәйкес балалар музыка және өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспары мен 

бағдарламасы бекітіліп, 2012-2013 оқу жылынан халық аспаптар бөлімі 7 жылдық, 

классикалық аспаптар бөлімі 9 жылдыққа көшкені белгілі. Бұл музыка меткебінің жаңа түрі 

қосымша музыкалық білім берудің оқу пәндерінің көлемін, оқушылардың оқу жүктемесінің 

көлемін қамтиды. Сондай-ақ, балалардың білім қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Олардың 

музыкалық шығармашылық қабілеттерін, ерте бейімдік бағдарлануын дамытуға ықпал етеді 

[1]. 

Өнер саласындағы музыкалық шығармашыл дарынды оқушыларды анықтау үшін 

толық музыкалық білім беру оқушы деңгейіне сәйкестендірілген. Сонымен бірге оқушыларға 

бұқаралық ақпарат құралдары, журналдардың тағы басқа, әлем елдеріндегі атақты 

композиторлардың шығармашылығына және мәдени жаңалықтарға шолу жасап отырғандары 

дұрыс деп ойлаймын. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге 

жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері де, сабақта әр тапсырманы ыждаһаттылықпен, 

белсенділікпен орындауға дағдыланады. Оқушылардың қызығушылығы, белсендңлңгң 

артқасын, сабақта білім сапасының арттыратыны сөзсіз.  

Ұлы неміс педагогы А. Дейстербергтің «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал 

жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойға үйретеді» - дегенді . Сондықтан да 

оқушының музыкалық шығармашылық белсенділгін арттырып, білім сапасын көтеру, 
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ойлауға үйрету, ол жаңа замануи музыкалық білім беру әдіс тәсілдері болып табылады. Осы 

ретте біз өткен дәуірден келіп жеткен ғұлама-ғалымдардың еңбектерінен іздеп тауып, қазіргі 

заман талаптарына сай пайдалану жолдарын қарастыруымыз – бүгінгі күн талабы. Осыған 

орай, қазіргі кезде ұстанып жүрген Жоғарғы мектеп тұжырымдамасында: Әлемдік өркениет 

құндылықтарын қайта бағалау, сол негізінде адамдарда мәдениетті тәрбиелеудің қажеттілігі 

кең ауқымды ойлайтын әлеуметтік прогреске араласатын, өзін өзгерте отырып ықпал ете 

алатын ұстаздар тәрбиелеу – делінген. 

Жас мамандарды оқыту мен тәрбиелеу мәселесіне ерекше мән беру туралы айта келіп 

Н. Назарбаев: Жастар тәрбиесі басты мақсат екенін көрсетіп, алдағы отыз жыл ішінде 

мемлекетіміздің қандай бағытта даму керек екендігін белгілеп берді. Осы міндетті 

болашаққа іске асырушылар – жастарымыз – деген еді. Сондай-ақ кейінгі кезде ұлттық 

құндылықтарды өмірге алып келу және оны халыққа тарату мақсатында қабылданған 

Ұлттық мәдениет туралы заңда: Қазақстан Республикасы халықтарының мәдениетін 

өркендетуге, сақтауға, дамытуға және тартуға бағытталған шараларды қабылдау керек – 

делінген. 

Осындай кесек құнды материалдардың бірі Абай (Ибраһим) Құнанбаевтың музыкалық 

мұрасы әлемдік брендке айналып, өз еліміздің білім беру саласында кешенді енгізілуі, бүгінгі 

күннің өзекті мәселесіне айналды. Абай мұрасының тарихи орнын дәріптеуге зерттеуші 

ғалымдадрдан алдымен Х. Досмухамедов, Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Жұмабеков, 

Ж. Аймаутов, Ш. Құдайбердіұлы, С. Сейфуллин сынды халқымыздың біртуар азаматтарын 

айтуға болады. Әрине, Абайтанудың қайнар бұлағының көзін ашқан, оның қазақ халқы үшін 

маңызын дәріптеп, әлем әдебиетінен алатын орнын көрстудегі М. О. Әуезовтың орны бөлек. 

Философия саласынан ақын мұрасының қоғамдық жеке тұлға үшін өмірлік мән мағынасына 

үңілген ғалымдар А. Машани, Ғ. Есім, М. Орынбеков, Б. Р. Қазыханова, Т. Қ. Айтқазин, Қ. 

Бейсенбиев, Т. Тәжібаев, әдебиеттанушы, тілтанушы-педагогтар Қ. Мұхаметханов, Х. 

Сүйіншәлиев, С. Мұқанов, Қ. Жұмалиев, М. Сильченко, Б. Кенжебаев, А. Нұрқатов, З. 

Ахметов, Р. Сыздықов, Т. Әлімқұлов, Ә. Жиреншин, М. Бөжеев, т.б және басқа саладағы 

ізденушілердің сіңірген еңбегі зор. Өйткені олардың зерттеу жұмыстарының нәтижелері 

ақын шығармаларын тәлім-тәрбие жұмыстарында пайдалануға іргетас бола алады. Абай 

мұрасында педагогикалық ойлардың бар екенін алғашқылардан болып дәріптеген Ш. 

Әлжанов болды. Одан соң ақын шығармашылығын педагогикалық тұрғыда зерттеп келе 

жатқан белгілі педагог ғалымдар Қ. Б. Жарықбаев, С. Қалиев, А.Қ.Көбесов ондағы тәлім-

тәрбиелік ойлар ауқымын нақтылап, тәрбиенің  әр саласына, соның ішінде 

этнопедагогикамен байланысын ашып көрсетуге ұмтылады. [2] 

Қазақ музыка өнері оның ішінде Абай Құнанбаевтың әндері арқылы жастарды 

эстетикаға тәрбиелеудің маңызы – өлең сөздің мазмұнын музыка немесе ән арқылы 

байытумен ерекшеленеді. Ән – сөздің сезімге әсер ету қуатын арттырады. Абайдың 

композиторлық дарынының басты мәні музыкалық шығармаларының осы заңдылыққа 

сәйкестігі.  

Абай Құнанбаевтың өлеңдеріне кеңінен тоқталып өтсем. Абай өз өлеңдерін білімге, 

өнерге және мәдениетке бағыттады. Абай 1885 жылы алғаш «Жасымда ғылым бар деп 

ескермедім» - деген алғашқы шығармасын жазды. Ақын бұл өлеңінде ғылым – білімді 

кезінде зерттей алмағанына өкініш білдіреді және өз арқылы түзейтінін жеткізген. Бұл өлең 

Абайдың ақындық жолдағы ізденісін, құштарлығын бейнелейді және қара сөздері арқылы 

оның сөзге деген өнерінің биктігін, даналығын көрсете білген прозалық шығармалары болып 

табылады. Абайдың қара сөздерінің жалпы саны қырық бес бөліктен тұрады. Олар тек бір 

бағытта ғана жазылған жоқ әр түрлі болды. Абайдың кейбір сөздері қысқа болса, ал кейбір 

сөздері ауқымды болды. Ол бірнеше мелодиялар шығарды. Ақынның мелодиялары негізінен 

лирикадан тұрып, поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады. Қысқа өлеңдерінде табиғат 

бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі-сыртқы қылық-қасиеттерін, мінез-бітімдерін 

айқын суреттермен өте шебер көрсеткен. Абайдың қай өлеңін алып қарасақта қазақ жерінің, 

қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады. Абай нағыз адам мұратын 
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қалыптастырып қана қойған жоқ, сонымен бірге ол мақстақа жетудің шынай жолын көрсетіп 

берді.  

Абай шығармашылығында адам бойындағы қайырымдылық, қанағат секілді адамның 

қалыптасуына себепші иманды қасиеттер де талданған. Кант, Достаевский тәрізді ұлы 

гуманистер «қайырымдылық», «қарапайымдылық» секілді ұғымдарды қалыптастыратын 

басты белгі деп қарастырған ілімдеріне негізделе отыра, ақын нағыз адамды білімділік, 

ақылдылық, біліктілік ғылымсүйгіштік қасиеттер анықтайды деп тұжырымдайды. Дана 

ақынның пайымынша, адамшылықтың мұратына жетудің негізгі құралы – шығармашылық 

ойлау, ой кісіге табиғат құбылыстарын ғана емес, адам өмірін талдау, қорыту, салыстыру 

үшін берілген. Нағыз адам мұратына жетудің екінші шартын еңбек, қызмет деп есептеп, 

ақын еңбек туралы да жаға сөз айта алады. Ол қазақ қоғамында еңбек туралы жаға сөз 

қалыптастырып, еңбек – жай ғана қызмет емес, адам болмысының айнасы екендігін 

дәлелдеп, еңбектің өмір сүру құралы екендігін баршаға насихаттады. Ғылымды игеру, тану, 

білімді болу – табан ақы маңдай тердің, еңбектің мәні екенін, сондай-ақ еңбек пен мақсатты 

өлеңдерінде асқақтата жырлады.  

Қорытындылай келе, Абай Құнанбайұлы өз өлеңдері арқылы қазақты тәрбиелейді. 

Ақын мұралары – әр ұрпақ үшін қасиетті маңызды. Қазақтың мұңын мұңдап, жоғын 

жоқтаған, өз елінің болашағының жарқын болуын ойлаған Абайдың тәрбиемен 

сусындататын өлеңдерін, асыл қазынамызды қастерлеуіміз керек! Абай өлеңдері оқырман 

үшін үлкен тәрбие мектебі. Оны оқи отырып адамгершілік мінберіне көтерілесің, өз-өзіңді 

тәрбиелейсің, әдемілік әлеміне шомасың. Абай өлеңдерінен тәлім алу, оны ұғынып бойына 

сіңіру – бүгінгі ұрпақ алдындағы нағыз міндет. 

Замануи жалпы музыкалық білім беруде, шығармашыл жалынды жас буынды 

тәрбиелеуде «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе!» - деген сөз әрбіріміздің 

ұстанымымызға айналу керек.  
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Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, ол 

балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап көрсетті: «Балалардың 

өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді 

процесі ойын және ойынның өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын 

себебі сол, бала мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілік етеді». Ойынды балалар 

өмірін ұйымдастырудың формасы ретінде пайдалана отырып алдымен солардың ортақ 

мүддесін бағыттап және дамытып отыру, балалар ұжымын топтастыруға күш салу керек. 

А.С.Макаренко ойынның балалар өмірін ұйымдастырудағы ролін жоғары бағалай келіп, 

тәрбиешінің ролі туралы былай деп жазды: «Мен де педагог ретінде олармен аздап ойнауға 

тиіспін. Егер мен тек қана үйретіп, талап етіп, айтқанымды істетіп тұрсам, онда мен, бәлкім, 

пайдалы, бірақ жақындығы жоқ бөгде күш қана боламын. Мен міндетті түрде аздап ойнауға 

тиіспін және мен өзімнің барлық әріптестерімнен осыны талап еттім» [1]. Дидактикалық 

ойын – баланың қызығушылығына негізделген оқыту тәсілдерінің бірі. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың ойын баласы екенін ескере келе, Дамытушы ойындардың жүйелі 

қолданылуы жақсы нәтиже береді. Дамытушы ойындарды пайдалану мәселесі 

педагогикалық теорияда кеңінен қарастырылған. Атап айтсақ, Ахметов С., Алдабергенов А., 

Ахметов Н.К., Хайдаров Ж.С., Кларин М.В., Қайырбекова А., Төлтаева Г., Әбселемова А., 

Әбішова А. т.б. ғалымдар Дамытушы ойындардың маңызын, түрлерін қолдану жолдарын 

көрсеткен.    

Педагогикалық үрдісте ойын балалар іс-әрекетінің басқа да түрлерімен, бәрінен бұрын 

еңбекпен, оқу үстіндегі оқытумен өзара тығыз байланыста болады. Ойын арқылы баланың 

дене құрылысы жетіліп, өзі жасаған қимылына сенімі артады. Баланың бойында ойлау, 

тапқырлық, ұйымдастырушылық, шыдамдылық, белсенділік қасиеттер қалыптасады. Ойын 

дегеніміз – жаттығу, ол арқылы бала өмірге әзірленеді. Өзектілігі: Ойын – мектеп жасына 

дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. Сұлтанмахмұт Торайғыров «Балалықтың қанына ойын 

азық» деп бекер айтпаған. Өйткені, ойын үстінде баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі 

және қызығуы анық байқалады. Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті – 

ойын, сондықтан да оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев: 

«Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?» деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше 

орын алады. Жас баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері 

осы ойын үстінде қалыптасады. 

Мақсаты: Дамыту ойынында баланың еске сақтау қабілетін арттыру, ойлау қабілетін 

жетілдіругке сондай-ақ белгілі бір әрекеттер жасау қажеттілігі, салыстыру, жалпылау, 

көрген-білгеніне жауап беру және сөйлеу қабілетінің қалыптасуына жағдай жасау.  



139 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Дамытушы ойындар өзімен көп жоспарлы, күрделі педагогикалық құбылыстарды 

ұсынады: ол мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың ойын әдісі және оқыту түрі, 

өзбетінше ойын әрекеті және баланың жеке тұлға болып жан – жақты тәрбиеленуінің құралы 

болып табылады. Дамытушы ойындар оқытудың ойын әдісі ретінде екі түрде 

қарастырылады: ойын –сабақтар және дидактикалық және дамытушы ойындар. Бірінші 

жағдайда жүргізуші рөлі тәрбиешіге тиесілі, өиткені балалардың сабаққа қызығушылығын 

көтеру үшін әртүрлі ойын тәсілдерін қолданады, ойын жағдайын жасайды, жарыс 

элементтерін енгізеді және т.б. Ойын әрекетінің әртүрлі компоненттерін сұрақтармен, 

нұсқаулармен, түсіндірулермен, көрсетулермен сәйкес қолдану. Ойын – сабақтар көмегімен 

тәрбиеші тек қана белгілі білімді бермейді, көріністерді қалыптастырады, сонымен бірге 

балаларды ойнауға үйретеді [2]. Балаларға арналған ойындар негізі ойын барысын құрайтын 

қалыптасқан көріністері, заттармен жасалатын әртүрлі ойын қозғалыстары болып табылады. 

Содан кейін бұл білімдер мен көріністерді өздігінен шығармашылық ойындарына 

тасымалдауға жағдайлар жасау маңызды. Дамытушы ойындар балаларды қарапайым 

математикалық түсініктерді, ана тілін, қоршаған орта және айналамен таныстыру, сенсорлық 

мәдениетті дамытуды оқытуда қолданылады. Дамытушы ойындар балаларды оқытудың түрі 

ретінде екі: оқулық (танымдық) және ойындық (қызық) негізден тұрады. Тәрбиеші бір 

мезгілде оқытушы және қатысушы болып табылады. Ол үйретеді және оқытады, ал балалар 

ойнап жүріп, үйренеді. Егер сабақта балалардың білімі кеңейеді және тереңдетілетін болса, 

ал Дамытушы ойындарда (ойын – сабақтарда, дамытушы ойындардың өзінде) балаларға 

тапсырмалар жұмбақ, сөйлемдер, сұрақтар түрінде ұсынылады. Дамытушы ойындар 

өзбетінше ойын әрекеті ретінде осы үдерісті түсінуге негізделген. Өздігінен ойын 

әрекеті,мынадай жағдайларда: егер балалар ойынға қызығушылық көрсеткенде, оның 

ережелері және қозғалыстарына, егер оның ережелері өздерімен игерілген болса жүзеге 

асады. Баланы ойын қалай ұзақ қызықтыра алады, егер оның ережесі мен мазмұны оған 

таныс болғанда ма? Балалар өздеріне таныс ойындарды жақсы көреді, оларды рахаттанып 

ойнайды. Дамытушы ойындар, әсіресе ерте жастағы топтарда балаларға сюжеттік – рөлдік 

ойындарын үйрету,өзіне белгілі рөлді ала білу, ойын ережелерін орындау, оның сюжетін ашу 

мектепке дейінгі педагогиканың әдісі ретінде қарастырылады. 

Бұл дамытушы ойындар барлық жастағы топтарда өткізіледі, әсіресе балаларды 

мектепке дайындауға мүмкіндік беретін, мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды 

тәрбиелеу мен оқытуда ерекше маңызды: педагогты мұқият тыңдай білуді дамытады, 

қойылған сұраққа жылдам жауап табады, өз ойын дәл және анық тұжырымдайды, қойылған 

тапсырмаға сәйкес білімді қолданады. Сөздік ойындарды педагогикалық үдерісте қолдануға 

қолайлы болу үшін төрт топқа біріктіруге болады.Олардың біріншісіне заттар мен 

құбылыстардың маңызды белгілерін бөліп қалыптастыра білуде көмектесетін ойындар: 

«Тапшы?», «Дүкен», «Иә – жоқ» және басқалар кіреді. Екінші топты балалардың салыстыру, 

беттестіру, дұрыс ақыл қорытындысын жасауын дамытуда қолданылатын: «Ұқсайды – 

ұқсамайды», «Кім өтірікті көбірек аңғарады?» және т. б. ойындар құрайды. Үшінші топқа 

әртүрлі белгілері 10 бойынша заттарды жалпылау және топтастыра білуді дамытатын « Кімге 

не керек?», «Үш затты ата», «Бір сөзбен ата» және басқа ойындар біріктірілген. Ерекше 

төртінші топқа зейінді, аңғарымпаздықты, ой ұшқырлығын, байсалдылықты, әзіл оспақты 

түсіне білуін дамытатын: «Бұзылған телефон», «Түстер», «Ұшады – ұшпайды» және басқа 

ойындар жатады [3]. 

Дамытушы ойындардың құрылымдары негізгі бес бөлімнен: дидактикалық мақсат, 

ойын мақсаты, ойын әрекеттері, ойын ережесі, нәтижеден (қорытынды шығару) тұрады. 

Дидактикалық мақсат педагогпен құрылады және оқыту мақсатын көздейді. Дегенмен 

ғылыми негізделген және әдістемелік салыстыра тексерілген дидактикалық мақсаттың 

анықтамасы балаларға ереже ретінде қызық емес[4]. Сондықтан дидактикалық міндет – ойын 

мақсатына балалардың алдына қойылатын және олардың сабақтағы ойын әрекетін 

дәлелдейтін мақсатқа ауыстырылады. Мысалы, дидактикалық мақсат зат есім туралы 

мәліметті жалпылау және жүйелеу болса оны ойын мақсатына ауыстырғанда келесі түрде 
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болуы мүмкін: топта кім зат есімнің жақсы білгірі екенін анықтау. Сонымен, дидактикалық 

мақсат балаларға жұмбақ. Баланың барлық зейіні ойын әрекетін жүзеге асыруға бағытталған, 

ал оқыту мақсатын олар қабылдамайды. Балалар білім, білік және дағды кешендерін еріксіз 

меңгергенде, бұл ойынды оқытудың өте сирек түріне айналдырады[5]. Ойын әрекеттері – бұл 

ойын қызметінің бөлек элементтері. Ойын әрекеттері неғұрлым әртүрлі болса, соғұрлым 

ойын балаларға қызықты болады. Мысалы, ойын барысында балалар әртүрлі рөлдерді 

«ойнайды», жұмбақтар шешеді, қарсыластарына тапсырмалар ойлап табады және т.б. 

Ойын әрекеттері ойынның түпкі ойын жүзеге асырады және дидактикалық міндеттерді 

шешу қажеттігін анықтайды. Дидактикалық ойынның ережесі тек қана ойын қызметін 

(күнделікті ойындағыдай) басқару қажеттілігін емес, сонымен бірге дидактикалық міндетті, 

сондай-ақ баланың жеке тұлғасының қалыптасуындағы жалпы міндеттерді қамтамасыз 

етеді[6]. Қорытынды шығару ойынның соңында болады және оның міндетті компоненті 

болып табылады. Мысалы, алынған ұпайлар санын есептеу, ойын тапсырмаларын 

барлығынан артық орындаған балаларды айқындау. Қорытынды шығаруда әрбір баланың 

жетістігін, артта қалған балалардың табыстарын айрықша баса айту қажет. Дидактикалық 

ойынның барлық құрылымдық компоненттері өзара байланысты, олардың кез келгенінің 

болмауы немесе тиімсіз жүзеге асуы барлық технологияның нәтижесіне сөз жағымсыз әсерін 

тигізеді.  
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Дамыған елдердің білім беру жүйесіндегі ең өзекті мәселелердің бірі - білім беру 

саласын ақпараттандыру, яғни ақпараттық технологияларды оқу үрдісіне кеңінен енгізу 

десек қателеспейміз. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру дегеніміз жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы баланың ойлау қабілетін жетілдіріп, жаңашылдыққа баулып, білім беру 

жүйесінің деңгейін жоғарлату. Еліміз алпауыт 50 елдің қатарына қосылу үшін күнделікті 

өмірдегі барлық жаңашылдықтан құр қалмай, қоғам көшіне ілесіп отыруы тиіс. 

Қазіргі күні білім беруді ақпараттандыру үрдісі жүргізіліп жатыр. Алайда оқу-тәрбие 

процесін ақпараттандыру, мультимедиялық оқулықтарды кеңінен қолданысқа енгізу, 

компьютерлік бағдарламаларды қолдануға бетбұрыс жасау ең алдымен мектеп жасына 

дейінгі балалардан бастау алуы керек. Балалардың заманауи білім алуында, ақыл-ойының 

жылдам жетілуінде, шығармашылықпен жұмыс жасай алуларына осы білім беруді 

ақпараттандыру өзінің оң ықпалын тигізеді. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда мультимедиялық оқулықтарды қолданысқа енгізу ең 

алдымен балалардың қоршаған ортадағы ақпараттар ағымын бағдарлай алуларына, 

ақпаратпен еркін жұмыс жасауларына, түрлі заманауи техникалық құралдармен жұмыс 

жасау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Мультимедиа, бұл әртүрлі типтегі (сөз, әуен, видео, бейне, анимация) динамикалық 

және дәстүрлі, статистикалық және визуальды (текст, графика) ақпаратты өзінде біріктіретін 

ақпараттың ерекше жалпылаушы түрі. Мультимедиялық оқулықтар ұғымын электронды 

оқулықтар деген ұғыммен алмастырып қарастыруға болады. 

Ғылымда дәлелденгендей, адам баласы ақпараттың 80-90% көзбен көру арқылы 

қабылдайтынын ескерсек, осы тұста оқу процесінде мультимедиялық оқулықтарды 

қолданудың пайдалы екеніне тағы бір мәрте көз жеткіземіз. Мәселен, кез келген 

тақырыптағы бір ертегіні алып қарастырайық. Ертегі желісін күнделікті сарынмен мұғалім 

баяндап жеткізумен оны арнайы интерактивті тақтада арнайы бейнемен кейіпкерлерді 

қатыстыра отырып балаларға көрсетілсе, әлдеқайда қызық болар еді. Әрбір кейіпкерлердің 

қимыл-қозғалысы, киімі, сөйлеген сөздері-бәрі де баланың ерекше қызығушылығын оятып, 

одан әрі шығармашылығын жетілдіре түсері анық. 

Білім беруде компьютерді, электронды мультимедиялық оқулықтарды қолдану өз 

кезегінде жақсы нәтиже беріп жатыр. Мәселен, балалардың өз бетімен ізденулеріне, өз 

бетінше жұмыстануларына, шығармашылық қабілеттерін жетілдіріп, жаңа қасиеттерді 

қалыптастыруларына жағдай жасалуда. 

Оқыту процесінде электрондық оқулықтарды қолдану балалардың танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймайды, логикалық ойлауын жетілдіріп, жылдам жұмыс 

жасауға дағдыландырып, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға септігін тигізеді.  

Электрондық оқулықтар ғылыми негізде дайындалған педагогикалық ақпараттық өнім. 

Оның білім беруде балалардың қабілетін дамытып, ақыл-ойын одан әрі жетілдіруде пайдасы 

өте зор. 

Көптеген ғалымдар оқу процесін ақпараттандыру мәселесін көтере отырып, осы 

тұрғыда өздерінің зерттеу-еңбектерін қалдырған. Ғ.Б.Абдраманова, С.К.Гаженованың «Оқу 
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процесінде мультимедия техникасын қолдану», Б.А.Досжановтың «Мультимедиялық 

технологияларды қолдану арқылы оқыту үдерісін жетілдірудің дидактикалық негіздері» атты 

зерттеу еңбектері осы саладағы өзіндік құнын жоғалтпаған дүниелер деуге толықтай негіз 

бар. 

Оқу материалдарын балаларға ұтымды әрі жылдам игертуде электронды оқу 

құралдардың маңызы ерекше. Электронды оқулықтарды оқыту үдерісінде қолданудың 

мынадай тиімді жақтары бар: 

- балалардың уақытын үнемдейді; 

- көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады; 

- мұғалім әр баламен дербес жеке жұмыс жүргізуге мүмкіндік алады; 

- балалардың ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді; 

- шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға негіз болады; 

Мектеп жасына дейінгі балалар үшін, әсіресе кіші топ балалары үшін тәрбиешінің кей 

сөздері түсініксіз болуы мүмкін. Себебі, бұл жаста бала ақпараттар ағымын жылдам 

қабылдай алмайды. Осы тұста көптеген дүниелерді элеткронды оқулықтар көмегімен жеткізе 

білудің маңызы зор. Интерактивті тақтадан көрсетіліп жатқан түрлі түсті бейнелер 

балаларды қызықтырып, одан әрі көруге, білуге деген белсенділігін тудырады. 

Қорыта келе, білім беруде мультимедиялық оқулықтарды қолданудың пайдалы тұстары 

өте көп. Соның арқасында баланың сабаққа деген ынтасы артып, өз бетінше 

жұмыстануларына жол ашылады. Бүгінгі күннің талабына сай заман көшінен ілгері қалмай, 

білім беруде электронды оқулықтарды кеңінен қолдану келер ұрпақты қабілетті, 

шығармашыл, белсенді, қызығушылығы жоғары, саналы азамат/азаматша ретінде 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан да білім беру процесін ақпараттандыруды, 

жаңашылдықты ең алдымен мектепке дейінгі мекемелерден бастау қажет. Бастапқы берілген 

білім бала үшін өте маңызды. Неғұрлым білім беру жүйесіне ерте енгізу арқылы, баланың 

ақпараттық сауаттылығын қалыптастырып, шетелдік білім жүйесінен қалыспайтын жас 

ұрпақты қалыптастыруға болады. 
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В результате пандемии COVID-19 произошел сбой в деятельности системы 

образования. Наша преподавательская деятельность, методика обучения разделилась на ДО и 

ПОСЛЕ.  

В то же время необходимо отметить, что кризис послужил мощным стимулом для 

внедрения инноваций в системе образования. Новые технологии дают больше свободы для 

креативности, творчества и нестандартных форматов и подходов в обучении.  

Преподаватели осваивали и применяли в обучении онлайн -платформы Google 

Classroom, Zoom, Google Meets, Duolingo. И вместе с этим пришлось внедрять различные 

онлайн инструменты для мотивации и вовлечения студентов в процесс обучения и освоения 

учебного материала.  

При офлайн обучении нашим помощником в аудитории была интерактивная доска. 

Однако в период перехода на дистанционное онлайн обучение воспользоваться данным 

оборудованием оказалось сложно. Преподаватели столкнулись с проблемой организации 

занятий онлайн.  

Отличным решением данной проблемы стало использование интерактивной онлайн 

доски Miro.  

Miro – это виртуальный аналог классической доски, доступ к ней осуществляется через 

интернет. Miro – это бесконечная онлайн доска, на которую можно разместить картинки, 

документы в формате Word, PDF, а также делать заметки, рисовать, писать, клеить стикеры, 

загружать презентации PowerPoint и видео.  

 
Рис.1 Вид доски Miro с панелью инструментов 
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Доска представляет собой белое поле, слева находится панель инструментов. С 

помощью данной доски можно не только наглядно показать что-либо студентам, но и 

организовать проектную и командную работу, устроить мозговой штурм, визуализировать 

некий процесс, можно провести увлекательное, интерактивное занятие. 

Где найти эту доску? Через поисковик Google/Yandex набираем слово Miro.  

1. Затем переходим на сайт Miro и нажимаем в правом верхнем углу на кнопку “Sign up 

free”.  

2. Вводим имя, email и пароль. Поставим галочку для соглашения с правилами.  

3. Зайдите на указанную при регистрации почту, откройте письмо от Miro и введите 

код из письма на странице регистрации. 

4. Введите название своей команды и должность (например Teacher) 

5. Нажмите ‘Skip for now’ 

6. Готово, вы зарегистрировались, и у вас уже открыта первая доска. [1] 

Бесплатно один пользователь может создать три разные доски. Каждая доска является 

бесконечной. Вы можете ее растягивать и добавлять необходимое количество материалов, и 

все будет сохранено на доске.  

Для того, чтобы предоставить студенту доступ к доске вам нужно его пригласить нажав 

на кнопку ‘Share’ в правом верхнем углу. Студенту необходимо зарегистрироваться или 

войти через Google аккаунт. Преподаватель видит на какой части экрана находится студент, 

так как видит курсор студента и имя, а также все действия и может сориентировать и 

подсказать, куда смотреть и как выполнить то или иное действие. Доска позволяет 

планировать задачи, вести записи, проводить мозговой штурм, создавать эскизы, строить 

схемы. Расширенная цветовая политра стикеров, можно менять размер и тип текста внутри 

стикера, выравнивать текст, изменять цвет и размер стикера, выбирать между квадратным и 

прямоугольным форматом. Появилась возможность размещать контент на доске более 

организованно с помощью фреймов. 

 

 
Рис.2 Предоставление студентам доступа к доске  

Также как и на занятиях в аудитории, где центром всех взаимодействий является 

классная доска, виртуальная онлайн-доска позволит сделать онлайн-занятия более 

интерактивными, обеспечит активное участие студентов в процессе и их взаимодействие 

друг с другом, создаст возможность визуализировать концепции с помощью презентаций, 

картинок, учебников в PDF формате, а также писать, рисовать, просматривать 

видеоматериалы. [2] 
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Рис. 3 Фрагмент занятия в Zoom с использованием онлайн-доски Miro 

При онлайн обучении важно представлять студентам информацию лаконично и 

наглядно. Используя графики, диаграммы, плакаты, схемы преподаватель может с легкостью 

объяснить сложные концепты содержания лекции и обеспечит быстрый доступ к визуальным 

материалам для всех студентов. 

С помощью интерактивной доски Miro у любого преподавателя появляется 

возможность проводить занятия, встречи, консультации в режиме онлайн, не испытывая 

затруднений в донесении материала аудитории. На виртуальной доске можно писать, 

рисовать, выкладывать текстовые, графические и видео материалы, оставлять комментарии к 

существующим записям. Основными преимуществами использования интерактивной 

онлайн-доски является ее многофункциональность, простота применения, возможность 

совместной работы со всевозможным контентом. 

Таким образом, использование цифровых технологий в образовании ведет к процессу 

обновления планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов и 

организационных форм учебной работы, формированию экосистемы непрерывного 

образования, разработке цифровых платформ онлайн-обучения для обеспечения 

максимального доступа к образовательным возможностям, а также повышению цифровой 

компетенции и цифровой грамотности участников образовательного процесса. 
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Аннотация: статья посвящена теме инновационной деятельности. Рассматривает 

понятие педагогических основ творчества, творческой деятельности и исследует проблему 

творческих способностей личности. В статье определяются различные подходы к понятию 

«мышление» с точки зрения различных областей научного знания, использование 

инновационных методов обучения в учебном процессе, возраст, наиболее подходящий для 

развития творческого потенциала, и необходимые условия для формирования творческого 

процесса.  
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Аңдатпа: мақала инновациялық қызмет тақырыбына арналған. Шығармашылықтың, 

шығармашылық іс-әрекеттің педагогикалық негіздері ұғымын қарастырады және жеке 

тұлғаның шығармашылық қабілет мәселесін зерттейді. Мақалада ғылыми білімнің әртүрлі 

салалары тұрғысынан «ойлау» ұғымының әртүрлі тәсілдері, оқу процесінде оқытудың 

инновациялық әдістерін қолдануы, шығармашылық әлеуетті дамыту үшін ең қолайлы жас 

және шығармашылық процесті қалыптастыру үшін қажетті жағдайлар анықталады.  
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Аbstract: article is devoted to the topic of innovation, considering the very notion of 

pedagogical bases of creativity and explores the problem of creative abilities of the individual. The 

article discusses various approaches to the concept of «thinking» in terms of the various fields of 

scientific knowledge, the use of innovative teaching methods in the educational process is 

determined by the most favorable age for the development of creative potential and identify the 

conditions necessary for the development of the creative process. 
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Современный уровень развития общества, требующий высококвалифицированных 

специалистов, способных к эффективной деятельности, определяет задачи современной 

педагогики: инновационная перестройка цели, содержания, методов, средств, форм 

организации учебного процесса по всем дисциплинам; изменение всей системы организации, 

управления процессом обучения в школе. 

Как нам видится, на данном этапе идет установка на разностороннее развитие человека-

субъекта учебной деятельности, готового к творческой, инициативной, ответственной 

работе, использующего все свои потенциальные возможности. Это становится возможным 

при включении в процесс обучения инновационных методов. 

Таким образом, при инновационном обучении в центре учебного процесса оказывается 

человек, а содержание, методы, формы и средства нацелены на развитие творческого и 

критического мышления. Инновационное обучение предполагает формирование у субъекта 

обучения критического склада ума, способного анализировать ситуации, факты, 

конструировать и предлагать различные варианты исследуемой проблемы на основе 

разносторонних и глубоких знаний в исследуемой области, а также учитывать последствия 

принимаемых решений. 

В связи с этим актуальными остаются мысли Я.А.Коменского, высказанные в «Великой 

дидактике»: «Юношество должно получать образование не кажущееся, а истинное, не 

поверхностное, а основательное, т.е. чтобы разумное существо — человек — приучался 

руководствоваться не чужим умом, а своим собственным, не только вычитывать из книг и 

понимать чужие мнения о вещах, и даже заучивать и воспроизводить их в цитатах, но и 
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развивать в себе способность проникать в корень вещей и вырабатывать понимание их и 

применение их» [1]. 

Современная система образования вполне заслуживает упрека, что она не руководит в 

достаточной мере творческими способностями, что видит свою основную задачу в обучении 

уже достигнутыми результатами знания, а не учит творческому мышлению как таковому. 

Критика современного образовательного процесса звучит и со стороны философов: 

«Искалечить орган мышления гораздо легче, чем любой другой орган человеческого тела, а 

излечить его очень трудно, а позже - и совсем невозможно. И один из самых «верных» 

способов уродования мозга и интеллекта - формальное заучивание знаний. Зубрежка, 

подкрепленная бесконечным повторением, калечит мозг и интеллект тем вернее, чем - 

своеобразный парадокс - справедливее и «умнее» сами по себе усваиваемые истины» [2]. 

Мы согласны с этой точкой зрения, так как «абсолютная» истина не требует от 

обучаемого никакого напряжения, а лишь механически запоминается им, и мозг привыкает 

двигаться только по путям, проторенным другим. 

По этому поводу В.А.Сухомлинский писал: «В современную школу, школу эры 

новейших научных достижений, когда с каждым годом намного возрастает запас научных 

сведений, по инерции, без изменений перешел из прошлого века взгляд на знания как на 

багаж, который ученик хранит в памяти и может выложить по первому требованию учителя.  

Помнит ученик - значит знает, не помнит - не знает. Учение при таком подходе превращается 

в усвоение по порциям: сегодня запомнил порцию знаний, завтра выложил их перед 

учителем и как бы освободился от них. Это, в свою очередь, постепенно утверждает в 

сознании учащихся психологическую ориентацию на опрос. Тогда как о наличии знаний 

должно свидетельствовать умение применять их»[3]. 

Данную проблему, на наш взгляд, способно решить использование инновационных 

методов обучения. Инновационные тенденции в области образования развиваются в 

основном в двух направлениях. 

Одно из направлений связано с тем, что в пределах традиционного подхода, 

ориентированного на репродуктивный метод обучения, вводятся инновации, модернизации, 

совершенствованные технологии обучения. Эффективность обучения при этом достигается 

путем совершенствования технологий обучения: алгоритмизацией процессов сообщения 

информации и деятельности учащихся  в различных видах учебных занятий. 

Основными методами научного познания учащиеся овладевают в процессе 

традиционного обучения, к примеру, методами логического мышления - индукцией и 

дедукцией - действиями по образцу. Учащиеся  учатся анализировать путем сравнений, 

нахождения сходства и различий, группировки по общим признакам (классификация). 

Формирование умения планировать, составлять конспекты, обобщать экспериментально 

полученные данные в вербальном, табличном, графическом виде также приобретается в 

процессе традиционного обучения [4]. 

Однако следует учесть, что на современном этапе обучения в высших учебных 

заведениях традиционная система включает элементы инновационных технологий. Такие 

понятия, как программированное, проблемное обучение, активизация познавательного 

процесса и др. возникли и внедрялись в пределах традиционного похода к обучению. 

На основании изложенного выше мы пришли к выводу, что психолого-

педагогическими основами подготовки инновационной деятельности являются следующие 

составляющие: 

- выявление личностно-профессиональных особенностей обучаемых, на динамику 

которых направлены инновационные методы обучения; 

- формирование мотивов, обусловливающих условия профессиональной 

самореализации в инновационной деятельности; 

- установка на достижение успеха в учебно-познавательной деятельности; 

- учет мотивации преподавателя при переходе от традиционного к инновационному 

обучению; 
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- преодоление преподавателем традиционных установок; 

- овладение инновационными методами, навыками; 

- развитие рефлексии, осознание степени соответствия индивидуальных характеристик 

современным требованиям к личности преподавателей, эффективно работающих в русле 

инновационного процесса; 

- развитие коммуникативной компетентности через осознание собственных 

стереотипов поведения, поступков, действий, а также через овладение навыками и 

стратегиями личностного общения. 

 Таким образом, из всего изложенного выше можно сделать вывод, что условием 

эффективного использования инновационных методов обучения является индивидуальный 

подход к каждому учащемуся на основе учета его индивидуально-психологических и 

личностных особенностей. 
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Abstract: The article considers the introduction of inclusive education in secondary schools, 

the readiness of teachers to implement the program in the context of public schools. 
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Қазақстан Республикасының әлемдік білім кеңістігіне енуі педагогикалық 

қоғамдастықтан кәсіби міндеттер мен оларды шешу жолдарына жаңаша қарауды талап етеді. 

Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында Қазақстан Республикасында 2011-

2020 жылдарға арналған дамуында кемістігі бар балаларды оқытудың жаңа 

тұжырымдамалық тәсілдер, дамуында ауытқуы бар балаларды қалыпты дамып келе жатқан 

құрдастарымен бірге кешенді оқыту мен тәрбиелеу идеяларын енгізу анықталды. Осыған 

байланысты мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу құқығын жүзеге асыруды қамтамасыз 

ету тек білім беру саласындағы ғана емес, сонымен бірге демографиялық және әлеуметтік-

экономикалық даму саласындағы мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі ретінде 

қарастырылады» [1]. 

«Инклюзивті білім беру» терминін Қазақстанға Түзеу педагогикасының Ұлттық 

ғылыми-практикалық орталығы енгізді. Орталық 1999 жылы ЮНЕСКО-мен бірлесіп 

инклюзивті білім беру жобасын жүзеге асырса, 2002 жылы Сорос-Қазақстан қорының 

қолдауымен инклюзивті білім беру бойынша ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді [2]. 

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беру мәселесі өзекті болып отыр. Қоғам адамгершілігі артып, 

осы санаттағы балаларды «ерекше білім беруді қажет ететін балалар» деп атай бастады. Жыл 

сайын ерекше білім беруді қажет ететін балалардың саны артып келеді, қоғамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін инклюзивті білім беру мәдениетін сақтау, инклюзивті 

тәжірибені енгізу қажет. 

Инклюзивті білім берудің негізгі принциптері: 

1. Адамның құндылығы оның қабілеті мен жетістіктеріне байланысты емес. 

2. Әрбір адам сезінуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әркімнің қарым-қатынас жасауға және өзін тыңдауға құқығы бар. 

4. Барлық адамдар бір-біріне мұқтаж. 

5. Шынайы тәрбие нақты қарым-қатынас жағдайында ғана жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбыларының қолдауы мен достығына мұқтаж. 

7. Барлық оқушылар үшін ілгерілеу мүмкін емес нәрсеге қарағанда, олар жасай алатын 

нәрселерде көбірек болады. 

8. Әртүрлілік адам өмірінің барлық жақтарын жақсартады [3]. 

Қазіргі білім беру жүйесін дамытуда инклюзивті білім беруді енгізудің өзектілігі күмән 

тудырмайды. Қазіргі арнайы білім беру жүйесі өзгерістерге ұшырап жатқаны белгілі. Бұл 

өзгерістер ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен әртүрлі бағытта жұмыс істеуге 

бағытталған. Бірақ бүгінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен 

тәрбиелеу үшін жабық арнайы білім беру нұсқаларына балама сұрақ туындады. Осы балама 

бағыттарды құру қажеттілігі дамуында кемістігі бар балаларға әлеуметтену, қазіргі күрделі 

қоғамда өзіндік құндылық пен маңыздылық сезімін алу үшін көбірек мүмкіндіктер беруді 

білдіреді. Арнайы білім беру мен тәрбиелеу жүйесін дамытудың баламалы бағыттарының 

бірі ретінде мүмкіндігі шектеулі баланы білім беру ұйымдарының жаппай топтары мен 

сыныптарына енгізуді атауға болады. Бұл процесс интеграция шеңберінде де, сәл өзгеше 

және біздің ойымызша, перспективалық бағыт – қосу шеңберінде де жүзеге асуы мүмкін. 

Бірақ дамуында кемістігі бар балаларды жаппай білім беру ұйымдарына қосу процесі қазіргі 

уақытта біздің еліміз үшін еңсерілмейтін көптеген қиындықтармен байланысты екенін атап 

өткен жөн. Ең маңызды және әлі шешілмеген мәселелердің бірі – жалпы білім беретін 

мектепке дейінгі және мектеп мекемелері жағдайында балалардың барлық санаттарын 

табысты инклюзивті оқыту үшін оқу-әдістемелік кешендерді құру мәселесі [4]. 

Инклюзивті мектеп – бұл ең алдымен адамдарға, олардың өмір салтына құрметпен 

қарауды қалыптастыратын демократиялық мектеп. Мұндай мектепте оқушылар білім беру 
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мәселелерін шешуде шығармашылықпен жұмыс істейді. Инклюзияның субъектісі – 

денсаулығында кінәрәттары бар және ерекше білім беру қажеттілігі бар бала. 

Инклюзивті білім берудің құндылығы оқушылардың араласуында. Мұғалімдер барлық 

жерде инклюзивті білім беруді қолдауы керек, өйткені тәжірибе ерекше қажеттіліктері бар 

балалар көбінесе мектеп өмірінен шеттетілетінін көрсетеді. Мұғалімдер басқа оқушыларға 

кейбір оқушылардың сөйлей алмауының немесе сөйлей алмауының, өзін басқаша ұстауының 

және т.б. себептерін түсіндіруі керек. Айырмашылықтар анықталып, оларға құрмет көрсету 

керек. Осындай жұмыстар ата-аналар жиналысында да жүргізілуі керек. Ата-ананы 

мектептің қоғамдық өмірінен алшақтатпай, қызықтыру керек. Теріс көзқарастар, әдетте, 

инклюзивтілікке ең үлкен кедергі болып табылады. Балалардың қасындағы түрі мен мінез-

құлқы басқаша болатын басқа балаларды көруге дағдыланбаған. Мүмкіндігі шектеулі немесе 

басқа да ерекше қажеттіліктері бар балалар тұрақты сабақтарға қосылса, ата-аналар 

«стандартты төмендету» туралы орынсыз алаңдауы мүмкін. Мұғалімдер оқушылардың, 

олардың ата-аналарының және, әрине, басқа мұғалімдердің қарым-қатынасын жақсы жаққа 

өзгертуде бағыттаушы рөлін атқаруы керек [5]. 

Көбінесе бұл балалар қоғамнан шеттетіледі. Олар ата-анасының қорқынышынан немесе 

ырымшылдығынан қандай да бір түрде басқаша көрінсе, үйде тығылуы мүмкін. Көбінесе 

олардың қажеттіліктері байқалмайды, олардың қоғамға қосқан үлесі аз және мардымсыз 

болып көрінеді. Бірақ мұндай қоғамнан шеттету балаларды оқу, өсу және даму мүмкіндігінен 

айырады. Жергілікті мектептерге бару балалардың қоғамға қосылуын дәлелдейтін маңызды 

факторлардың бірі болып табылады. Балаларды тек мектеп қабырғасында ғана оқытпайды. 

Олар отбасында, құрбы-құрдастарымен, достарымен қарым-қатынаста, өз ортасындағы түрлі 

қоғамдық шараларға қатысады. Мектепке бару, керісінше, білім берудің басқа түрлерін 

қолдайды. Барлық оқушылардың бірдей оқу мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге белсенді 

қатысуын қамтамасыз ету мұғалімдердің жалғыз міндеті [6]. 

 «Баршаға арналған білім беру арқылы барлық адамдарға, соның ішінде мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға өз әлеуетін дамытуға, қоғамға өзінің бірегей үлесін қосуға мүмкіндік 

беру керек, ол тек осы арқылы өзін байыта алады. Біздің алуан түрлі әлемде мүгедектер емес, 

қоғам барлығы үшін шынайы қоғам болу үшін арнайы дайындықты қажет етеді », - деп 

ЮНЕСКО-ның бұрынғы Бас директоры Федерико Майор жазды [7]. 

Барлық балалар айналасындағылармен – ата-аналарымен, аға-әпкелерімен және 

құрдастарымен – өзара әрекеттесу арқылы және олардың өмірінің әртүрлі жағдайларында – 

үйде, көршілер мен мектепте алған тәжірибелері арқылы білім алады. Бұл мүмкіндігі 

шектеулі балаларға да бірдей қатысты.  

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беру мәселесі өзекті болып отыр. Бір қуантарлығы, 

қоғамның бұл мәселеге ізгілігі артып, осы санаттағы балаларды «ерекше білім беруді қажет 

ететін балалар» деп атай бастаған. Жыл сайын ерекше білім беруді қажет ететін балалардың 

саны артып келеді және қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін инклюзивті білім 

беру мәдениетін сақтау, жаңа инклюзивті тәжірибелерді енгізу қажет екені педагогтардық 

назарында. 
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ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ ДӘСТҮРЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР 

 

Мектепова Жайнагул Ермековна 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., «№50 орта мектеп КММ», музыка пәні мұғалімі 

 

Аңдатпа: бұл мақалада қазіргі заман талабына сай педагогикадағы дәстүрлер мен 

инновациялар жайында баяндалады. Жаңартылған білім мазмұны негізінде жүргізілген сабақ 

– күтілетін нәтижеге бағытталған мұғалім үшін ыңғайлы әрі парадигмаға сай мазмұндық 

нысандарды таңдайды. Қазіргі сабақтың маңызды ерекшеліктері: оқу мақсаттары сабақтың 

мақсаттары мен оқу-танымдық үдерістері арқылы оқушылардың өздігінен білім алуына, 

шығармашылық деңгейге жетуіне бағытталады. Негізгі сабақтарға үндесіп, білімалушы үшін 

маңызды болып табылатын музыка сабағындағы педагогикалық дәстүрлер мен 

инновациялық әдістердің тиімділігі зор. 

Кілттік сөздер: ән айту, музыка тыңдау, музыка сауаты, «әуенді ырғақ» әдісі. 

 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Мектепова Жайнагул Ермековна 

Республика Казахстан, г. Актобе, КГУ «Средняя школа №50», учитель музыки 

 

Аннотация: в статье рассказывается о традициях и нововведениях в современной 

педагогике. На основе обновленного содержания урок выбирает содержательные и 

парадигматические формы,  ориентированные на ожидаемый результат. Важные 

особенности современного урока: учебные цели направлены на самообразование, творческие 

достижения учащихся через цели урока и познавательные процессы обучения. 

Эффективность педагогических традиций и новаторских методов на уроках музыки, которые 

важны для ученика в соответствии с уроками, велика.  

Ключевые слова: пение, слушание музыки, музыкальная грамота, техника «мелодический 

ритм». 

 

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PEDAGOGY 

 

Mektepova Zhainagul Ermekovna 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, CGA «Secondary school № 50», music teacher 

 

Abstarct: the article describes the traditions and innovations in modern pedagogy. Based on 

the updated content, the lesson selects content and paradigmatic forms focused on the expected 
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result. Important features of a modern lesson: educational goals are aimed at self-education, creative 

achievements of students through the goals of the lesson and cognitive learning processes. The 

effectiveness of pedagogical traditions and innovative methods in music lessons, which are 

important for the student in accordance with the lessons, is great. 

Keywords: singing, listening to music, musical literacy, «melodic rhythm» technique. 

 

«Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына енуі үшін: 

білімді де, зерделі,  жан-жақты дамыған дарынды,  қабілетті ұрпақ керек» Тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа 

жолдауынан. 

Заман талабына сай көштен қалмай қазіргі таңда педагогтан өз пәнінің терең білгірі 

ғана болу емес, теориялық, нормативтік-құқықтық, психологиялық-педагогикалық, 

дидактикалық әдістемелік тұрғыдан сауатты және ақпараттық компьютерлік технология 

құралдарының мүмкіндіктерін жан–жақты игерген ақпараттық құзырлығы қалыптасқан 

маман болуын талап етуде. 

Ұзақ уақыт бойы мектеп оқушыларда ғылым негізін қалыптастыруды көздеді. Дәстүрлі 

оқыту жүйесі «орташа оқушыға» бағытталып, жоғары сапаны қамтамасыз етті және өзін 

әлемдегі ең жақсы жүйе деп санады. Бірақ сол «орташа оқушыны» айқындайтын критерий 

болған емес, ал саралап-даралап оқыту тұрғысы «жақсы», «орташа», «нашар» оқушыларға 

арналған карточкалармен шектелді. Мұндай оқыту тұрғысы тұлғаның дамуына әсер етуі 

мүмкін емес еді. 

Қазіргі кез келген инновациялардың мәні - әр оқушының қажеттілігіне, мүмкіндігіне, 

психологиялық ерекшелігіне сай келетін, өзіндік қабылдау траекториясын құруды көздейтін 

жеке оқыту тұрғысы. Мұғалім сыныптың үстінде емес, әр оқушының қасында, «басқаратын» 

емес, «бағыттайтын» тұлға, әр оқушының өзін-өзі тануында, өзін-өзі көрсетуінде ол 

«бақылаушы», ол «көмекші». Мұғалім оқушыда мықты білімнің қалыптасуына танымдық, 

ынталандырушы, әлеуметтік дамуына, тәрбиеленуіне үлкен мотивация болып табылатын 

оқушының «ішкі күштерін» ынталандырады, ерекшелігін, қайталанбас қасиеттерін 

мойындайды,  өзін-өзі бағалауының көтерілуіне ықпал етеді. Дәл осылар оқушының 

жетістікке жетуіне жағдай жасайды. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық жүйесі қалыптасуда. Бұл 

үрдіс білім бағдарламасының өзгеруімен қатар, білім берудің жаңа мазмұнын талап етті. Ол 

балаға өзін-өзі өзектілендіруге, өзін толықтыруға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын 

дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға 

баланың білім, білік, дағдысын емес, оның тұлғасын, білім арқылы дамуын қамтып отыр. 

Сондықтан, мұғалім өз білімін жан-жақты жетілдіре отырып, әр сабағын жоспарлауда 

баланың дамуына жағдай жасайтындай әрекеттерді белгілеп алуы тиіс.  Сабақ – мұғалім мен 

оқушының өз қажеттілігіне орай оқу әрекеттерін, яғни білімді меңгерту мен меңгеру, машық 

дағдыны қалыптастыру, ізденіске баулу, шығармашылық пен талапты ұштап, дамытуды 

қажет еткен мақсат-міндеттер тұрғысынан бірлесе жұмыс істейтін ынтымақтастық алаңы. 

Сабақ тек жалаң білім беруге құралмай, оқушының шынайы қызығуы мен өз қажеттілігі мен 

сұранысын қамтамасыз етерлік шығармашылық ізденіс танымына орай құрылуы қажет. 

Дәстүрлі сабақ пен қазіргі сабақты салыстыру 

Салыс

тыру 
Дәстүрлі сабақ Қазіргі сабақ 

Мақсат 
Мақсат тек қана жаңа білімді 

меңгеруге байланысты 

Оқушы мотивациясы: 

мақсат - ынта - әрекет - нәтиже 

Оқушының жеке қасиеттерін 

дамытуға бағытталған 

Мазмұн Оқу материалын толық баяндау 

Негізгісін шығару. Негізгі 

ақпаратты бірнеше қайта 

пысықтау 
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Оқыту 

құралдары 

Сабақтағы түрлі әдістердің 

максималды саны 

Қажетті және бір бірімен 

байланысты әдістердің кешені 

Оқыту 

әдістері 

- дайын білімді баяндау 

- оқу материалын жаттау 

- «орташа» оқушыға бағытталу 

- нашар кері байланыс 

-мұғалімнің бағалауы 

- оқушылардың оқу 

-танымдық қызметін 

ұйымдастыру 

- материалды терең түсіну 

- саралап оқыту тұрғысы 

- тиімді кері байланыс 

- өзін-өзі, өзара бағалау 

Оқыту 

формасы 

Сабақты нақты кезеңдерге бөлу (үй 

тапсырмасын тексеру, жаңа сабақты 

түсіндіру, бекіту, үйге тапсырма), жеке, 

фронталды оқыту формалары 

- оқытудың аралас әдістері 

- сабақ кезеңдерінің өзара бір 

біріне кірігуі 

- жеке, жұптық, топтық оқыту 

формалары 

- оқу материалының бірнеше 

қайта пысықталуының 

нәтижесінде 80-90% меңгерілуі 

Үй 

тапсырмасы 

Оқу материалын пысықтау көбіне үйге 

беріледі 

Тапсырма болмауы мүмкін 

немесе кеңейтілген тапсырмалар 

 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында ұлттық тарихымыздың, ұлттық 

менталитетіміздің, ұлттық идеологиямыздың қалыптасуына білім беру жүйесіндегі ірі 

реформалық процестер жетекшілік ететіні даусыз.  

Теориялық білімді игерту мен жаңғырту және жаңа жағдайға іс жүзінде лайықтап 

қолдануға үйреткенде ғана оқушылардың алған білімімен біліктілігі шынайы да нақтылы 

қалыптасады.  

Музыка сабағы мектептегі басқа пәндерге қарағанда оқушыларға ерекше әсер етіп, 

олардың ой өрісінің дамып, шығармашылығының қанаттануына зор ықпал етеді. Музыка 

сабағы арқылы оқушылар тек қана ән айтып, музыка тыңдап қана қоймайды, ғылым –

білімнің әр саласынан мағлұмат алып, бойларындағы қалаған өнердің немесе мамандықтың 

негізін қалыптастырады. Музыка сабағында оқушылар еркін ойлап, қиялдап, өз 

қиялдарының нәтижесін баяндауға немесе суреттеуге дағдыланады. 

Оқушылардың өнерге деген құштарлығы, еңбекке, іскерлікке деген ынтасы артып 

отыруы үшін мұғалімнің әр сабақты сапалы да жүйелі ұйымдастыруы қажет. 

Дұрыс ұйымдастырылған музыка сабағы арқылы оқушылардың бойында 

адамгершіліктің, жоғарғы мәдениеттіліктің негізі қаланып, саналы, тәртіпті, ақылды болып 

өсуі қалыптасады. 

Музыка сабағы бірнеше іс-әрекеттерден тұрады: 

- ән айту, 

- музыка тыңдау, 

- музыка сауаты; 

Осы негізгі іс -әрекеттерді жүзеге асыру үшін қосымша дауыс жаттықтыру, 

шығармашылық тапсырмалар, музыкалық аспаптарда ойнау, музыкалық ойындар 

қолданылады. Әр іс-әрекетті ұйымдастыру барысында кіріспе әңгімелер, талдау, 

жұмыстарын бір-бірімен тығыз байланыстыра, жымдастыра отырып сабақтың негізгі 

тақырыбына сай біртұтас етіп өткізу керек. Музыка сабағының кәсіби ерекшелігінің өзі осы 

бірнеше  іс -әрекеттердің мазмұнын бір тақырыпқа жинақтауда.   Музыка сабағы басқа 

пәндердей емес көбінесе ауызша, практикалық түрде оқушылардың  есту, ойлау қабілетінің 

негізінде өткізіледі. 

Олай болса назарларыңызға семинарда өткізген 3 кластағы  сабағымнан үзінді 

көрсетемін. Ең алдымен оқушыларға ырғақ  сөзіне түсінік беремін. Ырғақ дегеніміз 

музыканың сипаты. Бұл музыкадағы қысқа және ұзақ дыбыстардың алма кезек келуі. Енді 
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мен балаларға ырғақ туралы жадында сақтап қалу үшін мен мынадай қызықты дидактикалық 

ойынды ұсынамын.  

Бұл жерде балаларды шапшаңдыққа, алғырлыққа үйретеді. Жалпы музыкалық ырғақты 

сезіну үшін бізге шулы аспаптарды да қолдануға болады. Сонымен қатар мынадай суреттер 

де көмектеседі. Мына шеңберлі дыбыс қысқа дыбыстарды  ал мына алақандар  кішкене ұзақ  

дыбыстарды білдіреді.   

Сабақтың тақырыбы:  Біздің оркестр 3 класс 

Оқу мақсаттары: 

 3.1.3.6- Қарапайым ырғақтық  суреттемелерді шулы музыкалық  

аспаптармен ырғақты сезініп орындау; 

 3.3.1.1-өз шығармашылық жұмысын көрсету;  

Сабақ мақсаттары: 

- Барлық оқушылар: музыканы тыңдайды, ажыратады; 

- Кейбір оқушылар: музыканы тыңдайды, ырғақты сезінеді, шулы музыкалық 

аспаптардың көмегімен ырғақты соғып көрсете алады; 

- Көптеген оқушылар: музыканы тыңдайды, ырғақты сезінеді. 

Осы сабақтағы мақсатқа жету үшін «Әуенді ырғақ» әдісін пайдаландым. 

«Әуенді ырғақ» әдісі  

               
Дескриптор:  

 Музыкадағы ұзақ –қысқа дыбыстарды естиді, ажыратады; 

 Қимыл қозғалыстар арқылы орындайды; 

Қазіргі сабақпен болашақтың негізі қалайды. Өзгеріп жатқан өмірде оқу мен оқытудың 

қазіргі заман әдістері мұғалімнің күнделікті тәжірибесін саралап, өзгертіп отыруға, 

тыңғылықты дайындық пен сыни көзқарасты талап етеді. Сондықтан әрбір ұстаз  уақыт 

секілді тоқтаусыз ізденісте жүріп, шығармашылықпен жаңа әдістерді туындатып, өз 

сабағына тиімді пайдалана білсе, іргетасы қаланып келе жатқан шәкірттерінің жан-жақты 

дамуына үлесін қосары анық.   

Әдебиеттер тізімі: 

1. «Мұғалімге арналған нұсқаулық» ІІІ деңгей, ІІІ басылым, 2012 ж. 

2. «Тренерге арналған нұсқаулық» ІІІ деңгей, ІІІ басылым, 2012 ж 

3. Музыкалық дидактикалық ойындар  жинағы 
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Аңдатпа: Мақалада жоғарғы оқу орындарындағы оқу процесін ұйымдастыру мен 

жүргізудегі инерактивті ойындардың болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту үшін бағыттары талқыланады. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация: в статье рассматривается использование инновационных методов как 

механизма продуктивного обучения в профессионального образования. В статье приводятся 

примеры повышения профессионального уровня квалифицированных кадров с помощью 

эффективного подбора методических инструментов, направленных на формирование 

профессиональной компетентности в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: Компетентность, профессиональное образование, подготовка 

специалистов, игровые формы уроков. 
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Abstract: the article discusses the use of innovative methods as a mechanism for productive 

learning in vocational education. The article provides examples of improving the professional level 

of qualified personnel through the effective selection of methodological tools aimed at the 

formation of professional competence in educational institutions. 

Keywords: Competence, professional education, training of specialists, game forms of lessons 

 

Болашақ кәсіптік білім беру мұғалімін дайындау процесіндегі негізгі мәселе – бұл пәнді 

оңтайландыруға негізделген психологиялық-педагогикалық пәндерді оқу және өзара 

пәнаралық байланыстарды қалыптастыру. 

Білім берудің жаңа деңгейінің қалыптасуы бұл -  білім  мазмұнын жаңартуды, 

инновациялық формалар мен оқыту әдістерін қалыптастыруды, білім сапасына деген  үнемі 

өсіп келе жатқан талаптарды орындау, білімділік, сабақты ұйымдастырудың күрделілігі - 

мұның бәрі болашақ кәсптік мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыруды және оны кәсіби 

қызметте жүзеге асыра алуын талап етеді. [1] 

 «Құзырет» пен «құзыреттілік» түсініктерін анықтауда салыстырмалы түрде талдау 

жасалған, оларды көптеген ресейлік және шетел зерттеулерінен (И.А.Зимняя, В.И.Байденко, 

Н.А.Гришанова, Д.А.Махотин, О.Е.Лебедев, С.Адам, У.Клемент және тағы басқалардың 

еңбектерінен) көруге болады. 

Competence (құзреттілік) — негізгі латын термині, ол «білу», «істей білу» және 

«табысқа жету» дегенді білдіреді. Бұл мағыналар жалпы түрдегі құзыреттіліктің мәнін 

ашады 

Дамушы қоғамға заманауи білім бере алатын,  жауапты шешімдерді өз бетінше 

қабылдай алатын, мобильді, серпінді, жауапкершілігі бар, конструктивті мамандар қажет 

екені анық. [2] 

Осы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қазіргі заман мұғалімін жоғары мәдениетті, 

терең адамгершілікті, азаматтық ұстанымы, мұғалімнің оқушылардың шығармашылық 



156 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

қасиетін дамытуға, пәнге деген қызығушылығын арттыра алатын, білім алушылардың жаңа 

қабілеттерін аша алатын  кәсіби білікті маман ретінде қалыптастырып шығару міндеті тұр.  

Жоғарғы оқу орындары түлектерінің кәсіби білікті болып шығуын қадағалауда 

маңызды әдістердің бірі- кәсіптік білім беру мазмұнын жаңартуда құзыреттілікке негізделген 

әдісті енгізу.[3] 

Кәсіптік білім берудегі мұғалімнің құзыреттіліг көтеру дегеніміз - ол еркін және 

белсенді түрде ойлай алады, оқу үдерісін модельдеуе, жаңа идеяларды өз бетінше енгізуде 

және жаңа оқыту технологияларын меңгеруде қабілетін шыңдау болып табылады.[4]  

Біріншіден, кәсіби білікті мұғалім білім алушылардың шығармашылық қабілетінің 

қалыптасуына оң әсер етеді екіншіден, кәсіби қызметте жақсы нәтижеге қол жеткізіп, кәсіби 

мүмкіндіктерін шыңдауға мүмкіндік алады. 

Кәсіби білікті маман қалыптастыру процесі өте күрделі және қажет оқыту 

технологиясын таңдауға ерекше назар аударылады. Білім берудегі ойын технологиялары  

мотивация беруде мен белсенділік танытудағы іс -әрекеттер оқу процесінде табысқа жетудің 

негізгі факторлары болып табылады. 

Себетте («in the basket») Білім алушыларға бірқатар материалдармен танысуға 

шақырылады құжаттар - есептер, өтініштер және т.б. әрі қарай жеке немесе шағын топтарда 

өз әрекеттерін ұсынуы тиіс.  Мұнда білім алушылардың жұмысының әр түрлі нұсқаларын 

қолдана алуы мысалы, құжаттың  бір түрімен жұмыс, жеке жұмыс, әр түрлі, бірақ өзара 

байланысы бар құжаттарды  талқылау процесінде ынтымақтастықты ұйымдастыру болып 

табылады.  

Рөлдік жаттығулар («role exercises») Мұнда білім алушылар өздеріне берілген 

рөлдерді ойнайды. Тұлғалардың өзара қарым – қатыныасын құруға мүмкіндік береді. Бұл 

қатынастарға: тәртіп қалыптастыру, қалыптасқан тәртіп бойынша клиенттер мен 

қызметкерлер ролінде әр түрлі сұхбат жүргізу, кездесулер өткізуге болады. Бұл ойында 

мұғалім мен білім алушылар  өзара әрекеттеседі бір -бірімен әр түрлі рөлдерде ойнайды. 

Сонымен қатар, мұғалім рөлдердің бірін ойнай алады немесе ойнап жатқан жағдайды талдау 

үшін бақылаушы ретінде әрекет ете алады.  

Кейс - стади («кейс -стади») - білім алушылар жеке немесе шағын топтарда бір 

проблема ұсынылады және  проблемалық жағдайдың шешімін  табуға шақырылады. Олар 

шешімді презентация түрінде, немесе жазбаша түрде ұсына алады. 

Іскерлік ойын («business game») - бұл білім алушылардың ұжымдық шығармашылық іс -

әрекетінің формасы. Бұл ойында әрбір мүше - теориялық білім деңгейін жоғарылатып және 

оны меңгеруге практикалық дағдыларды қолданады. Бұл педагогикалық технологияны 

белсенді қолдану бірнеше мәселені бір мезгілде шешеді: ол студенттердің теориялық және 

практикалық дайындығын бірге және нәтижесінде біріктіруге мүмкіндік береді, болашақ 

маманның теориялық және практикалық ойлауын дамытудың «құралы» ретінде қызмет етеді, 

сонымен қатар, ойыншыларды қосымша білім алуға ынталандырады. Бұл дегеніміз - білім 

алуға деген мотивацияны қалыптастырады.  

Симуляциялық жаттығулар («simulation») – кәсіби жабдықтар мен машиналарды  

пайдалану, басқару дағдыларын дамытуға бағытталған. Рөлдік ойындармен бірге 

симуляциялық жаттығуларды қолдануға болады. Бұл жағдайда білім алушы теориялық 

білімді рөлдік ойындарды пайдалана отырып алатын болса, практика жүзінде, яғни 

симуляциялық жаттығуларды қолдана отырып, практикалық білімін шыңдай алады. [5] 

Жоғарыда көрсетілген ойындар кәсіби қасиеттерді дамытады, мәселенің шешімін 

табады (мысалы, мәселе клиенттермен байланыс орнату, үлкен аудиториямен жұмыс істеу 

мәселесі және т.б) рөлдік ойындар мұғалімнің кәсіби белсенділігін арттырумен қатар білім 

алушылардың өзара қарым – қатынастарын дамытуда ықпалын тигізеді.  

Білім алушылар топпен жұмыс жасауды үйренеді, жағдайларды, топтығ әрекеттерін, 

басқалардың әрекеттерін талдайды, қателерді анықтап, оларды шешу жолдарын іздеуге 

мүмкіндік алады. Ойын барысы өмірмен параллель болады, оқушылар өз мысалдарын 

келтіреді, талқылайды. Жиналған тәжірибені қолдануға тырысады, өмірдегі жетістіктер мен 
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сәтсіздіктермен бөлісіп, сонымен қатар жағдайды талқылау немесе жеңуді ұсынуда дұрыс 

шешім табуға ықпал етеді. [6] 

Сонымен, рөлдік ойындардың артықшылықтары:  

1) практикалық бейімделу; 

2) топтың жағдайына, сабақ тақырыбына қарай бейімделе алуы; 

 3) қатысушылардың белсенділігінің артуы;  

4) білім алушылардың  белсенді рөл және бақылаушы рөлінеде түсе алу мүмкіндігі; 

 5) білім алушылардың өз мінез -құлқының басқа қатысушыларға қалай әсер ете 

алатындығын бағдарлай алуы; 

 6) өзіне деген сенімділікті арттыру, әлсіз жақтарын анықтау мүмкіндігі;  

7) қате жіберу және оларды талдау қабілеті; [7] 

Қорытындылай келе, рөлдік ойындарды болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру технологиясы  ретінде қолдануға болатынын  атап өтуге болады. Бұл 

технологияны таңдаудан бұрын сабақтың нақты мақсаттарын тұжырымдау қажет, кәсіби 

саласын анықтау қажет, қызмет ауқымын анықтап және білім алушылардың осы жұмыс 

түріне дайындығын бағалау қажет. 

Сонымен, қазіргі білім беруде жүйесі, кәсіби технологияның қалыптасуы мен дамуы 

үшін ойын технологияларын қолдану қажеттілігі болашақ кәсіптік білім беру мұғалімінің 

құзыреттілігін арттырады.   
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«Елу жылда ел жаңа» - демекші ХХІ ғасыр - ақпарат ғасыры болғандықтан оқыту 

жүйесінде жаңа инновациялық өзгерістерді пайдалану жұмысты ілгерілетеді. Музыкалық 

өнер саласы көп уақытқа дейін консервативті жүйеде атқарылып, технологиялық 

инновациялар қолданылмады. Қазіргі заманның кәсіби орындаушы маманы, музыка 

мұғалімі, тек  өзінің аспабын жетік меңгерген маман  ғана емес, сонымен қатар жантану  

яғни психология ілімін жақсы меңгерген: жас психологиясы, жас анатомиясы, нейро1 және 

патопсихология2, тестология, әлеуметтік педагогика және шығармашылық қызметін, музыка 

психологиясын және музыкалық білім психологиясымен таныс болу керек. Базалық білім 

мен  белгілі бір музыкалық аспапты ойнауды үйретумен ғана айналысу, мұғалімнің 

мүмкіндіктерін шектейді.  

Қазіргі уақытта қолданылатын музыкалық білім технологиясы, ортақ педагогикалық 

жүйемен  метапәндік байланыс ортақ педагогикалық жүйемен байланысты.  Метапәндік 

нәтиже3 - дегеніміз көркемдік эстетикалық пәндер мен жалпымектептік білім саласының 

                                         
1 нейропсихология-мидың құрылымы мен қызметінің адамдардың психикалық процестерімен және мінез-

құлқымен байланысын түсінуге бағытталған психология мен неврологияның тоғысқан жеріндегі пәнаралық 

ғылыми бағыт. 
2 патопсихология-клиникалық (медициналық) психологияның бір саласы, оның пәні психопатология, ал міндеті 

– медициналық диагнозды нақтылау және емдеуді негіздеу мақсатында психодиагностика, атап айтқанда 
психотерапия және еңбек терапиясы.  
 

3 метапәндік байланыс- Метапән (метопредмет)-  бұл дәстүрлі оқу жүйемен бірге оқу, ойлау,саралау 

жүйесін  дамытатын интеграциясын қамтитын ұғым. Ю.Громыко осы ғылымды зерттеп: «білім», «белгі», 

«қиындықтар», «шешімдері» атты  метапәндерді қарастырады.  
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пәндерінің синкреттік жалпылауы. Дәлірек айтқанда  баланы категориялық тұрғыда ойлау 

қабілетін дамыту, яғни нәтижесінде  музыка пәнін құруда: этика, эстетика, әдебиет, 

психология, тарих сынды пәндермен метапәндік байланыс жасауға болады. 

Қосымша музыкалық-эстетикалық білім беру саласындағы мұғалімнің жұмысы 

музыкалық бағытта ғана жүргізілсе – «мәтінмен жұмыс, штрих, динамика, интонация» - 

сынды  техникалық бағыттағы  тапсырмаларды ғана қамтиды.  Педагог өз методикасында 

жетістікке жету үшін келесі нәтижелерге қол жеткізу керек: 

1. Жеке тұлғалық нәтиже  

2. Метапәндік нәтиже  

3. Пәндік нәтиже  

Жеке тұлғалық нәтижеге – жалпы мәдени ойлау, құндылықтар ұғымы, эрудиция, 

эстетикалық қабылдау жатады.  

Пәндік нәтижелер – үйреніп жүрген музыкалық аспапты жетік меңгеру, аспапта ойнау 

шеберлігін арттыру, конкурстар мен фестивальдарда жеңіске қол жеткізу. 

Педагогикалық технологиялар – дегеніміз тәрбиелік, жүйелі түрде дұрыс 

қолданылатын психологиялық-педагогикалық ұстанымдар мен түрлі формалардың, 

әдістердің жиынтығы. Педагогикалық оқыту технологиясының түрлері өте көп. 

1. Проблемалық оқыту – оқушының алдына келесі мақсатты қояды: өзіне сұрақ қояды, 

оны шешу жолдарын өз бетінше табады. Юрий Исаевич Янкелевич, Абрам Ильич 

Ямпольский сынды тарихта аты қалған әйгілі педагог-орындаушылар осы тәсілді 

кеңінен қолданған. Бәрін тәтпіштеп түсіндірген оқушы ешқашан өз бетінше нәтижеге 

қол жеткізе алмайды. Мысалға осы сұрақты оқушыға қоюға болады: «Фразаның 

әдемі, шебер орындалуы үшін қандай жұмыс атқарылу керек, нені іске қосу керек?» 

Немесе: «Стаккатоны мәнерлі түрде орындау үшін қандай жұмыс атқарамыз?»  

2. Сын тұрғысында ойлау технологиясы - өз бетінше сұрақтарға жауап табу. Мысалы: 

«Сахнада нашар өнер көрсетуге не себеп болды?». Бұл технология әр атқарылған 

жұмысқа сын тұрғысында қарауға, жіберілген қателіктердің себеп-салдарын табуға 

және оларды түсініп, тауып, талқылап, шешу жолдарын тауып, енді болдырмауға 

көмектеседі. 

3. Қауымдастық-образдық ойлау және музыкалық қабылдауды дамыту технологиясы - 

баланың ой-өрісін дамыту арқылы көркемдік образдарды қабылдау, сол арқылы өнер 

туындыларына талдау жасау. Педагог алдына келесі мақсат қояды: музыканы «көру», 

кескіндемені есту, өлең жолдарындағы әуенді «сезіну». Әр фразаның интонациясын 

есту, эмпатияны сезіну, сол мезетте музыкалық шығарманың кейіпкерімен бір ағымда 

болу, және осының бәрін тыңдаушыға жеткізе білу. Формализм музыкалық 

педагогикада болмауы тиіс. 

Қосымша білім берудің ішіндегі аспаптық орындаудың негізгі педагогикалық 

технологиялары: музыкалық білім саласын дамыту – баланың эстетикалық талғамын 

қалыптастыратын, сахналық дағдыларын дамытатын, көркемдік өнер туындыларын 

академиялық интерпретациялау дағдыларын баулитын үлкен біртұтас процесс. 

 Мақсатқа қол жеткізу үшін біз төмендегі технологияларды дамытамыз. 

1. Аудиодыбыстау тәсілін үйрету технологиясы – бұл технология оқушылардың ноталық 

мәтінді сауатты оқуына, метрлі-ырғақтық құрылымды анық көруге, орындаушылық және 

көркемдік қасиеттерді дамытуға септігін тигізеді. Жұмыстар: Аспаптық орындаушылықты 

дамыту, ноталық мәтінді талдауға баулу. 

2.  Сенсорлы-есту қабылдау технологиясын дамыту – аспапты қолданбай көркемдік 

шығармаға эстетикалық талдау жасау. Оқушы: әр фразаны тыңдап үйренеді, әр аккордты 

түбегейлі музыкалық ойдың ішінде «ішкі есту қабілеті» арқылы тыңдау. Мұның бәрі 

болашақта оқушы «естуді»  шынайы интерпретацияда көрсетуге қолданады. 

3. Сахналық дағдыларды дамыту технологиясы – бәрінің ішіндегі ең күрделісі. Сондықтан 

педагогтың жоғары деңгейдегі  психологиялық сауатты болуы өте маңызды. Педагогтың 
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басты мақсаты, баланың сахнадан қорқынышын  біртіндеп жою, дайындаған шығарманың 

интерпретациясын сахнаға жоғалтпай, сыныпта орындаған жақсы нәтиже ретінде көрсету.  

4.  Ансамбльде ойнау дағдысы арқылы орындаушылықты жоғарғы деңгейде көрсету. 

Қазіргі заманның түсінігі бойынша педагогикалық технологиясында « оқу процессін 

жүйелі түрде жоспарлап, бағалау, білімді адами және техникалық ресурстар арқылы қолдану, 

нәтижесінде білім беру бағытында үлкен жетістіктерге жету» қарастырылады. 

Педагогикалық технологиялардың негізгі ерекшеліктері: концептуалдық, жүйелілік, 

дидактикалық мақсаттың айқындығы, инновациялылық, оңтайлылық, түзетулілік көбейту, 

бақылау мүмкіндігі, тиімділік. 

Бұл жағдайда педагогтың бірінші орынға оқушының жаңа түрімен, қарым-қатынасы 

жатады: оқушы мен мұғалімге ортақ білім беру диалогы, бірыңғай эстетикалық ортаны 

қалыптастыру, ортақ білім беру социомәдени орта, аудиториялық және аудиториядан тыс 

жұмыс, оқу жұмысынан оқудан тыс әрекеттер. 

- Оқу әдісімен әдіс және басқа да тәсілдер бойынша: бағдарламаланған оқыту, өзін-өзі 

дамыта оқыту; диалогты, коммуникативті, ойын түрінде, шығармашылық оқытулар 

жатады. 

- Білім алушылар санаты бойынша: жалпы білім алу мектептері педагогтық түзетулер, 

қолдау, теңестіру, жетілдірілген технология (кәсіби музыкалық білім беру 

саласындағы музыкалық пәндерді тереңдете оқыту). 

Сонымен музыкалық білім саласындағы жиі қолданылатын технологияларға: 

 Модульдік оқытудың мультимедиялық технологиялары 

 Этнопедагогикалық технологиялар 

Мультимедиа – технологиялары басқалармен салыстырғанда артықшылығы бар – 

интерактивтілік білім алушылардың оқу процессіне сұрақ, жауап арқылы өз үлесін қосу, өз 

көзқарасын жеткізу. 

«Мультимедиалық технологиялар деп – аппараттық және бағдарламалық құралдардың 

адамның қабылдау процессіне бірнеше сезім мүшелерін қолдануға болатын технологияны 

атаймыз. Бір сөзбен виртуалды тәртіпке» Мультимедиалық, яғни компьютерлік 

технологияны тәжірибеде қолдану алдында дидкатикалық ойындарды қолдануға болады. 

Мультимедиалық технологияның музыкадағы болашақтағы қолданысы, яғни перспективасы- 

музыкалық редакторлар, энциклопедиялар, ойын бағдарламалары, тесттер мен викторина 

бағдарламалары, біріктірілген бағдарламалар. 

Заманауи педагог бағалық оқыту методикаларын ғана емес, сонымен қатар оқу 

процессінде қолданылатын педагогикалық технологияларды да жетік меңгеру керек. Білім 

беру процессінде интернет-технологиялар, сандық және электрондық ресурстарды: яғни 

аудио және бейне материалдарды, графикалық, мәтіндік және басқа да құжаттарды, 

теледидарды, мультиймедиалық құрылғыларды, компьютер және басқа да гаджеттерді 

қолдануға болады. 

Әр балаға жол тауып, жеке тұлға ретінде  қабылдау- музыка саланың мұғалімдерінің 

басты мақсаты. Осы мақсатқа жетуге заманауи білім беру технологияларын дұрыс қолдану 

өз үлесін қосады. Сонымен қазіргі заманның педагогикалық технологиялары шығармашылық 

қиялын дамытуға, орындаушылық шеберлікті арттыруға, сонымен қатар зерттеу жұмысын 

жүргізуге көмектеседі. 
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Аңдатпа: Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлері, олардың 
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Қазақстанның 2020 жылға дейінгі білім жүйесін модернизациялау жолында алға қойған 

міндеттерінің бірі – жаңа білімнің пайда болу үрдісі жылдамдаған әлемде, жаңа 

мамандықтардың  қажеттілігі, үздіксіз кәсіби даму жағдайында жас ұрпақты өмірге 

дайындау. Елбасы, Н. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты баяндамасында 

«Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ 

ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет 

тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 

алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», 

«Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша 

қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы» - деген [1]. 

Осы мәселелерді шешуде басты рөл қазіргі заманғы адамның заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларын иеленуі, аталған дағдыларды тиімді қолдану, уақыт 

талабына сай болуы сипатталады. Осыған байланысты, білім алушылардың ақпараттық 

құзыреттілігі жалпы білім беру мектептеріндегі барлық оқу пәндерінде  сонымен қатар, 

«Музыка» пәнін қоса алғанда, сапалы меңгерілуі қажет. Ақпараттық технологияларды 

пайдалану нәтижесінде мұғалімдердің өздерінің шығармашылық деңгейлерін лайықты 

дәрежеде нақтылауға, біліктілігін арттыруға жол ашылып, ғылыми тұрғыда жұмыс жасауына 

мүмкіндік туады. Теориялық ізденістер және мектеп практикасы бұл мақсатты орындау үшін 

біріңғай ақпараттандыру саясатын және ақпараттық-телекоммуникациялық технологияны 

қолдану қажеттігін көрсетіп отыр. 

Педагогика ғылымында компьютерлік, жаңа ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды оқу-тәрбие үдерісіне ендіруде компьютерлік оқытудың нәтижелі құралдарын 

енгізу Ж.А. Караев, Е.Ы. Бидайбеков, Ж. И. Сардарова, электронды оқулықтарды, 

бағдарламаларды жасау Г.Б. Ахметова, С.С. Құнанбаева, Ш.Х. Құрманалина, оқу үдерісі мен 

ұйымдастыру құрылымына жаңа ақпараттық технологияларды кешенділетіп интеграциялау 

арқылы енгізу Б. Бөрібаев, М.Б. Есбосынов, Д.М. Жүсібалиева еңбектерінде зерттеледі. 

Компьютерлік технологияны музыка сабақтарында қолдануды Ресей педагог-ғалымдары 

кеңінен зерттеуде [2, 4, 5]. 

Ақпараттық технологияның техникалық базасының дамуына байланысты жалпы білім 

беретін мектепте музыканы оқытуда, оларды пайдалануға мүмкіндік пайда болды. Бүкіл 

компьютерлік технологияның қажеттілігі және әртүрлі болуы (үш жақтылық, анимация, 

дыбыс, видео, дәстүрлі өнер техникаларын имитациялау) музыка сабақтарында компьютерді 

оқушының және мұғалімнің шығармашылығын және өздігінен білім алудың ашық оқыту,  

дамытушылық орта ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Музыка сабақтарында мұғалімнің 

ақпараттық-компьютерлік технологияны қолдануының деңгейлерінің бірі локалдық тарапта 

жұмыс істеу іскерлігі – компьютерлік сыныпта кіріктірілген сабақтарды өткізу болып 

табылады [6]. Музыкалық-компьютерлік технологиялар оқушыларды оқытудың, олардың 

интеллектуалдық және эмоционалды-тұлғалық дамуының жетекші құралдары болып отыр. 

Осыған байланысты Г.Р. Тараева «Компьютерлік эра адамдарды ақпаратқа ғана өзінің 

қатынасын қайта қарап қоймай, сонымен бірге, оның коммуникативтік параметріне де 

осындай жағдай туды. Бүгінгі күні ақпаратты жаңаша беріп және қабылдауға, бағалауға және 

қолдануға тиістіміз» деді [7]. Музыка сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

ішіндегі оқушыны қызықтыра алатын бұл сандық технологиялар. Сандық технологияның 

музыкалық дыбыстарды тудыруға, жазуға және өңдеуге көмектесетін бірнеше түрі бар, олар: 

«Audacity» бағдарламасы – дыбысты жазу, ұйымдастыру және басқаруға арналған тегін 

бағдарлама. Бұл бағдарлама көмегімен оқушылар өз дауысын немесе дайын әуендерді 

қысқарта алады немесе қажетті әуендерді біріктіріп өңдей алады. «Soundation» бағдарламасы – 

алдын ала жазылған музыкалық үлгілерді құруға немесе дыбыс жазу, ұйымдастыру және 

басқаруға арналған тегін сайт. Бұл бағдарламаның көмегімен оқушылар дайын сэмплдерден 

электронды музыка құрастыра алады, музыка шығара алады, өңдей алады. «Киностудия» 

бағдарламасы – құрастырылған музыка мен фото немесе видео біріктіру арқылы, шағын 
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музыкалық слайд шоу, видеоүзінді жасауға арналған бағдарлама. «GarageBand» бағдарламасы 

– толыққанды музыкалық студия. Бұл бағдарламада гитара мен вокал сабақтарына арналған 

көптеген құралдар, дайын жиынтықтар, сондай-ақ сеанстағы барабаншылар мен 

перкуссионисттердің тобы бар. MacBook Pro құрылғысындағы сенсорлық панельдің 

қолдауымен және ыңғайлы заманауи интерфейсімен оқушы өзінің музыкасын жазуды оңай 

үйреніп, ойнап, жаза алады. «Онлайн пианино» бағдарламасы – бұл компьютердегі пернетақта 

және тышқанның көмегімен ойнауға мүмкіндік беретін тегін онлайн пианино. Пернетақтадағы 

әр түйме фортепианодағы бір пернеге сәйкес келеді және бір музыкалық жазба дыбысын 

ойнайды. Дыбыстар тірі пианинодан жазылған ең жоғары сапаның аудио үлгілері болып 

табылады. Бұл бағдарлама оқушының музыкалық сауатын, нота сауатын жетілдіруде, аспапта 

ойнау қызығушылығын арттыруда  үлкен көмегін тигізеді [3].  

Аталған бағдарламалар көмегімен оқушылар электронды музыка шығаруда және 

ақпараттық-коммуникация технологияларын қолдану  дағдыларын дамыта алады. Осы ретте, 

электронды аспаптарды айта кетуге болады, соның бірі – синтезатор. Синтезатор сан алуан 

дыбыстарды жаңғыртады және құрастырады. Сонымен қатар, басқа да электронды 

музыкалық аспаптар көмегімен музыканы жаңа түрде жеткізуге болады. 

Ақпараттық-компьютерлік технологияны сабақта қолданудың тиісті орындарын анық 

білгенде ғана, ол оқыту процесіне оң әсер етеді. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада мектепке дейінгі ұйымдарда оқыту мен тәрбиелеу процесінде 

сыни ойлау технологиясын қолданудың тиімділігі туралы ақпарат берілген. Танымдық 

белсенділікті, балалардың қызығушылығын арттыру, сапалы білім беруде сыни ойлау 

технологиясын тиімді қолдана отырып, шығармашылық белсенділікке қабілетті еркін және 

жан-жақты жетілген тұлғаны тәрбиелеу. 
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Аннотация: В этой статье  представлена информация об ээффективности применения 

технологии критического мышления в процессе обучения и воспитания в дошкольных 

организациях. Повышение познавательной активности, интереса детей, воспитание 

свободной и всесторонне зрелой личности, способной к творческой деятельности, с 

эффективным использованием технологии критического мышления в качественном 

образовании. 
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EFFECTIVENESS OF USING CRITICAL THINKING TECHNOLOGIES IN THE 

PROCESS OF TEACHING AND UPBRINGING IN PRESCHOOL ORGANIZATIONS 
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Republic of Kazakhstan, Aktobe, teachers of preschool organization №43 «Guldauren» 

 

Abstract: This article provides information about the effectiveness of the use of critical 

thinking technology in the process of education and upbringing in preschool organizations. Increase 

of cognitive activity, interest of children, education of a free and comprehensively mature 

personality capable of creative activity, with the effective use of critical thinking technology in 

quality education. 
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Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін 

технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әр түрлі технологиялары жасалып, 

білім беру мекемелерінің тәжірибесіне енуде. Жаңа технологияларды меңгерту мұғалімнің 

интелектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа да көптеген адами 

келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Жаңа технологиялар теориялық тұрғыда 

дәлелденіп, тәжірибеде жақсы нәтижелер беруде. 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында, 

терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқу 

үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп 

келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту.  

«Біз өзіміздің болашағымызды, жеке балаларымыздың болашағын қандай күйде 

көргіміз келеді осыны айқындап алатын уақыт жетті» деп көрсетілген Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың 2030 жылға арналған стратегиялық бағдарламасында. Сондықтан 

еліміздегі ұлттық қоғамды кемелдендіру ел болашағы – жас ұрпақты жаңа инновациялық 

әдісте рухтық тәлім және білім негіздерімен қаруландырып, қалыптастыру қажет. 

Білім беру жүйесінде педагогикалық технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін 

дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір 

педагогтың міндеті болып табылады. Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген 

педагогикалық технологиялар: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, ойын 

арқылы оқыту, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, 

дамыта оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, өздігінен оқыту, сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту т.б. 

Мақсаты-мектепке дейінгі білім балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді 

қамтамасыз ету. Кез келген оқыту технологиясы тәрбиешіден терең теориялық, 
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психологиялық, педагогикалық әдістемелік білімді,педагогикалық шеберлікті, бабалардың 

жан дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді.  

Жаңа педагогикалық технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану үшін, әр 

мұғалім алдында отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік 

мақсатына, мүддесіне сай, өзінің шеберлігіне орай таңдап алады. Бұл жаңа технологиялар-

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, терең ойлай білуін, теориялық негіздерін, 

эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін дамытуға 

бағытталған. Жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие үрдісін жаңаша дамыту, яғни 

оның нәтижесінің жоғарғы деңгейде болуын қадағалау жаңашыл педагогтардың қолында 

болды. Олар педагогикаға «жаңа технология»терминін енгізді. Бұл жаңашыл педагогтардың 

мақсаты-оқушылардың алатын білімдерін сапалы ету, оның толыққанды жеке тұлға болып 

қалыптасуына негіз болу. Осыған орай қазірде педагогикалық технологиялар көптеп 

саналады. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар қажет-ақ. Сондай 

педагогикалық технологиялардың бірі «Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы» [1].  

Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып 

табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль балалардың да, педагогтердің 

де сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. Сын 

тұрғысынан ойлау дегеніміз-сабақта балалардың қызығушылығын арттыра отырып, өз 

ойыңды еркін және зерттей талпындырып, тұжырым жасау.Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз 

— ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін 

талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым 

жасауға бағыттау өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. Сын тұрғысынан 

ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен 

еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені 

шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама. Оқушы — 

ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші. Мұғалім — әрекетке бағыттаушы, 

ұйымдастырушы.Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-

түкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген 

Джинни Л. Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж. Пиаже, Л.С. 

Выготский теорияларын басшылыққа алады. Мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез 

келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы 

шешім қабылдауға сабақтарда үйрету. Біздің елімізге Джордж Соростың ашық қоғам 

институты, «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген бұл технология орыс және қазақ 

тілдерінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады [2]. 

«Сын тұрғысынан ойлау» ұғымы белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге 

қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя білу, салыстыра алу, 

сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау деп 

түсіндіреді авторлар. Сыни ойлау – белгілі бір мәселе туралы бар идеяларды жинақтап 

оларды қайта ой елегінен өткізу және шешім қабылдаумен аяқталатын күрделі 

психологиялық үрдіс» екенін атап көрсеткен. Сыни ойлау – адам өмірінің бір саласы. Себебі, 

бұл философия адамдарға көптеген жолдар мен шешімдер ішінен маңызды әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинақтап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата алуға 

көмектеседі. 

Бұл бағдарлама Қазақстан қоры жанынан 1998 ж. қазан айынан бастап жүргізіліп 

келеді. Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы бала 

бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір ұстаздың басты міндеті. Сын 

тұрғысынан ойлауды үйретудің өзіндік қажет ұстанымдары бар. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына төменгі шаралар орындалуы шарт: 

1) сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек; 

2) оқушыларға ойланып-толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру; 

3) әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау; 

4) үйрену барысындағы оқу-шылардың белсенді іс-әрекетін қолдау; 
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5) кейбір оқушылар түсіп қалған қолайсыз жағдайларды әжуаға айна-лдырмау; 

6) оқушылардың бір-бірінің жауа-бына жасаған сынының дәлелді, дәйекті 

болуын талап ету; 

7) сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту деген ұғымды кез-келген жаңа идеяны сол күйінде 

қабылдау немесе оған түбегейлі сенім арту емес, ол идеялардың негізгі себептерін, жүзеге 

асыру жолдарын және нәтижесін білу, оларды өз ортаңа, өз мүмкіндігіңе, өз керегіңе, өз іс-

әрекетіңе лайықты кіріктіру, талдау, ой елегінен өткізу, яғни проблемаға сыни тұрғыдан 

қарап, өз мақсатына пайдалана білу. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының стратегияларын 

ұтымды пайдалану балалардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен 

дағдыны тәрбиелеу барысында жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін 

дамытуда, өздік жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы 

стратегияларды білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе 

көрсетті. 

Сапалы білім беруде сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді пайдалана отырып, 

балалардың танымдылық белсенділігін, қызығушылығын арттыру, шығармашылық іс-

әрекетінде қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу [3]. 

Сын тұрғысынан оқыту технологиясы көптеген стратегиялардан тұрады. 

Сабақта пайдаланатын стратегиялар түрі: 

 Ой шақыру 

 Бес жол өлең 

 Топтастыру 

 Венн диаграммасы 

 Интерактивтік бөлім 

«Сын тұрғысынан ойлау әдісін қолдану тәсілі» 

Бала тілі – бал демекші, баланың айтқан тақпақтары, әңгімелеуі бізді сүйсіндіреді. 

Бірақ өкінішке орай, кейбір балалардың байланыстыра сөйлеуі, тақпақты тұрақты есте сақтай 

алмауы кездеседі. Бірақ қай бала болмасын сурет салғанды жақсы көреді. Сондықтан біздің 

«тіл дамыту және көркем әдебиет» деген пәндерімізді оқытқанда, мен өз тәжірибемде 

схемалық суреттерді қолданамын. Бұл әдістің балалар оқығанды есте сақтауына көптен – көп 

көмегі бар. Төменде сабақ кезеңдерінде қолданылған үлгілер бар. 

Бүгін біз «Көктем» тақырыбына кішкентай жұмбақ-тақпақ жаттаймыз. (Әдетте алдымен 

оқып беремін, одан кейін балалармен талдаймыз) 

«Ой шақыру» 

Қар еріп, су ағады, 

Сарқырап сайда толады. 

Күн ұзарып, жылынады, 

Бұл қай кезде болады?  / Көктем/  

Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? (көктем) 

- Бір жылда неше жыл мезгілі бар? ( толық жауап алу) 

- Кім маған жыл мезгілдерді атап береді ( күз, қыс, көктем, жаз)  

- Бір жылда неше ай бар? (бір жылда он екі ай бар) 

- Кім маған ай аттарын атап береді? (Атайды) 

- Бір айда неше апта бар? ( толық жауап алу)  

- Бір аптада неше күн бар? ( толық жауап алу, атап беру)  

- Жарайсыңдар!  

- Балалар, осы бізді не қоршап тұр? (Табиғат) 

- Дұрыс, ал табиғатқа нелер жатады? (адамдар, жануарлар, өсімдіктер, құстар...) 

Алдарыңда нелердің суреттері жатыр? (құстардың) 

Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Жыл құстары» 
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Тақтаға орманшының суреті ілінеді. 

«Қызығушылығын ояту» 

«Мағынаны ашу» 

(сұрақ – жауап арқылы) 

- Құстарды жыл мезгілдерінің өзгеруіне қарай қыстап қалатын құстар, жыл құстары болып 

бөлінеді. 

Жыл құстары жайлы не айта аламыз? 

- Жыл құстары олар жылы жаққа ұшып кететіндер. 

Қыстап қалатын құстар жайлы не айтуға болады? 

- Олар қысы жазы өз мекенінде тіршілік етеді. 

- Құстар қыста немен қоректенеді деп ойлайсың? 

Ағаш бүршігін, кепкен жемістерді қорек етеді. 

- Ал адамдар оларға қандай көмек көрсетеді? 

Адамдар оларға жемшашар жасап, оған нан қоқымын, жем шашып береді. 

«Бес жол өлең» 

«Ой толғаныс» 

Берілген тақырыпты қорытындылау, нақтылау. 

Сабақты сын тұрғысынан жоспарлап өткізу мынандай нәтиже береді: 

•  балалардың бір – бірімен қарым – қатынас жасай білуге үйренеді; 

• басқаларды тыңдауға; 

• өз ойын топ алдында ашық айтуға; 

Ең бастысы сабаққа қызығушылығы артып, балалардың белсенділігі өте  жоғары болады. 

«Сын тұрғысынан ойлауды» дамыту технологиясымен жұмыс істегенде, баланың танымдық 

белсенділігі, шығармашылығы артатыны байқалады.  

Қорыта келе, сыни тұрғысынан ойлау технологиясын пайдаланудың сабақ сапасына 

әсері өте мол. Сабақта жаңа технология элементтерін тиімді пайдалану оқушылардың 

танымдық әрекеттерін, белсенділігін дамытып, оларды шығармашылыққа жетелейді. 

Баланың логикалық ойлау қабілеті дамып, сабақтың сапасын артады. Ізденушілігін 

арттырып, өз ісіне сенімін нығайтады. Сабаққа қызығушылығын арттырып, белсенділігі 

күшейеді. Ең бастысы оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, ойлау дағдыларын жетілдіру, өз 

бетінше білім алу, әрекет ету, мақсатқа жету оқушының өзі арқылы іске асады 
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Аңдатпа: Бұл мақалада тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды оқытуда 

компьютерлік және ойын технологияларын қолданған кезде нәтижеге қол жеткізуге 

болатындығы айтылған. Болашақта компьютерлік сауаттылықтың дамуымен мұндай балалар 

қоғамда лайықты жұмыс таба алады. 

Кілттік сөздер: компьютер, технологиялар, ақпараттық технологиялар, инклюзивті оқыту 
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Аннотация: В этой статье говорится о том, что при использовании компьютерных-

игровых технологии в обучении детей с нарушением опорно-двигательного аппарата можно 
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Бүгінгі күні білім саласында өз шешімін таппай келген мәселелердің бірі болған кемтар 

балаларды оқытуға қатысты 2013-2014 оқу жылында жаңа заң күшіне енді. Инклюзивті білім 

беруді дамыту бағыттары 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік дамыту 

бағдарламасында шешімін тапқан еді [1]. 

Қоғамдағы мүгедектердің жағдайы, олар бастан өткеруге мәжбүр қиындықтар туралы 

пікірталастар жиі орын алып келеді. Алайда ересек мүгедектердің өз құқықтарын іске 

асыруына байланысты мүгедектік проблемалары жиі іске алынып жатады, ал кемтар 

балалардың жағдайына тиісті көңіл бөлінбейді. Бұл кемтар балаларды психологиялық 

бейімдеу және қоғамға кіріктіру мәселелерінен бастап, олардың тұлға ретінде қажетсіздігіне 

дейінгі саладағы проблемалар санының көптігіне қарамастан орын алуда. Бұл баланың 

адамзаттық ар - ожданын кемсітетін, оның дамуға және тіпті өмір сүруге құқығын іске 

асыруына кедергі келтіретін әр түрлі кемсітуші көріністер болып табылады. 

Осы мақсатты жүзеге асыруда біз оқушының деңгейіне  мән бермейміз, нәтижесінде 

көптеген оқушылар осы деңгейге жетпей қалу салдарынан үлгермеушілер қатарына жатады. 

Арнаулы білім беруді кез келген білім беру реформаларының бағдарламаларына енгізу, 

жоспарлау кезінде мүгедек балалардың нақты мүмкіндіктерін ескеру, білім сапасын 

жақсарту және оны алуға қол жеткізуді қамтамасыз ету, арнаулы заңдарды әзірлеу, ерекше 

білім алу қажеттіліктері бар адамдардың санаттарының құқықтарын қамтамасыз ету осының 

барлығы жағдайды едәуір өзгертіп, барлық адамдардың білім идеяларын іске асыру үшін 

алғышарттар жасап, үйден оқыту мәселесін қатаң қадағалау қолға алынып отыр. 

Мүмкіндіктері шектеулі балаларға білім мен тәрбие берудегі ғылымның нәтижеге қол 

жеткізудің бірі жаңа технологияны игеріп, компьютерді пайдалану.  

Компьютерді пайдалануда мынадай дидактикалық мүмкіндіктерді көруге болады; 

логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылық еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Электрондық оқулықтарда теориялық тақырыптар кеңінен беріліп түсіндіріледі.  
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Инклюзивті білім берудің негізі мектептегі барлық балаға олардың ерекшелітерінен 

тыс сапалы білім беру болып табылады [2]. 

Әр оқушының үлгермеу себебін анықтап, мүгедек баланың диагнозына қарай жұмыс 

жүргізсе, оқушының білімге деген құлшынысы артып, өзіндік дарындылығы айқындалады 

деп ойлаймын. Жаңаша білім берудің негізгі тәжірибелік міндеттерін шешуде мектептегі 

жаңалықтармен дамуды, қолданылған әрекеттер мен құралдардың тиімділігін 

диагностикалау негізінде анықтауға болады. Осыған байланысты педагогтар өз қызметінің 

обьектісіне әлеуметтік психологиялық және педагогикалық мінездеме беріп, танып, білумен 

зерттеу әдістерін меңгерулері керек. Әр оқушыға арналған жеке даму бағдарламасы олардың 

өзіндік мүмкіншіліктерін  ашып, өмірдегі өз орнын, өз мамандығын табуға көп көмек болар 

еді. 

«Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы приортитетінің бірі ұлттық білім моделін 

қалыптастыру тенденциясымен және Қазақстан білім беру жүйесін бүкіл әлемдік білім 

кеңістігіне кіріктіруіне сипатталатын білім беру саласы болып табылады. Кәзір бүкіл әлемде 

индустриялық қоғамнан интерактивті қатынас жасауға оны жүзеге асыратын техникалық 

мүмкіндіктерді дамытып отыра алатын информациялық қоғамға, яғни, негізгі рөлді 

информацияны алу, өңдеу, сақтау, тасымалдау, тарату және пайдалану істерді атқаратын 

жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» - деген бүгінгі тәуелсіз  мемлекетіміздің ертеңі біз 

тәрбиелеп отырған жас ұрпақтың  меңгерген біліміне, алған тәжірибесіне байланысты 

екеніне еш күмән жоқ. Бала мектеп табалдырығын «білсем» деген үлкен ынтамен аттайды. 

Осы бала бойындағы ынта мен ерік, жігерді ары қарай ұштай білу әр ұстаздың алдында 

тұрған үлкен міндеті, оны атқару барысында ұстаз балалардың танымдық оқу іс-әрекетін 

инновациялық әдістерді, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы сауатты 

ұйымдастыра, басқара білуі тиіс. Оқушылардың танымдық көзқарасын байыту ақыл-ой 

қабілетін жетілдіру, өзіндік ойлау және өмірлік ұстанымын қалыптастыру мұғалімнің 

шеберлігіне, шығармашылық қабілетіне байланысты.  

Теориялық білімді игерту мен жаңғырту және жаңа жағдайға іс жүзінде лайықтап 

қолдануға үйреткенде ғана оқушылардың алған білімімен біліктілігі шынайы да нақтылы 

қалыптасады. 

Осындай жолмен қалыптасқан білім мен біліктіліктің танымдық маңызы да зор болады. 

Оқыту әдістерін жетілдіру тікелей білім беру жүйесіне де, тұтастай ақпарат 

технологиясын дамытуға да үлесін қосты. Жалпы педагогика, жеке әдістемелер және 

компьютердің түйісуінде жаңа бағыт: оқытудың ақпараттық технологиялары дүниеге келді. 

Оқыту үрдісінде компьютерді қолдануға негізделген жеке әдістемелер оқу мақсаттары 

мен жағдайларына байланысты қолданылуы қажет. Кейбір жағдайда оқушылардың 

сұранысын терең ұғыну қажет болады, келесі бір жағдайда пәндік саладағы білімді талдау 

маңызды рөл атқарады, ал үшінші бір жағдайда оқытудың психологиялық ұстанымдарын 

ескеру басты рөл атқарады. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай: 

1. Олар оқушыларға тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт  аралығында 

айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады.  

2. Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында отырып 

қол жеткізуге болады.  

3. Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдірілуі олардың таралымдалуы мен оқу 

материалының сапасын арттырады.  

Компьютердің көмегімен оқушы өз бетінше, сондай-ақ өзге оқушылармен топтасып 

бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады. 

«Компьютер көрнекі-бейнелі  ойлауды, қозғалыстық және ауызша қарым-қатынас 

машықтарын, мақсатты әрекеттерді және әлеуметтенуді дамыту үшін мүмкіндіктер 

туғызатыны туралы дәлелдер бар» деп, көрсетеді Нокс Джордж.  
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Бүгінгі күні республикамызда білім беру жүйесінің түбегейлі  өзгеріске ұшырауы 

анықталғаны баршамызға аян. Оның негізгі факторы жаһандану үрдісіндегі білім беру 

саласында жаңа моделдердің дүниеге келуі, білім беру үрдісінің ақпараттандырылуы болып 

табылады. Прогрессивті концепциялардың пайда болуы, білім беру үрдісінде алға кеткен 

мемлекеттердің тәжірибесімен танысу және соның нәтижесінде ұлттық білім беру моделін 

құрастыру бүгінгі күні өте өзекті мәселе болып табылады, өйткені нарықтық экономикаға 

негізделген мемлекетіміздің келешегіне мамандар қажеттігінен туындайды. 

Ақпараттық және педагогикалық технологиялар негізінде мұғалімнің рөлін түбегейлі 

өзгертуге мүмкіндік туды, мұғалім тек қана білімді алып жүруші ғана емес, сонымен қатар 

оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және бағыт берушісі болып 

анықталды. Осыған орай сабақ беру үрдісінде кәзіргі күннің, яғни инновациялық әдістерді 

оқытудың интерактивті оқыту моделі болып табылады.  

Ақпаратты беру мұғалім мен оқушының қарым-қатынастық принципіне негізделген. 

Жоғарыда көрсетілген әдістер оқушының екпінділігін арттырып, алынған мәліметтерді 

шығармашылық тұрғыдан қайта өңдеу болып табылады. 

Оқытудың интерактивтік моделінің негізгі критерийлері: 

1. Емін-еркін пікір таласқа түсу мүмкіндігі;  

2. Белгілі бір материалды емін-еркін  баяндау;  

3. Семинар сабақтарының көп болуы, оқушылардың инициативасының жетекшілігі; 

4. Топтық тапсырмалардың қолданылуы және сол арқылы ұжымдық іс-әрекеттерді 

дамыту; 

5. Жазбаша жұмыстарды орындау. 

Нарықтық қатынастар негізінде қалыптасып келе жатқан Қазақстан Республикасының 

орта білім беру жүйесіндегі негізгі приоритеттердің бірі  оқушылардың мүдделерін қолдау 

болып табылады [3]. 

Интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы 

тікелей жүзеге асатын сұқбаттасып оқыту болып табылады.«Интерактивтің» негізгі 

сипаттамалары қандай? Интерактивтік оқыту – бұл танымдық әрекеттің арнаулы 

ұйымдастыру формасы. Ол толық айқындалған және мақсатын алдын-ала болжауға болатын 

оқыту тұрі. Осындай мақсаттардың бірі оқушы өзінің жетістіктерін, интелектуалдық 

белсенділігін сезетіндей, оқу барысының өнімділігін арттыратын оқытудың жинақы 

(компортный) шарттарын жасау. Интерактивтік оқытудың мәнісі сыныптағы барлық оқушы 

таным процесімен қамтылады, олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы 

түсінуге және қарсы әсер етуге (рефлектироват) мүмкіндік алады. Таным процесінде, оқу 

материалын игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны білдіреді; әр оқушы өзіне 

тән ерекше еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету тәсілдерін алмасу үздіксіз жүреді. 

Сонымен қатар, бұл процес өз-ара қолдау және қайырмыдылық атмосферасында жүреді. 

Яғни, жаңа білім алып қана қоймайды, танымдық процестің өзін дамытады, оны әлдеқайда 

жоғары топтасу мен еңбектесу дәрежесіне көтереді.Сабақтағы инетрактивтік әрекет өз-ара 

түсіністікке, өз-ара әрекетке, қатысушының әрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып 

келетін – ұйымдастыру және сұқбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды ұысанды. 

Интерактив бір көзқарастың немесе бір ғана сөйлеуішінің басым болуы жағдайын 

болдырмайды. Сұқбаттасып оқыту барасында оқуышлар сыни ойлауды, тиісті ақпарат пен 

белгілі жағдайды талдау негізінде күрделі мәселелерді шешуді, балама көзқарастарды 

салыстыруды, ақылды шешімдер қабылдауды, дискуссияға қатысуды, басқа адамдармен 

тиімді қарым-қатынас жасауды үйренеді. Ол үшін сабақта жекелей, жұптық және топтық 

жұмыс ұйымдастырылады, зерттеу жұмыстары, родік ойындар қолданылады, құжаттармен 

және түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасайды, шығармашылық жұмыстар пайдаланылады. 

Сол компьютер негiзiнде қазiргi заманда электрондық ақпарат, бағдарлама арқылы 

басқарылатын құрылғылар пайда болып көптеген үрдiстердiң жеңiлдеуiне мүмкiндiк 

туғызды. Осылайша негiзi ақпараттық технологиялар болып табы-латын үлкен бiр сала 

ақпараттық индустрия қалыптасты. Қазiргi замандағы ақпараттық технологиялар 
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компьютерлiк техника мен коммуникация құралдарына иек артады. Осы бағыттың қарыштап 

дамуы ақпараттық қоғам деп аталатын ұғымды тудырды. 

Жапон ғалымдарының айтуынша, ақпараттық қоғамдағы компьютерлендiру үрдiсi 

адамға ақпараттың сенiмдi көзiне ие болуға себiн тигiзедi, өндiрiс пен әлеуметтiк салада 

ақпаратты өңдеудi автоматтандырып жұмыстың анағұрлым жоғары дәрежеде орындалуын 

қамтамасыз етедi. Қоғамның қозғаушы күшi бұрынғыдай материалдық өнiм емес ақпараттық 

өнiм болуы керек. Неге десеңiз, алдыңғысы соңғысынан қымбат [3]. 

Қазiргi заманда барлық елдер саяси, экономикалық, әлеуметтiк және т.б. үрдiстердi 

дамытып әрi жеңiлдету үшiн жаңа технологияларды қолдана отырып, ақпараттық қоғам 

жағдайына жетудiң тиiмдi деген жолдарын iздестiруде. Бұл мақсатқа жете алмаған елдер қай 

жағынан болсын артта қалған болып есептеледi.  

Болашақ қоғамның әрбір азаматы ақпараттық технологиядан қиыншылық көрмесін 

десек, бүгінгі күннің әрбір мұғалімі өз сабағында компьютерлік технологияларды жиі 

қолдануы керек. Соның ішінде дамуында кемшілігі бар балаларды инклюзивті оқыту 

барысында барысында да мұғалім компьютерді қолдану арқылы түрлі ақпаратты оқушыға 

жеңіл меңгертуіне әбден болады. Мысалы, тірек-қимыл қозғалысында кемшілігі бар оқушы, 

мұғалімінің компьютерлік технологияларды жиі қолданып, жақсы меңгертуінің нәтижесінде 

болашақта компьютер саласындағы жақсы маман болып шығуы да мүмкін емес пе?! 
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Колыбельные – песни адресованы младенцу, находящемуся в состоянии ритуального 

перехода, говорится в российском учебнике народного музыкального творчества [1]. С 

религиозной точки зрения, сон – состояние, при котором «душа» покидает на время 

человеческое тело, встречаясь вне его с другими душами, а сновидение – «рассказ» 

вернувшейся души об увиденном [2]. В своем труде «Первобытная культура» Э.Б.Тайлор 

приводит много примеров временного покидания души у разных народов во время сна и 

болезней. Например, по понятиям негров Северной Гвинеи, умопомешательство происходит 

оттого, что больные преждевременно покинуты своей душой, причем удаление ее во время 

сна бывает только временным. Туранские или татарские народы Северной Азии строго 

придерживаются теории отлетания души при болезни, и у буддийских племен ламы 

совершают обряд возвращения души с большой торжественностью. Э. Б. Тайлор пишет, что 

за пределами дикого состояния мы встречаем понятия об отлетании души во время сна в 

умозрительной философии цивилизованных народов, например в системе Веданты, и в 

Каббале [3]. В Европе простой народ сохранил также интересные подробности этой 

первобытной теории сновидений; таково, например, опасение перевернуть спящего человека, 

чтобы отсутствующей душе не было трудно найти обратный путь [4]. 

В традиционных представлениях тюрков сон понимался, как переход человека в 

качественно иное состояние. По культурологическим представлениям, главная ритуально-

магическая функция песен и шире – музыки – доставка, передача. Возможно, колыбельная 

песня должна служить перевозчиком из одного мира в другой. Если не использовать 

правильный перевоз, есть опасность там остаться, или вернуться другим. Бытует мнение, что 

нельзя резко будить человека, так как он может не проснуться. (Говорят: «жаны ұшып 

кетеді»).  Дж. Фрезер считает, что душа погруженного в сон человека на самом деле 

вылетает из тела и посещает те места, видит тех людей и совершает те действия, которые 

видит спящий [5]. Известно, что сновидения трактовались архаичным мышлением как 

путешествия души человека. Как пишет А.П. Решетникова, зевки в начале камлания 

якутского и эвенкийского шаманов – знак готовности к путешествию одной из душ шамана: 

ведь шаманские экстатические путешествия в иные миры были ментальными. Пение и 

ритмы бубна были способами достижения транса – изменение состояния сознания, как бы 

достигшего погруженности в сновидение, когда душа вступала в контакты с духами, когда 

средствами шаманской поэтики описывались различные видения, а также преодолеваемые 

пространства [6]. 

Поэтому с помощью песен можно проводить и встретить. Возникает вопрос «а как же 

происходит возврат из иного мира?». У некоторых народов мать будит младенца, также как и 

усыпляет. Например, у коми-зырян бытуют специальные будильные песни [7]. 

В труде «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте» 

А.П.Решетникова говорит о том, что все музыкальные разделы входят обязательным 

компонентом в контекст символических действии в ритуалы всех народов [8]. 

Сон в народной культуре воспринимается временной смертью. Отсутствие души во 

время сна чревато опасностями, поэтому если по какой-либо причине душа надолго 

оторвется от тела, человек, лишившись своего жизненного начала, умрет. У немцев бытует 
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верование, согласно которому душа выскальзывает изо рта спящего в виде белой мыши или 

птички; преградить птице или животному путь к возвращению – значит вызвать смерть 

спящего. Поэтому жители Трансильвании утверждают, что не следует позволять ребенку 

спать с открытым ртом; в противном случае душа его выскользнет в виде мыши, и ребенок 

никогда не проснется [5]. 

Пограничное состояние новорожденного, пишут в книге «Народное музыкальное 

творчество», сохраняющего связи с «тем» светом, а также существующее в народном 

сознании восприятие сна как аналога смерти определили появление колыбельных песен с 

особыми сюжетами – смертных баек [1]. Перевозчиком может служить не только 

колыбельная песня, но и предмет, символизирующий транспорт – лодка. Неслучайно, 

колыбель по своей конструкции напоминает лодку. Лодка тоже, в свое время, является 

перевозчиком в другой мир в мифологии. В энциклопедии «Мифы народов мира» мы 

находим: «В сюжете переплывания вод смерти и возвращения в реальный мир душа 

умершего или заходящее солнце отправляются в преисподнюю на ладье смерти и 

возвращаются из преисподней на ладье воскрешения. С образом ладьи смерти связана роль 

ладьи в погребальных ритуалах: сжигание в ладье, погребение в ладье или в гробу 

ладьеобразной формы, отправление мертвого в ладье в море или по реке, изображение ладьи 

на погребальной утвари и могильных камнях. Корпус ладьи символизирует нижний мир и 

период блуждания между смертью и рождением» [9]. В календарно-обрядовом фольклоре 

русских сохранились отголоски веры в то, что загробный мир находится в низовьях реки. 

Приведем несколько примеров. В одном из них, чучело бросали в воду, имитируя при этом 

похороны, или, так называемые «похороны русалки», где обряд заключался в том, что 

наряженную в платье куклу клали в гроб, и попрощавшись с ней бросали гроб в реку. 

Воспоминания об этом сохранились и в толкованиях сна – перед покойником якобы снится 

лодка [10]. Центральное место занимает обряд, проводимый бесплодными женщинами, 

который совершался с помощью лодки. Такие женщины, пишет Г.П. Снесарев, 

договаривались с каючниками или рыбаками, и пересекали течение реки, переплывая на 

другой берег. Они бросали в реку жертвенную соль и хлеб призывая свою покровительницу 

Амбар-она [11]. 

 В казахской народной сказке «Джигит и волчица» люлька (колыбель) используется для 

того чтобы разбудить дух покойника (в люльку кладутся кости умершего, и затем ее 

раскачивают).  

У некоторых славянских народов люльки и зыбки к тому же были в форме котла. 

Вспомним котел бабы Яги или например, котел возрождения Брана в кельтских мифах 

возвращал воинам жизнь [12]. 

Давно замеченное исследователями тождество сроков поминальных дат и дат, 

связанных с рождением ребенка (3,7,40 и год), говорит о внутреннем родстве похоронного и 

родильного обрядов. Д.Б. Ескекбаев пишет, что у казахов Оренбургской области табыт 

(носилки) называют колыбелью (бесік).[13] У тувинцев до сих пор, когда умирает человек, 

задают вопрос: «өндөрер кавайын чадан белеткеп алынар ба?» (изготовлена ли колыбель для 

захоронения?). Здесь «кавай» употребляется в значении «гроб», пишет Е.М. Тощакова [14]. В 

«Этимологическом словаре тюркских языков» Э.В. Севортяна находим: «бешик» (бесік, 

бичік, писік) – 1) колыбель, люлька; 5) гроб (алт.)  

В статье, написанной неизвестным автором «Поиски жанровой дифференциаций 

детского фольклора и проблемы изучения его отдельных возрастных групп», автор пишет, 

что колыбель, вероятно, несет в себе древнейший мифологический мотив «через смерть к 

новому рождению» [15]. 

Совершенно новым для нас явилось несколько предназначений охшама, приведенных 

азербайджанским этномузыковедом Т.Керимовой: 

1) во время усыпления ребенка или игры с ним, 

2) в момент оплакивания умершего, 

3) в процессе доения коровы [16]. 
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Заметно принципиальное сходство убаюкивания ребенка как некоего музыкально-

магического действия со скотоводческим обрядом хой алзыр. Это обряд приучения 

детенышей домашнего скота к чужим маткам, о котором пишет З.К. Кыргыс в своем труде 

«Горловое пение как целостное явление традиционной музыкальной культуры тувинцев» 

[17]. Мелодические заговоры-речитации, интонируемые в ходе обряда хой алзыр, близки 

колыбельным напевам уруг өпейлээр,  считает З.К. Кыргыс.  

Можно прийти к выводу, что колыбельная песня воспринимается, во-первых, как обман 

злых сил, а во-вторых, как способ временно перейти в иной мир. 

Исследователи-этномузыкологи все более склонны видеть в колыбельных обрядовую, а 

не только сугубо бытовую, со специфическим функциональным «детским» назначением, 

песенная сущность, смыслы которой значительно размыты, пишут в своей статье Ю. Розалка 

и Г. Тавлай [18]. 

В ладоинтонационном отношении для колыбельных напевов характерен обрядовый 

объем (не более сексты), наличие субкварты, поступенное движение, а самое главное – 

типичная для обрядовых песен устойчивость, неизменность и архаичность напевов, которые 

не характерны для бытовых песенных жанров, отмечает С. Елеманова [19]. 

Первоэлементом колыбельных является не столько слово, сколько звук. Именно форма 

интонирования способна в наибольшей мере концентрировать и передавать информацию о 

функции и назначении данного феномена [18]. 

В российском учебнике «Народное музыкальное творчество», под общей редакцией 

О.А. Пашина пишется о том, что сближение музыкально-фольклорных жанров, 

оформляющих рождение и смерть человека, воплощается и в музыкальной структуре 

большой группы колыбельных песен, распространенных в южных и западных областях 

России. Их напевы полностью совпадают с напевами местных похоронных плачей. Вместе с 

тем интонирование колыбельных противостоит песенному: их причитывают, сказывают [1]. 

«Заговорный» мотив охшама был близок к мелодекламации, имел монотонный характер, ибо 

основывался на многократном повторении небольшого набора звуков [16]. 

Музыкальные формулы колыбельных, как считает Г.Ж. Кузбакова, несут в себе в 

зашифрованном виде семантический комплекс констант традиционного казахского 

мировоззрения. Образно-поэтическая система семисложных колыбельных связана 

тотемизмом, представлением о мире живых и мертвых, и магией благопожелания. На 
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примере колыбельных песен и традиционных представлений, связанных с ними, у казахов 

прослеживается вера в реинкарнацию, вечный круговорот жизни и бессмертие души.[20]  

Колыбельная – один из способов вхождения в инобытие. Сама звуковая «аура», 

звуковое пространство, «звуковой объем колыбельных становится защитной границей для 

проникновения сил иного («того») мира. [18]. 

Колыбельные песни, потеряв свою функцию и десакрализовавшись, переходят в 

бытовую сферу, которые раньше были частью родильной обрядности. Как справедливо 

отмечает Ш. Гулыев, постепенно теряя под влиянием многовековых эволюционных 

процессов свое магическое предназначение, они теперь используются для практической и 

художественно-эстетической целей как укачивание ребенка [21]. 
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Педагогические инновационные процессы в музыкальном образовании стали 

предметом для изучения ученых многих стран. Инновация означает введение нового в цели, 
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содержание, методы и формы обучения и воспитания и организация совместной 

деятельности преподавателя и студента. 

Задача совершенствования подготовки педагогических кадров в условиях становления 

рыночной экономики заключается в коррекции и дополнении их профессионального 

образования, оснащенной современной методологией и реализующей гибкие формы 

обучения.  

Концепция модернизации музыкального образования выдвигает новые критерии 

качества в образовании. Студент музыкального образования должен получить систему 

универсальных знаний, которые помогут ему успешно адаптироваться на рынке труда.  

Сегодня, для успешного обучения студентов, особенно по творческим 

специальностям и формирования их профессиональной компетентности, необходима такая 

организация образовательного процесса, которая способствует развитию творческого начала 

и собственной эстетической позиции личности. Активную форму творческой деятельности 

многие учёные связывают с её успешностью. Считается, что одним из мощных рычагов 

учебно-творческой деятельности является создание условий, обеспечивающих успех в 

учебной работе, ощущение радости на пути к продвижению от незнания к знанию, от 

неумения к умению, осознания смысла своих усилий.  

Формирование профессиональных качеств студента напрямую связано с творческой 

деятельностью личности. Творческую деятельность обучаемого оказывает успех его 

деятельности, характер отношений между действующим субъектом и оценивающим его 

окружением, а так же доброжелательная обстановка в ходе проведения учебно-творческого 

процесса. Для повышения творческой активности студентов в процессе обучения, 

необходимо систематически осуществлять обращение студента к собственным 

эмоциональным переживаниям, целенаправленно трансформировать интеллектуальную 

проблему в проблему эмоциональную.  

В данной ситуации, работа должна вестись индивидуально: в одних случаях 

необходимо повышать уровень притязаний, в других – восстанавливать снизившуюся 

самооценку. Таким образом, бережное отношение к личности студента и стратегия 

индивидуальной работы даёт возможность педагогу вселить веру студентов в свои 

возможности и создать условия для активной творческой деятельности [1, с. 19-25]. 

Считается, что способности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, 

умений и навыков, влияют на его достижения. Сегодня основная задача педагога в ходе его 

деятельности заключается в создании благоприятных условий для развития способностей 

студентов, поддержании заинтересованности студентов в овладении знаниями и умениями в 

процессе обучения, организации деятельности для закрепления ими полученных знаний. Эта 

задача педагога находится в прямой зависимости от конкретных приёмов (методики) 

формирования соответствующих знаний и умений. Таким образом, в ходе изучения вопроса 

творческой активности личности в процессе формирования её профессиональной 

компетентности, было исследовано и проанализировано литературные источники. Многие 

авторы определяют творчество как высшую форму деятельности человека, требующую 

длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных способностей.  

Творчество – целеустремлённый, упорный, напряжённый труд, лежащий в основе 

человеческой жизни, источник всех материальных и духовных благ. Ценным является не 

только сам процесс творческой работы, но и процесс подготовки к творчеству, выявление 

форм, методов и средств развития творчества. Этот процесс требует мыслительной 

активности, интеллектуальных способностей и высокой работоспособности. Для достижения 

высокого уровня творчества в процессе деятельности, необходимо наличие собственного 

профессионального интереса, устойчивого положительного эмоционального отношения к 

деятельности. С позиции музыкальной педагогики структура и содержание музыкальной 

компетентности педагога определяется спецификой его профессиональной деятельности. 

Для занятий музыкальной деятельностью любому человеку, тем более будущему педагогу, 

необходимо иметь чувство ритма, музыкальный слух, «музыкально-слуховые 
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представления» [2, с. 328]. Личностно-творческий компонент музыкально-творческой 

компетентности состоит из профессионального самосознания, самопознания и самооценки, 

музыкально-творческого мышления, саморегуляции, саморефлексии, самореализации и 

самоутверждения [3, с. 392]. 

Анализ литературы и педагогический опыт показали, что эффективной технологией 

формирования музыкально-исполнительской компетентности студента является задачная 

технология, позволяющая в полной мере задать предметное содержание предстоящей 

деятельности через систему профессионально ориентированных задач и проблем с 

поддерживающими их алгоритмами выполнения конкретных действий. 

Методика реализации строится на принципах проблемности, целостного 

представления произведения, межпредметной интеграции, самостоятельной деятельности и 

творчества. 

Формирование музыкально-творческой компетентности студента 

индивидуализировано. Кроме того, особым субъектом общения служит музыка. 

Диалогизация процесса формирования музыкально-творческой компетентности 

предполагает использование диалогического типа взаимодействия и работу студентов в 

режиме совместной продуктивной деятельности, а также является эффективным условием 

актуализации эмоциональных переживаний студентов, когда предъявленная в тексте 

музыкального произведения интеллектуальная задача (понять, осмыслить замысел 

композитора) должна быть трансформирована в эмоциональную задачу. 

Таким образом, музыкально-творческая компетентность представляет собой 

синкрезис основных ее компонентов, и в то же время характеризуется конкретными 

компетенциями, прирастая разнообразными интегративными «вторичными» 

новообразованиями, обеспечивающими тем самым возрастающий уровень 

профессионализма учителя музыки в целом. Музыкально-творческая компетентность 

студента обеспечивает успешную реализацию стимулирующей, коммуникативной, 

информационной, ориентационной, трансляционной и регулятивной функций и  в целом, 

качество педагогической деятельности учителя музыки. 
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Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый триединый процесс 

обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе 

одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» различных культур 

человечества. Содержание полиязычного образования должно включать 

систематизированные знания, умения и навыки в области родного  и государственного 

языков, а также в области одного или нескольких иностранных языков в соответствии с 

межкультурной парадигмой современного языкового образования [1]. 

Эффективной организации полиязычного образования в контексте  межкультурного 

общения способствуют следующие формы и виды деятельности: сочетание индивидуальной, 

парной и групповой работы; работа с разными источниками информации (в том числе, 

электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы);  эвристическая 

беседа;  учебный диалог; кейс-методы; коммуникационные проекты;  игровые и ролевые 

формы деятельности (занятие-праздник, занятие-путешествие, занятие-интервью, занятие-

эссе, интегрированное занятие и другие.  

 С 10 по 13 марта 2017 года я была слушателем программы повышения квалификации 

по программе «Rosetta Stone Advantage». Программа «Rosetta Stone» - это инновационная 

система обучения иностранным языкам. Rosetta Stone — программный продукт, 

предназначенный для обучения иностранным языкам с помощью компьютера, 

разработанный и выпускаемый компанией Rosetta Stone Inc. Название программы и её 

логотип ссылаются на Розеттский камень, позволивший лингвистам расшифровать 

египетские иероглифы. Для успешного обучения студентов преподавателю самому следует 

ознакомиться  с этой программой, что мы и проделали с нашим лектором  компании АТВЕ 

С выходом нашей страны на мировую арену, возросла потребность в 

высококвалифицированных специалистах со знанием английского языка. Для эффективного 

обучения английскому языку будущих специалистов наиболее привлекательным является 

использование программы Rosetta Stone Advantage, которая не только помогает выстроить 

индивидуальный маршрут студента, но и делает процесс обучения интересным, тем самым 

повышая у студентов мотивацию к обучению. Более того, дает возможность преподавателям 

на полноценный контроль процесса обучения, оказание своевременной помощи в процессе 

обучения и адекватную оценку работы студентов. 

Программа Rosetta Stone Advantage представляет собой единый комплекс, где 

реализованы самые различные подходы и способы изучения иностранного языка, 
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представлено огромное разнообразие заданий, охватывающие всевозможные 

профессиональные и повседневные темы. Она помогает формировать у будущих 

выпускников требуемые профессиональные компетенции. Освоение данной программы было 

для меня очень полезным и важным, а полученные знания станут неотъемлемой частью 

организации учебного процесса со студентами,   с помощью которых будут достигнуты 

поставленные цели обучения иностранному языку. 

Rosetta Stone использует комбинацию текста, изображений и звука, с тем чтобы 

обучающийся запоминал слова и грамматику интуитивно, без использования словарей. По 

мере развития обучающего сложность повышается. В рекламе продукта говорится, что это 

такой же способ обучения, которым люди изучают свой первый язык. Например, программа 

демонстрирует обучающемуся четыре фотографии. Далее дается звуковое и текстовое 

пояснение, которое описывает одну из фотографий. Обучающийся должен выбрать 

фотографию, которая наиболее соответствует описанию. В другом варианте обучающийся 

должен завершить описание фотографии. Во время письменных заданий программа 

предоставляет экранную клавиатуру для облегчения ввода нелатинских символов. Если у 

обучающегося имеется микрофон, программное обеспечение может попытаться оценить 

произношения слов. Можно настроить тонкость восприятия произношения, что позволяет 

тренировать правильную речь.   

В процессе обучения студенты работают с видеоуроками, основанными на 

видеороликах телеканала Euronews. Интерактивные диалоги и интенсивная работа помогают 

активизировать разговорную практику студентов. При использовании ресурса Rosetta Stone 

® Advantage представляется возможным учитывать уровневый подход в процессе 

иноязычного обучения. Эта электронная платформа предполагает обучение студентов с 

разным уровнем владения иностранным языком: от уровня А1 (начинающего) до уровня С1 

(эксперта). Процесс обучения начинается с входного тестирования, позволяющего 

определить начальный уровень обучаемого. После выполнения оценочного теста возможно 

составление индивидуальной программы обучения. 

Данная электронная платформа содержит материалы для промежуточного и итогового 

тестирования. Итоговое тестирование ориентировано на международные стандарты. 

Конечной целью при работе с платформой является овладение иностранным языком на 

уровне В2 согласно международной шкале оценивания. Особая роль в работе с Rosetta Stone 

® Advantage отводится преподавателю, в функции которого входит контроль за 

выполнением заданий, мониторинг процесса обучения, времени и качества выполнения 

заданий.  

В рамках данной образовательной платформы преподаватель имеет возможность 

осуществлять переписку с обучающимися. Одним из важных достоинств Rosetta Stone 

является то, что преподаватель может самостоятельно подобрать программу обучения для 

студентов согласно учебному плану и специализации курса и использовать те инструменты, 

которые наилучшим образом будут способствовать достижению целей обучения. Основная 

сложность заключается в управлении временем: студенты не всегда готовы систематично и 

регулярно работать с платформой, отслеживать статистику самостоятельной работы. 

После ознакомления с технологией применения системы и очных занятий у меня 

сложилось свое мнение о возможностях применения данной системы в учебном процессе. С 

одной стороны, эта инновационная система подходит как для дистанционной работы с 

обучающимися, например, на заочном отделении, для курсов иностранного языка так для 

индивидуальной работы преподавателя с обучаемым. Однако и для очного обучения эта 

программа важна. 

Сегодня я вижу несколько путей применения данной технологии в учебном процессе: 

Во-первых, если в группе студентов, которых я обучаю, будет студент, ранее не 

изучавший английский язык, ему будет предложено заниматься самостоятельно по системе 

Rosetta Stone Advantage. Во-вторых, во время занятий можно выгружать заранее скачанный 

аудиоматериал. В-третьих, можно использовать фрагменты программ по лексике, 
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грамматике для наглядного закрепления материала. Так как у нас есть разноуровневые 

группы, к сожалению, большое количество приходящих к нам студентов знают английский 

язык на начальном уровне, то как нельзя лучше подойдут и справочные материалы по 

грамматике, четко изложенные в данной системе. 

В дополнении к этому хотелось бы заметить, что программы по иностранному языку 

имеют вариативную часть, в которой при соответствующем подходе может быть отражена 

работа в системе Rosetta Stone Advantage. Таким образом, могу с уверенностью сказать, что 

обучающие программы системы Rosetta Stone Advantage могут быть использованы для 

обучения английскому языку студентов среднего профессионального образования. И данная 

программа повышения квалификации полезна и познавательна. 

Сразу отмечу, что очень удобно в этой программе; языковые уровни устанавливаются 

по потребности; и можно изучить разные языки. Важно, что в Rosetta Stone предлагается 

изучение иностранного языка методом динамического нагружения. В конце каждого урока 

надо пройти добровольный тест. К тому же программа увлекательна, использование 

картинок не дает скучать, обучение проходит интересно, что важно очень в обучении. Это 

замечательная языковая среда. Rosetta Stone Advantage позволяет реализовать четыре роли в 

учебном процессе (роль учащегося, роль менеджера, роль преподавателя, роль 

администратора). 

На занятиях можно запланировать специальное время для работы со студентами 

разных уровней знания английского языка, пройти с ними различные тематические уроки, 

дать задания на самостоятельные занятия как в группах очной, так и дистанционной форм 

обучения. С помощью данной программы можно эффективнее привить студентам навыки 

говорения, аудирования, произношения, понимания на слух иностранной речи, 

грамматические навыки и т.д. 
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Қазіргі таңда бүкіл әлемде индустриялық қоғамнан интерактивті қатынас жасауға, оны 

жүзеге асыратын техникалық мүмкіндіктерді дамыта алатын информациялық қоғамға, 

тасымалдау, тарату және пайдалану қызметтерін атқаратын жаңа қоғамға көшу үдерісі жүріп 

жатқаны мәлім. «Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы приоритетінің бірі - ұлттық 

білім моделін қалыптастыру тенденциясы мен Қазақстанда білім беру жүйесін бүкіл әлемдік 

білім кеңістігіне кіріктіруімен сипатталатын білім беру саласы болып табылады. 

Осыған байланысты елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасақталып, оқу-тәрбие 

үрдісінде елеулі тың өзгерістер байқалады. Білім  берудің мазмұны жаңаруына байланысты, 

білім беру парадигмасы өзгерді, білімге жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. 

Сондықтан болашақ ұрпақтың қоғам талаптарына сай тұлға болып қалыптасуы үшін осы 

саладағы негізгі жауапты тұлға - мұғалімнің инновациялық технологияларлың ғылыми-

педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселе болып саналады. 

Қазіргі ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағынының 

күшейген заманында ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын 

дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Бүгінгі білім беру кеңістігіндегі 

ауадай қажет жаңару үдерісінің дамуы, мұғалімнің  ізденімпаздығы мен шығармашылық 

еңбегіне байланысты. Сондықтан да мұғалім  әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, 

оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын 

жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасауы қажет. Себебі 

қазіргі мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру, білім беруде 

инновациялық технологияларды ендіруді, оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп 

отыруды міндеттейді 

Бүгінгі күні білім саласында инновациялық әдістермен оқытуды қолдану арқылы 

оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, құзыреттілігін қалыптастыру, 

тарихи объективизимді ұстана отырып шынайы дерек көздерінен мәліметтерді жинақтау 

негізгі мақсат болып саналады. Басқа пәндер сияқты музыка пәнінде де инновациялық 

әдістерді пайдалану арқылы мектептегі сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, мұғалімнің рөлі 

мен қызметінің маңызының артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми – педагогикалық 

және психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың құзыреттілігін 

қалыптастыру, ақпараттық технологиялар мен инновациялық оқыту әдістерін қолдану 
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арқылы оқушыларды ізгілікке, елжандылыққа, саналылыққа, адамгершілікке, имандылыққа, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу көзделеді. Мұғалім үшін оқу үрдісінде инновациялық әдістерді 

баланың білім деңгейіне және жас ерекшелігіне қарай пайдалану негізгі міндет болып 

табылады.   

Оқытудың жоғары инновациялық технологияларын енгізу арқылы оқу материалын 

меңгерту нәтижесін арттырып қана қоймай, оқушының тұлғалық дамуын да қамтамасыз 

етуге болады. Білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық, интерактивті 

технологияларды қолдану оны жаңаша технологиялық сатыға көтеруге мүмкіндік тудырып 

отыр.  

Кез келген инновациялық технологияны оқу үрдісіне енгізуде музыканы оқытуға 

қатысты міндетті шарттарға тоқталатын болсақ: 

Біріншіден, оқу үдерісіне енгізілетін инновациялық технологияның теориялық және 

әдістемелік негіздерінің қалануы және оны жан-жақты зерттеген ғылыми-әдістемелік 

еңбектердің болуы шарт. 

Екіншіден, инновациялық технологияны сабақ және сабақтан тыс уақытта жүзеге 

асыруға толық мүмкіндік тудыра алатын, оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуіне ыңғайлы, 

заманауи талаптарға жауап беретін ақпараттық-коммуникациялық техникалармен 

жабдықталған зертханалардың, сынып бөлмелерінің болуы аса маңызды. 

Үшіншіден, инновациялық технологияға арналып жазылған оқу-әдістемелік кешендер, 

бағдарлама, оқулық, оқу құралдары, оқу әдістемелік және көрнекілік құрал-жабдықтар, 

электрондық оқулықтар, электрондық  білім ресурстарының болуы маңызды. 

Төртіншіден, осы инновациялық технологияны шебер меңгерген, жан-жақты білімді 

мұғалімнің болуы аса маңызды. 

Инновациялық технологиялар екі ерекшеліктермен анықталады: 

1) инновациялық технологиялардың басты міндеті - оқушының тұлғасын дамыту, яғни 

олардың оқуы мен құзыреттілік деңгейіне байланысты өз бетімен білім алуын интерактивті 

әдістер арқылы дағдыландыру; 

2) егер дәстүрлі сабақтарда оқушыны музыка мұғалімінен білімді қабылдаушы объект 

ретінде қарасақ, инновациялық технология әр оқушыны өз бетімен білім ала алатын, өзін-өзі 

дамытуға мүмкіндігі бар субъект деп қарап, оқу үдерісін соған лайықтап ұйымдастырады. 

Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Музыка 

сабағында оқушының қабілеті, бейімділігі үнемі назарда болуы керек. Оқушыларды 

бейімдеу, қабілетін дамыту, музыкаға деген қызығушылығын арттыру – шебер 

ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылығын 

арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты музыка түрлері, жанрлары, даму 

кезеңдері туралы, Қазақстандық және әлемдік композиторлар шығармашылығы,  музыка 

жұлдыздары туралы толық мәліметтер берілуі керек. Оқушылар атақты композиторлардың 

жетістіктерге жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері де сабақта әр тапсырманы 

ыждағаттылықпен, белсенділікпен орындауға талаптанады. 

Оқушылардың қызығушылығы, белсенділігі арқылы сабақта білім сапасының 

артатыны сөзсіз. Ұлы неміс педагогы А.Дейстербергтің «Нашар мұғалім ақиқатты өзі айтып 

береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойға үйретеді» - дегенді. 

Сондықтан да оқушы белсенділігін арттырып, білім сапасын көтеру үшін, баланың 

ойлануына, талдауына, өз бетімен жұмыстануына игі әсерін тигізетін инновациялық әдіс 

тәсілдерді қолдану тиімді болып табылады. 

Алғашқы кезеңде барлық оқушыларға жеңіл тапсырмалар беріп, оларды міндетті түрде 

толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі тапсырмаларды орындауға 

көшіп отыру керек. Бұл әдіс оқушылар арасында бәсекелестікті және әр оқушының өз 

қабілетіне, қабылдауына сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасайды. Осылай 

ойын элементерінің әдістерін деңгейлеп орындату арқылы оқушылардың тапсырмаларды 

орындауда жинаған ұпайларын «Даму мониторингі» кестесіне белгілей отырып, 

оқушылардың білімдеріне талдау жасауға болады. Сонымен қатар ұлттық музыка әлеміне 
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байланысты сабақты түрлендіріп өткізуге де инновациялық технологияларды қолданудың 

маңызы зор. Оқыту үдерісі барысында оқушылардың дәстүрлі өнерге, ұлттық музыка 

мәдениетіне қызығушылығын ояту арқылы оларда шығармашылық, орындаушылық, 

қабылдау, музыкалық шығарманы талдау секілді басты музыкалық қызмет түрлерін 

қалыптастыра аламыз. 

Білім беру жүйесінде оқушылардың музыка мәдениетіне, өнерге деген 

қызығушылығын дамытуды ақпараттандыру құралдары арқылы жүзеге асыру да басты 

назарда. Ақпараттандыру технологиясын білім беру жүйесіне енгізу арқылы, атап айтсақ, 

электронды оқулықтар мен бейнефильмдер және қашықтықтан оқытудың спутниктік арнасы 

(ҚОСА) арқылы тарайтын электронды басылымдарды, ғаламтор жүйесін пайдалану арқылы 

жаңа қоғамдық құрылым қалыптасып келеді. 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру әдістері дамыта оқытудың идеяларын жүзеге 

асыруға, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін бір-бірімен тығыз байланысты өрістетуге 

және олардың тиімділігі мен сапасын көтеруге, жас ұрпақты жаңа қоғам жағдайында өмір 

сүруге дайындауға мүмкіндік береді. 

Қорыта келгенде, қазіргі оқушы жазу-сызуды үйренбес бұрын заманауи компьютерлік 

ойындарды, мектепте тікелей ақпараттық білім беруді меңгерген тұлға болса, ақпараттық 

инновациялық технологиялар, оқыту әдістерінің жаңа түрлері білім беру сапасын 

жетілдіруші факторлар болып табылады.  
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Постановка голоса – это выработка правильных голосовых, речевых, певческих 

навыков, развитие и тренинг голоса для профессиональной работы. 

Поставленный голос отличается звучностью, красотой звучания, богатством тембровой 

окраски, широтой диапазона, дыхания; четкостью произношения слов, чистотой интонации, 

малой утомляемостью. 

Голос педагога – это его рабочий инструмент. Если учитель не владеет умением 

руководить своим голосом, ему трудно добиваться желаемых результатов в общении с 

детьми. Учитель музыки в силу специфики дисциплины обязан владеть голосом и в 

разговоре; в вокально-исполнительской; в вокально-педагогической работе. Требования к 

профессиональному голосу преподаватели музыки: педагог обязан располагать идеальной 

техникой владения голосом; запасом прочно усвоенных вокальных знаний; тренированным и 

выносливым голосом; быть теоретически, методически, и на практике подготовленным к 

голосовой работы. 

Формирование певческих навыков и вокального слуха учителя музыки, который 

развивается параллельно в силу рефлекторных связей ощущений: слуховых, мышечных, 

вибрационных и других, как известно, условно проходит три этапа развития: первый этап – 

нахождение и формирование навыка верного звукообразования; второй этап – сохранение, 

уточнение и укрепление этого навыка на всём диапазоне; третий этап – автоматизация, 

шлифовка навыка и нахождение вариантов верной работы голосового аппарата, умение 

пользоваться различными вариантами звукообразования. В начале занятий полезны 

артикуляционная гимнастика и упражнения для тренировки дыхательного аппарата [1]. 

При работе над вокальным голосом надо найти наиболее удобно и естественно 

формирующиеся звуки и на этих звуках выработать правильный, хорошо резонирующий тон. 

Дыхание должно быть грудно-диафрагматическим. То есть дышать надо так, чтобы 

расширялись нижние рёбра, а верх и плечи были спокойны. Перед началом пения следует 

подтянуть нижнюю часть живота, но не подложечную. Выдох производить очень плавно и 

постепенно, с ровной компактностью дыхательной струи. Для правильного извлечения звука 

необходим свободно, естественно, несколько больше в ширину – открытый рот. Главное на 

первых порах – это следить за тем, чтобы была свободна в челюстном сочленении, чтобы 

челюсть не зажималась. Она должна быть зафиксирована в свободно подвешенном 

положении. При исполнении подвижных произведений нужно облегчить и уменьшить силу 

звука, легко и «близко» произносить слова, с минимальными движениями артикуляционного 

аппарата [2]. 

Язык в пении обязан занимать то положение, которого требует чистое произнесение 

гласного звука. Однородность голоса на всевозможных гласных и на протяжении всего 

диапазона – это важнейшее уровень качества квалифицированного голоса [3]. 

Для активизации дикции, нужно раздельно тренировать подвижность и гибкость 

артикуляционного аппарата. Произносить текст необходимо соответственно характеру 

музыки: мягко, но динамично в напевных, протяжных произведениях, более твёрдо – в 

маршевых, героических, подвижных. Важен не лишь определенно произнесённый согласный 

звук, но и чистота произношения гласного, на котором тянется звук. Чтобы не искажать 

гласные на верхнем участке диапазона, нужно мысленно быть готовым сказать эталонное 

слово. При исполнении подвижных произведений нужно облегчить и снизить силу звука, не 

трудно и «близко» произносить слова, с минимальными движениями артикуляционного 
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аппарата. Порой необходимо не распевать, а чеканить, скандировать, акцентируя каждый 

слог, определенно петь мелкие ноты. 

Гортань – орган, в котором появляется звук. Линейное положение гортани при 

разговоре, как правило, не совпадает с певческим. Для освобождения и стабилизации её 

положения лёгкие голоса для увеличения её линейного показателя относительно положения 

покоя применяют гласные (И, Е, А). 

 
Для стабилизации её пониженного положения хорошие голоса применяют глухие 

гласные (О, У), более крупный зевок и прикрытие звучания. 

Приём: нащупайте на гортани кадык – самое широкое место. Возьмите его двумя 

пальцами и проследите за его движениями во время зевания. Кадык опускается вниз. Надо 

научиться фиксировать это состояние во время пения. Это и именуется вокальным зевком. 

Свободная и чуть-чуть расширенная гортань содействует красивому, естественному 

выходу звука. Отсутствие избыточного напряжения гортани – залог креативного долголетия 

исполнителя. Но не надо насильно тянуть гортань вниз и тем более держать её руками. По 

ощущению она, как и челюсть стабилизируется при пении в свободно подвешенном 

положении. 

«Искусство пения – это искусство дыхания». Если певец слабо владеет им, то его 

нужно тренировать на беззвучных упражнениях, так и со звуком. 

Дыхательная система заключается из лёгких с трахеей и бронхами, которые находятся 

в костно-мышечном футляре грудной клетки. Снизу лёгкие ограничены мышечно-

сухожильной плёнкой, называемой диафрагмой. Дыхание – основа существования. Оно 

обеспечивает газообмен, с помощью кровеносной организации бесперебойно насыщает 

каждую клеточку организма кислородом. Для полноценного питания мозга кислородом 

важно иметь здоровую носоглотку и владеть носовым дыханием. Вокально-теоретическая и 

вокально-методическая подготовка профессионалов голоса на протяжении всей истории 

формирования вокального искусства считалась главнейшей составляющей 

квалифицированной осведомленности, как учителей вокала, так и исполнителей [4]. 

Профессиональная голосовая деятельность учителя музыки не является исключением 

из общего правила. Только теоретические знания о принципах работы и критериях звучания 

голоса, о причинах существующих дефектов и недостатков работы голоса, методах их 

исправления и развития голоса позволят сохранить качество звучания и здоровья голоса, не 

смотря на высокие голосовые нагрузки и негативное на голос факторов, сопутствующих 

профессиональной голосовой деятельности учителя.  

Подготовка обучающихся музыкальных факультетов к квалифицированной голосовой 

деятельности обязана включать весь спектр профессионально-голосовых знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для речевой, вокальной, вокально-речевой и вокально-

педагогической работы; в качестве задачи вокального обучения на музыкально-
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педагогических факультетах обязана выдвигаться подготовка обучающихся к 

профессионально-голосовой работы в определенных предметных и общественных условиях. 

Исключение какого-либо аспекта профессионально-голосовой подготовки непременно ведет 

к нарушению комплексности, которые получены информации, умений и знаний, 

дестабилизирует работу голосового аппарата и отрицательно отражается на качестве 

голосовой работы и здоровье голоса. 
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Музыкалық эстетикалық тәрбие берудің маңыздылығы – рухани тәрбиелеуші құрал, 

сабақтың құрылымына енетін, музыкалық іс-әрекеттердің түпкі негізіне баланың сауатты 

музыкалық білімін қалыптастырып, өз туған елінінің тарихын, дінін, тілін, өнерін, ата-баба 

мұрасын игерген, өзін қоршаған қазақ даласының әсемдігін сезінетін тұлғаны тәрбиелеу 

болып табылады.  

«Музыкалық-эстетикалық тәрбие және қазақ балалар фольклорының маңыздылығы» 

сәбилік шағынан тәрбиеленіп келе жатқан балада тыңдау, оны түсіну, есте сақтау, 

ажыратабілу, ән салу, би билеу, сазгарледу, музыкалық аспаптарды тану қабілеттері бірте-

бірте  қалыптасады. Ал, қамтылған эстетикалық тәрбие  баланың бойына қысқа мерзім 

ішінде аталған музыкалық эстетикалық білім дағдыларын қалыптастыру музыка 

жетекшісінің алдына қойылған мақсаттарының бірі болып саналады [1].  

«Музыкалық-эстетикалық тәрбие және қазақ балалар фольклорының маңыздылығы» 

музыкалық танымын кеңейтіп, шығармашылыққа машықтандырып, дамытуға жағдай жасау. 

Сол себепті музыкалық тәрбие арқылы музыканың құдіретті күшін бала бойына дарыту, 

сіңіру мақсатында музыка, сазды әуен баланың күнделікті өмірінде орын алуы қажет. 

Ғасырлар қойнауымен бізге келіп жеткен көркем шығарма элементтерін мұқият 

салыстырып, зерттеу арқылы халықтың рухани өмірінің тұтас бітім-болмысын азды-көпті 

жасауға болады. 

ӘЛЕМ БАЛАЛАРДЫҢ КӨЗІМЕН 

  

Әр халықтың эстетикалық дүние танымы, көркемдік мәдениеті өзіне тән өнер 

туындылармен ерекшеленетіні  өмір шындығы. Ұрпақ тәрбиесінде, туған халқымыздың 

ұлттық өнерін, оның нәзік те көркем сырын ұғындыру мектепке дейінгі тәрбиеде баланың 

әсемдікті түйсіне білуге баулу құралы екені сөзсіз. Сондықтан, мектепте өнерге деген 

қызығушылықты қалыптастыруда халық өнері мен мәдениетінің сан-алуан түрлері жайында 

қарапайым түсініктер беру көзделеді [3]. 

Біздің жаңарған дәуірімізде, жаңарған қоғамға қарай алға басып келе жатқан мезгілде, 

балаларды  жан-жақты етіп тәрбиелеу, соның ішінде музыка өнеріндегі балалар қазақ 

фольклорының маңыздылығы бүгінгі таңда өзекті мәселе. 

Қазақ балалар фольклоры – ауыз әдебиетіндегі бала тәрбиесіне арналған халықтық 

педагогиканың өмір тәжірибесінен алынған шығармалар жиынтығы. Қазақ балалар 

фольклоры балалардың психологиясына, олардың жас ерекшелігіне қарай қалыптасып, 

оларды адамгершілік, ізгілік қасиеттеріне тәрбиелейтін ең сенімді құрал болып келді. Негізгі 

салалары – бесік жыры, жаңылтпаш, жұмбақ, өтірік өлең, мақал-мәтел, ертегі, аңыз-

әңгімелер, батырлар жыры. Халықтың ерте заманнан бергі ұрпақтан-ұрпапаққа асыл мұра 

ретінде жеткен ауыз әдебиетінің де негізін құрайды [5].  

Балалар фольклоры жас ерекшелігіне қарай үшке бөлінеді. Яғни баланың туылған 

күнінен бастап жеті жасқа, жеті жастан он екі жасқа дейінгі кезеңдеріне арналған. Баланың 

жас ерекшелігін еске алғанда оған рухани азық болатындай поэтикалық сөз айтылады. 

Фольклордың қай-қайсысы да баланың жастайынан-ақ біртіндеп саналы еңбекке үйрету, 

адамгершілік мол елге үлгілі азамат етіп өсіру мақсатын көздейді.  Жаңа адамды жан-жақты 
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білімді, өнерлі етіп тәрбиелеуде ата-аналар, мектеп қауымы мектеп жастарды адамгершілікке 

жоғары сана-сезімді етіп тәрбиелеуде іске асады. Оған қосымша өскен Отанға деген шексіз 

сүйіспеншілік, өзара достық пен жолдастық, адамгершілік, адалдық, міне, осындай 

қасиеттерді тәрбиелеу, отбасы тәрбиесінің ең негізгі, белді бөлегі болып саналады.  

ӘЛЕМ БАЛАЛАРДЫҢ КӨЗІМЕН 

     

Бүгінгі күні қоғамымыздағы әлеуметтік өмір мен экономикада болып жатқан оң 

өзгерістер  жеткіншек жастарды білім беру, тәрбиелеу саласына да жаңа міндеттер 

жүктелуде. Тәуелсіз елімідің жылдар өте, әлемдегі мойыны озық елдермен иық теңестіруі 

үшін де жан-жақты білімі бар, саясатқа, мәдениетке жетік зиялы қауым шоғыры мол болуын 

талап етеді [8]. 

Қазақтың салт-дәстүрін, төл мәдениетін, өнерін, әдет-ғұрпын ұғындыру, халқымыздың 

ерлік, жауынгерлік тарихын, хас батырлардың ұлт үшін басын бәйгеге тіккен жанкешті 

каһармандықтарын таныту. Сондай-ақ, мемлекетіміздің ата заңдарын білуге және оған сый-

құрметпен қарауға, оны жүзеге асыруға дайын, ынталы болуға міндеттеу сияқты тағы да 

басқа басты-басты көптеген тәлім-өнегелер. Ал, мұндай тәрбиенің келешекте берер жемісі де 

мол болмақ. 

Қазақ фольклортану ғылымының бір саласы – балалар фольклоры. Бала туған күннен 

бастап ананың әлдиін естіп өседі. Сүйікті перзенті үшін шығарған жыр-әуен сәби санасына 

ана сүтімен ененді. Осылайша атаның немересіне, әкенің баласына, ананың перзентіне, 

ағаның інісіне, апаның сіңілісіне, әуенмен айтқан әлдиі, аңыз-ертегісі, мақал-мәтелдері, 

жұмбақ, жаңылтпаш, шешендік сөздері, күлдіргі әңгімелер жинала келе кішкене бөбектер 

үшін қазіргі көлемді де көрнекті балалар фольклорын тудырады [11]. 

Балалар фольклоры қазіргі тарих, этнография, музыка, халық медицинасы, этика, 

эстетика, дене тәрбиесі т.б. ғылымдармен тығыз байланыста дамуда. Оның үлгілері ұзақ 

тарихи дәуірлерді өткізіп, тарихтан үлкен сынынан мақұлмай өтті. Жастар фольклорының 

бірінші кезеңіне бесік жыры – анаңы әлдиі, тұсау кесер, ертегі, хайуанаттар мен шыбын-

шіркей, құрт-құмырсқа жайлы айтылатын өлеңдер, аңыз-әңгімелер, т.б. жанрлар жатады. 

Музыкалық эстетикалық тәрбие және қазақ фольклорының маңыздылы  – жас өркеннің 

жан-дүниесін, ізгі қасиеттерін дамытуда үлкен роль атқарады. Қорыта келе төмендегі 

тұжырымдар мынандай нәтижелерге мүмкіндіктер  берді: 

- Этнографиялық, өнертану, мәдениеттану, психологиялық және педагогикалық 

әдебиеттерді талдау «қазақтың фольклоры» ұғымын жан-жақты терең мазмұндауға, 

педагогикалық мәнін ашуға, әдіс-тәсілдер мен амал-жолдарды болжап бағдарлауға 

мүмкіндік береді; 

- Қазақтың балалар фольклорын жеткіншек ұрпаққа эстетикалық тәрбие берудегі тиімді 

құрал болып саналады, өйткені олардың тәрбиелік мүмкіндіктері жоғары: эстетикалық 

тәрбие процесін қалыптастыру жеке тұлғаның барлық компоненттеріне әсер етеді, 

халықтың өнерін, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрпын, ұлттық рухани мәдениетін 

меңгеруге ықпал етеді; 

- Бүгінгі таңда балаларға эстетикалық тәрбие беру жүйесінде қазақтың фольклорын 

пайдалану мәселесі маңызды орын алады; 

- Балаларға адамгершілік қасиет сапаларды қалыптастыруда қазақ фольклорын 

пайдаланудың маңызды роль атқарады; 

- Шығармашылық өнер арқылы балалар фольклорын қолдану оқытудың әдістерін 

жаңашылдықпен заманауи талаптарға сай  жүзеге асыруға жетелейді. 
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Аннотация:  Каждое образовательное учреждение, на данном этапе развития 

общества, занимается инновационной деятельностью и широко использует такие термины, 

как «педагогические инновации». Также обозначена сущность понятий «инновационная 
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Аңдатпа: Әрбір білім беру мекемесі қоғам дамуының осы кезеңінде инновациялық 
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қолданады. Сондай-ақ, «инновациялық қызмет», «инновация» ұғымдарының мәні және 

олардың «инновация», «инновация», «инновация» ұғымдарымен байланысы көрсетілген. 

Кілттік сөздер: инновациялық қызмет, инновация, білім беру, оқу процесі, ақпараттық 

технология. 

 

During the 20th century, pedagogy has made many attempts to technologize the teaching 

process. Educational technology advocates saw the widespread use of the so-called new information 

technology computer, computerized storage systems as a way to improve the effectiveness of 

education. Quality education has always been considered a top priority and a value in our country. 

There is now a vast potential for human capabilities and desires. Thus, education does not stand 

still, but modernizes its achievements by taking a personal approach to the learning process. 

Innovative technologies in education are becoming quite a routine part of the learning process. New 

Pedagogical technology, as defined by Monokhov V.M. is a well-thought-out model of joint 

pedagogical activity on the design of the organization of the educational process with unconditional 

provision of comfortable conditions for students. 

One means of such development is through innovative technologies. Innovation is an 

innovation in technology, technology, education, labour organization or management that is based 

on the use of science and best practices and that qualitatively improves the efficiency of the 

production system or the quality of products. Innovation is not any innovation or innovation, but 

only one that significantly enhances the efficiency of the current system. Pedagogical innovations 

are carried out according to a certain algorithm: development of the criteria apparatus; 

comprehensive testing and evaluation of the quality of the pedagogical system; search for models of 

pedagogical solutions which are of a leading character; comprehensive analysis of scientific 

developments; Designing an innovative model of the pedagogical system; implementing the reform; 

working out the practical implementation of a known law of change of work; building an algorithm 

for the implementation of innovations in practice. 

Pedagogical innovations are innovations in pedagogical activities, changes in the content and 

technology of education and upbringing aimed at increasing their effectiveness. Thus, the 

innovation process is the creation and development of content and the organization of new content. 

In general, the innovation process refers to the integrated creation, development, use and diffusion 

of innovation. In the scientific literature, the concepts of «innovation» and «innovation» are 

distinguished. 

The developing education system in Kazakhstan is introducing innovative processes in the 

following areas: the creation of new educational content, the development and introduction of new 

pedagogical technologies and the creation of new types of educational institutions. In addition, the 

teaching staff of a number of Kazakh educational establishments are introducing innovations that 

are already in the history of pedagogical thought. 

Educational theories consider the interaction not only between student and teacher, but also 

between the state and the educational system, social groups of students and teachers. This is the 

level of macro-impact of education on society and societies on education. That is why pedagogical 

theories and problems are considered not only in terms of the internal relations of the student and 

the teacher, but also as a didactic and at the same time social environment open to innovation and 

intervention, dynamic changes. Therefore, by forming subject competences, we are simultaneously 

designing the formation of social, communicative competences, life competences. 

Nowadays many people have such notions as «interactive technologies and methods», 

«innovation», «multimedia educational materials» and many others. Words at first sight seem 

complicated and unknown, but on the other hand have a similar meaning. The fact is that a modern 

school at this stage of education must meet certain requirements. This is mainly the case with 

computers and projectors in the classrooms, that is, with information resources. Innovation in 

education has its benefits:  

 The first is to motivate students to engage in cognitive activities, especially in design. 
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 Secondly, it is noted that the use of such training creates a more comfortable psychological 

environment for the student, in particular by relieving the tension with the teacher. 

 Thirdly, the creative space is open to the child, thanks to which the number of quality and 

interesting works increases. 

 The fourth, informatization stimulates not only students, but also teachers, to a greater 

extent, because of the increase in productivity and culture. 

 In this way, a whole system of scientific research, transfer of the experience of teachers and 

even of whole teaching teams, is being created, which contributes to the spread and expansion of 

innovation in education. 

Innovation in higher education implies a system composed of several components: learning 

objectives; content of education; motivation and means of teaching; actors (students, teachers); and 

performance. Technology has two components linked to each other: the organization of the 

student’s activities. Educational process control. In analyzing learning technologies, it is important 

to highlight the use of modern electronic tools. Traditional education is overloaded with excessive 

information. In innovative education, the educational process is managed in such a way that the 

teacher acts as a tutor. Apart from the classical option, a student can choose distance learning, 

saving time and money. Students' attitudes towards the choice of study are changing, and they are 

increasingly choosing non-traditional forms of learning. The priority task of innovative education is 

to develop analytical thinking, self-development and self-improvement. To ensure in the 

educational process defined ways of life, correct definition of a set of management actions, 

conscious introduction of elements of search for optimal ways, interest in work results, creative 

improvisation, the liberating mind makes the lesson environment a learning environment that 

encourages creativity. These are all conditions that make it possible to think freely, to raise the level 

of theoretical and practical knowledge, to prepare society for life, and to overcome difficulties that 

encourage the search for improvement. 

Literature: 

1. Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения. Педагогика 1990 

2. Benjamin R. The New Limits of education Policy USA 2012 

3. Фридман Л.М. Формирование познавательных интересов у школьников М.1997 

 

УДК 373.2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Уразалина Марьям Тулегеновна1, Балтасова Айслу Кибашевна2 

Республика Казахстан, г. Актобе, воспитатель дошкольной организации №43 

«Гульдаурен»1, воспитатель дошкольной организации №43 «Гульдаурен»2 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается выбор методов и форм организации 

работы с детьми, направленных на достижение положительного результата в личностном 

развитии ребенка, оптимальные инновационные педагогические технологии, 

соответствующие поставленной цели личностного развития учащихся. 

Ключевые слова: новые технологии, педагогическая технология, дошкольное образование, 

воспитание  

 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING IN 

PRESCHOOL INSTITUTIONS 

 

Urazalina Maryam Tulegenovna1, Baltasova Aislu Kibashevna2 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, teacher of preschool organization №43 «Guldauren»1, 

teacher of preschool organization №43 «Guldauren»2 



193 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 
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children, aimed at achieving a positive result in the personal development of the child, optimal 

innovative pedagogical technologies that are more consistent with the stated goal of the personal 

development of pupils. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада баланың тұлғалық дамуында оң нәтижеге қол жеткізуге 

бағытталған балалармен жұмысты ұйымдастырудың әдістері мен нысандарын таңдау, 

оқушылардың тұлғалық дамуының алға қойылған мақсатына сәйкес келетін оңтайлы 

инновациялық педагогикалық технологиялар қарастырылады. 

Кілттік сөздер: жаңа технология, педагогикалық технология, мектепке дейінгі білім беру, 

тәрбие 

 

В изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 

ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных технологий. Образование все более ориентируется на создание таких 

технологий влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, которые обеспечивают готовность личности к реализации 

собственной индивидуальности и изменениям общества. На смену традиционным методам 

приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию 

познавательного развития ребенка. Основной задачей дошкольных педагогов в настоящее 

время является выбор методов и форм организации работы с детьми, направленных на 

достижение позитивного результата в личностном развитии ребенка, оптимальных 

инновационных педагогических технологий, которые в большей мере соответствуют 

заявленной цели личностного развития воспитанников.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести: - 

здоровьесберегающие технологии; - технологии проектной деятельности; - технологии 

исследовательской деятельности; - информационно-коммуникационные технологии; - 

личностно-ориентированные технологии; - игровые технологии; Здоровьесберегающие 

педагогические технологии: целью здоровьесберегающих технологий является создание 

условий для обеспечения ребенку возможности сохранения здоровья, формирования у него 

необходимых знаний, умений, навыков, необходимых для поддержки собственного здоровья 

и формирования представлений о здоровом образе жизни. Они могут быть направлены; на 

физическое развитие ребёнка посредством различных видов гимнастик (дыхательной, 

пальчиковой, зрительной, утренней, пробуждающей, динамической), закаливания (водой, 

воздухом, солнцем); использование физкультминуток на занятиях и между ними; 

самомассажа; они могут знакомить с культурой здоровья, могут обучать здоровому образу 

жизни через коммуникативные игры, беседы, дидактические игры, логоритмику, 

физкультурные занятия, спортивные праздники, спортивные игры; они могут быть 

коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий (арт-, сказко-, 

цвето-); релаксации; Технологии проектной деятельности: их смысл заключается в 

проблемной деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом 

посредством создания проблемной ситуации. Проблемная ситуация – это познавательная 

задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умением и 
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предъявленными требованиями. Ответы на поставленные вопросы и знания, которые 

ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и 

закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире. Проекты различаются 

по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые, коллективные); По 

продолжительности (краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные); По 

приоритетному методу (творческие, игровые, исследовательские, информационные); По 

тематике (включают семью воспитанника, природу, общество, культурные ценности и 

другое). 

Информационно-коммуникационные технологии мир, в котором развивается 

современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его 

родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 

первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). Целью 

информационно-коммуникационных технологий является развитие информационной 

компетентности дошкольников, формирование основ, элементов знаний, умений и 

ценностного отношения к информации и информационным процессам, позволяющим 

ребёнку включаться в доступные ему виды информационной деятельности: познавательной, 

информационной, коммуникационной. Компьютер привлекателен для детей. В процессе 

своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе. 

Компьютер позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. Использование ИКТ на занятиях имеет ряд преимуществ перед 

традиционными формами организации занятий, представляет возможность 

индивидуализации обучения. Использование слайдовых презентаций, анимации, фильмов 

позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. 

Немаловажную роль имеет использование ИКТ в работе современного педагога. Подбор 

иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, (сканирование, 

интернет, принтер, презентация). Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий, изготовление 

буклетов, памяток и другого печатного материала для родителей и педагогов. Обмен опытом, 

знакомство с периодикой, наработками других педагогов. Оформление групповой 

документации, отчетов. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний. Личностно-ориентированные 

технологии обеспечивают условия для развития индивидуальности ребёнка. Это учёт 

индивидуальных особенностей, интересов ребёнка, его возможностей и состояния. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его 

уровне развития. В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью, психолого-терапевтической направленностью на оказание 

помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый — ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Игра – один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего 

существования. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Игру как метод обучения, передачи опыта 

старших поколений младшим люди использовали с древности. Педагогическая игра обладает 

существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
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характеризуются учебно-познавательной направленностью. Строится как целостное 

образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. Среди игр и игровых упражнений можно выделить: 

Игры и упражнения, которые помогают выделять характерные признаки предметов, то есть 

учат сравнивать, игры, которые помогают обобщать предметы по определённым признакам, 

игры, которые учат ребёнка отделять вымысел от реального, игры, которые воспитывают 

общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и другое. Составление 

игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого воспитателя. 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, 

либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные 

технологии и стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в 

процессе педагогической деятельности.  

Использование инновационных технологий в дошкольных учреждениях помогает 

воспитывать и обучать воспитанников в духе времени помогает подготовить ребят к 

дальнейшим трудностям, связанным с их образовательным уровнем. Каждый педагог должен 

идти в ногу со временем, чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно поэтому он 

должен находиться в постоянном поиске новых и интересных способов обучения. 
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ОЙЫНДАРДЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 
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тәрбиешілер 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада ТРИЗ технологиясын қолдана отырып, баланың тілі мен 

шығармашылық қиялын дамытудың тиімділігі туралы айтылады. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР, 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об эффективности развития языка и 

творческого воображения ребенка с помощью технологии ТРИЗ. 
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Аbstract: This article talks about the effectiveness of developing a child's language and 

creative imagination through TRIZ technology. 
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Қазіргі заманға сай білім беру жүйесінің бағыты – жаңа технологияларды қолданып, 

жан-жақты шығармашылық ойлау қабілетін, сөз мәнерін дамытып, өз ойын іске асыра 

алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. ТРИЗ – өнертапқыштық тапсырмаларды шешу 

теориясы. Негізін салушы – Генрих Альтшуллер. Технологияның басты идеясы – техникалық 

жүйелер белгілі бір заңмен туындап, дамиды: бұл заңдарды тануға және өнертапқыштық 

тапсырмаларды шешу үшін қолдануға болады. Қазіргі таңда Г.С. Альтшуллердің ТРИЗ 

технологиясы мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін, тапқырлығын, шығармашылық 

елестетуін, диалектикалық ойлауын дамыту үшін балабақшаларда жиі қолданылады. 

Технология балалардың ой-өрісін дамытумен қатар, жүріп жатқан үдерісті түсіндіре отырып, 

жүйелі ойлануға үйретеді. Сондай-ақ тәрбиеші үшін баланың қоршаған ортаның қайшылығы 

мен біртұтастығын ұғынуға қажет шығармашылық қасиетін тәрбиелеу үшін практикалық 

құрал болады. Мектепке дейінгі ұйымда «Коммуникация» білім беру саласы бойынша 

сөйлеуді дамыту, оқу іс-әрекетінің маңызы зор. Бұл саланың мақсаты: Тілдің дағдылары мен 

біліктіліктерін, тілдік бірліктерді еркін және орынды қолдануды қалыптастыру. Міндеттері: 

Балалардың ауызша сөйлеу тілі компоненттерін дамыту. Тілді естуді дамыту, сөздік қорды 

байыту. Тілдесу дағдыларын қалыптастыру. Сөйлеу әдебінің нормаларына баулу.  

Қоғамда болып жатқан ауқымды өзгерістер мен заманауи балабақшалар мен мектеп 

жасына дейінгі оқу мен тірбие мәселелеріне зор көңіл бөлуде. Атап айтқанда, болашақ 

жеткіншектерімізді мектепке дайындауда олардың ден саулығын нығайту,адамгершілік, 

имндылық қасиетін, эстетикалық талғамын дамыту, қоршаған ортыны тану,ондағы 

құбылыстарды байқау,математиканың қарапайым түсінігін, тіл байлығы мен ойлау қабілетін 

жетілдіру және оның сапасын арттыру көзделіп отыр.Осы орайда еліміздегі мектепке дейінгі 

ұйымдардың ненегзігі мақсаты және міндеттері бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты 

жетілген бойында ұлттық сана мен психология қалыптасқан парасатты адамзат тәрбиелеп 

өсіру.  

Тәрбие мен білім беруді жаңаша ұйымдастырудың қажеттілігіне көз жеткізе отырып, 

оның жаңаша әдіс-тәсілдерін үйрету және айту, құрудың негізгі жолдарын талдап зерттеу 

керек ететінін анық. Қазіргі заман талабына сай балабақшада оқу- тәрбие жұмысын жаңаша 

құруды қалап жүзеге асыруға болады. Әрине, ол мектепке дейінгі жастағы балалардың даму 

ерекшелігін ескеріп, шаршатпай ойната отырып, тәрбие мен білім беруді қажет етеді. 

Неміс психологы В.Штерннің есептеуінше, бала сәби шағында «осыған керек болад-ау» 

деген ұғыммен білім мен тәрбие алмайды және шартты түрде ұмтылмайды. Үш жасқа дейін 

«өз жоспары» бойынша, бес –алты жасқа келгенде ғана үлкендердің қозғауымен жүретін 

есту процесіне саналы түрде қатысады. Ол кезде тәрбиелі жұмысты оның психикалық даму 

ерекшелігін ескере отырып жүргізілгені абзал. 

Мақсаты: ТРИЗ технологиясы баланың тілін және шығармашылық қиялын дамыту. 

Сонымен қатар шынайылықты түсініп жүйелі ойлауға, өзін-өзі тануға, қоршаған ортаның 

қиындығын байқауға және өздерінің шағын қиындықтарын шешуге баулу.  

Міндеттері: 

- Бала мүмкіндігін ескеріп, заман талабына сай білім беру;  
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-Триз элементтерін пайдаланып, шығармашылық қаблетінің ашылуына мүмкіндік туғызу; 

-Балалардың көркемдік шығармашылығын дамыта отыра әр баланың психологиялық 

ерекшіліктерін танып білу. 

Тризшылардың ұраны 

«Барлығын айтуға болады» 

ТРИЗ технологиясы 

Мектепке дейінгі балалық шаққа бейімделген ТРИЗ технологиясы баланы шығармашылық 

тапсырмаларды орындауды үйретеді және оның бойында шығармашылық қажеттілікті 

дамыта отырып, оның қызығушылығына сүйене отырып, шығармашылыққа жүйелі түрде 

жетелеуге мүмкіндік береді. ТРИЗ және оның принциптері тек техникалық қана емес, 

сонымен қатар басқа да шығармашылық тапсырмаларды шешуге қолайлы. Мектеп жасына 

дейінгі балаларға арналған әдіс-тәсілдер төмендегідей: 

Жүйелік жақындау 

Компоненттік, құрылымдық, функционалды және генетикалық жақындаудың элементтер 

негізінде қоршаған ортаның жүйелік көріністерінің бастауларын қалыптастыру. Бір-бірімен 

тығыз байланыста болатын бөлімдерден құралған жүйені біртұтас ретінде түсінік беру, 

объектінің осы шақтағы, өткен шақтағы және келер шақтағы жағдайын бөліп ала отырып, 

уақыт және кеңістік туралы ұғым беру. 

ТРИЗ технологиясын қолдану дәстүлі іс-әрекеті 

Ұйымдастырылған іс-әрекетін мақсаты: 

А) тәрбиеші үшін: жана материалды беру; 

Ә) бала үшін: жана материалды менгеру 

Ұйымдастырылған әдіс –әрекет түрлері: 

А) тәрбиеші үшін: жана материалды түсіндіру, 

Ә) бала үшін: жана материалды тындау, есте сақтау. 

Ұйымдастырылған әдіс –әрекеті жоспар бойынша өткізу. ТРИЗ технологиясын қолдану 

шығармашылық іс-әрекеті. 

Ұйымдастырылған іс-әрекетін мақсаты: 

А) тәрбиеші үшін: балаларға жана нәтежеге бағытталған ісәрекетін ұйымдастыру; 

Ә) бала үшін: шығармашылық «өнім» ойлап табу. Ұйымдастырылған әдіс–әрекет түрлері: 

А) тәрбиеші үшін: балалардың шығармашылық іс әрекетің үйымдасдыру; 

Ә) бала үшін: жана нысанды зерттеу, құбылысты талдау. Ұйымдастырылған әдіс –әрекетінің 

құрлымы жағдайға байланысты жоспардын өзгеруі мүмкін. 

«Жануарларды орналастыр» дидактикалық ойыны 

Мақсаты: Балаларды тақтада және қағаз бетінде бағытты таба білуге үйрету. 

5 бала кезекпен тақтадағы тапсырманы, ал қалғандары үстелдің үстіндегі парақ  

ағазда фишкамен орындайды. 

- Оң жақтағы жоғарғы үйшікке ақтиінді орналастыр. 

- Сол жақтағы төменгі үйшікке мысықты орналастыр. 

- Төменгі оң жақтағы үйшікке аюды орналастыр. 

- Жоғарғы сол жақтағы үйшікке қасқырды орналастыр. 

«Салыстыр» 

Балалар объектілер арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты анықтайды. 

Мысалы: Алма және қызанақтың ұқсастығы мен айырмашылығы. 

«Заттарды түсі бойынша топтастыр» 

Мақсаты: Балаларды түстерді ажыратуға үйрету 

- Триздің өзге әдістерден, теориялардан ерекшелігі- бұл жеке әдістердің,  рекеттердің, 

машықтардың жиынтығы емес, бұл көптеген амалдарды шешу, оның ішінде педагогикалық, 

жаңа идеяларды тауып, әрқашан творчестволық  

зденісте болып, әдіс құру талпынысы. 

Сабақ барысында үздіксіз қолдану нәтижесінде  

- ТРИЗ технологиясында дидактикалық ойындар балалардың елестету және  
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йлау қабілеттерін жетілдіреді. 

- ТРИЗ технологиясында дидактикалық ойындар балаларға білімді қызықты және тартымды 

түрде жеткізуге, мықты меңгеруге және жүйелендіруге өмектеседі.  

- ТРИЗ технологиясында дидактикалық ойындар балалар мен педагогты йлануға, 

шығармашылықты арттыруға ынталандырады. 

- ТРИЗ технологиясында дидактикалық ойындар педагогикалық қарымқатынас егізінде 

жасалып, бала мен педагогтың ынтымақтастығын жолға қояды. алалардың жетістікке 

жетуіне жағдай туғызады. Өздерінің күші мен үмкіндіктерін пайдаланып, олардың қоршаған 

ортаға деген қызығушылығын  амытады.  

Қорыта айтқанда, жас ұрпақтың ой-өрісін дамыту, тілдік, ығармашылық, әлеуметтік, 

қатынас, таным және денсаулық құзіреттілігін рттыру, рухани байлығын, тапқырлық 

тапсырмаларды шешу теориясының  егізгі түсініктерімен таныстыру, проблемалық 

жағдайдан шығу жолын іздеуделген білімдерін қолдануға үйрету әрбір тәрбиешінің міндеті 

деп ойлаймын. 
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Аннотация: Процесс глобальной интеграции образования вносит большие изменения в 

систему образования многих стран мира. Признанная всеми странами мира система среднего 

образования Сингапура отличается особыми подходами, направленными на развитие 

человеческого капитала. В статье дается сравнительная характеристика музыкального 

образования в средних общеобразовательных школах Республики Казахстан и Сингапура на 

современном этапе. Рассматриваются сходства и особенности образовательных программ 

для музыкальных дисциплин каждой страны. 

Ключевые слова: музыка, музыкальное образование, музыкальное воспитание, система 

образования Сингапура, сравнительный анализ, обновленная программа. 
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Abstract: The process of global integration of education is making major changes in the 

education system of many countries of the world. The Singapore system of secondary education, 

recognized by all countries of the world, is characterized by special approaches aimed at the 

development of human capital. The article provides a comparative description of music education in 

secondary schools of the Republic of Kazakhstan and Singapore at the present stage. Similarities 

and features of educational programs for music disciplines in each country are considered. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН СИНГАПУРДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДА 

ЖАЛПЫ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ 
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университеті, Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы 

 

Аңдатпа: Білім берудің жаһандық интеграциялану үрдісі әлімнің көптеген 

мемлекеттерінің білім беру жүйесіне үлкен өзгерістер енгізуде. Дүниежүзінің 

алдыңғықатарлы дамыған елдері мойындаған Сингапур мемлекетінің орта білім беру жүйесі 

адами капиталды дамытуға бағытталған тәсілдерімен ерекшеленеді. Мақалада Қазақстан 

Республикасының және Сингапур мемлекетінің қазіргі кезеңдегі жалпы орта мектептерінде 

музыкалық білім берудің салыстырмалы сипаты беріледі. Әр елдің музыка пәніне арналған 

оқыту бағдарламаларының ұқсастықтары және ерекшеліктері қарастырылады.  

Кілттік сөздер: музыка, музыкалық тәрбие, музыкалық білім беру, Сингапурдың білім беру 

жүйесі, салыстырмалы талдау, жаңартылған бағдарлама. 

 

В соответствии с государственной программой развития образования в Республике 

Казахстан на 2005-2010 годы сфера образования нашего государства в новом веке перешла в 

новое русло. Намеченной целью было повышение качества человеческих ресурсов, 

модернизация многоуровневой национальной системы образования в республике до 2010 

года. Таким образом в 2010 году Указом Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» 

утверждена Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы [1]. 

Данная программа направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на быстро развивающемся мировом рынке труда. В этой связи был 

рассмотрен вопрос перехода системы образования страны на 12-летнюю модель, в 

соответствии с опытом зарубежного образования, внедрения системы внешней оценки 

академической успеваемости высшего и профессионального образования. Следующим 

вопросом, возникшим при переходе на новую модель, было рассмотрение востребованной в 

мировом образовательном пространстве модели обучения, отличающуюся эффективностью 

методов и приемов в образовании. В настоящее время одним из признанных во всем мире 

способов обучения является Кембриджский метод обучения. Поэтому при разработке 

обновленной программы данный метод обучения рассматривался в сочетании с 

традиционной образовательной моделью страны. 

По данной программе в начальных классах обучаются дети от 6 до 9 лет. Здесь 

учащиеся овладевают первоначальными знаниями основ наук. С 5 по 10 класс 

(продолжительность обучения 6 лет) учащиеся получают возможность овладеть начальным 

целостным содержанием образования и определить свой индивидуальный путь развития. А в 

11-12 классах учащиеся обобщают полученные знания в средних классах. Кроме того, в 

старших классах учащиеся имеют возможность обобщить полученные знания, изучать 

интегрированные общеобразовательные предметы, приобретать базовые профессиональные 

навыки и, самое главное, целенаправленно подготовиться к будущему профессиональному 

обучению или трудовой деятельности [2]. 

Сравнивая 11 и 12-летнюю систему образования, Жонтаева Ж.А. выявила основные 

особенности моделей обучения. «Опыт 11-летней системы образования в организации 

специализированных типов школ показывает, что программы углубленного изучения 
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предметов зачастую разрабатываются добровольно, и выбор ученика осуществляется не в 

его конкретных интересах, а по принципу статусности класса, - пишет она в своих 

исследованиях, - а в 12-летних школах будут созданы условия для организации профильного 

обучения в соответствии с мировой практикой. Модель 12-летнего образования позволяет 

детям выбирать самостоятельные учебные траектории, формировать у них навыки активной 

творческой деятельности» [3]. 

Проведенный теоретический анализ программы показал, что программа «Музыка» для 

общеобразовательных школ Республики Казахстан, прежде всего, рассматривает детей как 

личность, воспитывает в них духовно-нравственные качества. Кроме того, предполагает 

творческое самопознание, формирование основ музыкального образования, развитие 

элементарных исполнительских навыков у учащихся [4]. 

Для усвоения учащимися знаний по предмету авторы организуют содержание учебного 

предмета «Музыка» по разделам, а также по подразделам, предусматривающим дальнейшее 

формирование накопленных знаний и навыков. То есть дети в конце каждого академического 

года должны усвоить определенные систематизированные знания. В процессе деятельности, 

направленной на исполнение музыки, учащиеся совместно с учителем поют, а затем сами 

исполняют композиции без сопровождения коллектива, сохраняя ритм и динамику. В 

процессе исполнения музыкальных произведений, учащиеся демонстрируют характер 

простых композиций песнями, пластическими движениями, вместе анализируют 

прослушанные музыкальные произведения. Осуществляет использование ИКТ, цифровых 

технологий в 3-4 классах. 

В современном мире мировое образовательное пространство основано на едином 

подходе к содержанию, средствам и методам обучения и воспитания. В связи с этим 

сравнительный анализ инновационного педагогического опыта разных стран позволяет 

определить содержание, методы, средства, конкретные способы обучения в 

общеобразовательных школах. 

В настоящее время человеческий ресурс является ведущим фактором развития 

социально-экономической системы Сингапура. Государство на своем пути развития 

осуществляет развитие человеческого капитала путем непрерывного стремления населения к 

открытиям, предвидения различных проблем, подготовки высококвалифицированных 

специалистов, формирования конкурентоспособности [5]. 

В этой связи проведенный теоретический анализ выявил, что современная система 

образования Сингапура считается одним из самых успешных в мире. Ведь, по мнению 

правительства Сингапура, образование играет важную роль в структуре населения и 

формировании активно развивающейся экономики страны, кроме того является основой 

социальных изменений [6]. 

В своей исследовательской работе Пенни Тэн определяет цель программы 

музыкального образования, предложенной Министерством образования, следующим 

образом: «Во-первых, развивать у детей творческие способности и навыки критического 

мышления, прививать чувство тесной связи искусства и повседневной жизни, чтобы 

понимать и высоко оценивать музыку местных и глобальных культур. Во-вторых, 

стремление к личностному и коллективному самовыражению, воспитание чувства глубокой 

любви к музыке» [7]. 

Разработанная в 2015 году обновленная программа по предмету «Музыка» для средних 

образовательных школ Сингапура направлена на развитие музыкальных способностей путем 

воспитания у детей способностей к пению, танцам, игре, самовыражению на сцене. Кроме 

того, программа посредством музыки всесторонне развивает навыки критического 

мышления, психомоторные навыки, социальные, моральные, культурные ценности [8]. 

Изучение данной программы выявило ряд сходств с образовательной программой по 

предмету «Музыка» для общеобразовательных школ Республики Казахстан. Например, 

целью музыкального образования детей – использование современных педагогических 

подходов для его реализации. 
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Стоит отметить, что несмотря на некоторые различия в системе оценивания 

достижений учащихся в Казахстане и Сингапуре, цель остается одной. Благодаря системе 

оценивания учащийся получает возможность узнать свои слабые и слабые стороны, 

стремиться к высоким результатам, а учитель, в свою очередь, рассматривает наиболее 

эффективные стороны усвоения знаний. Кроме того, использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании музыки – играет важную роль не 

только в программе нашего государства. Эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в ходе урока стало одной из ключевых вопросов в процессе 

глобализации современной системы образования. Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках музыки позволяет учащимся самостоятельно вести 

исследовательскую работу, творчески использовать цифровые технологии [9]. 

Подводя итоги сравнительного анализа, был выявлен ряд сходств в политике 

музыкального образования в Казахстане и Сингапуре. Урок «Музыка» воспитывает у 

учащихся уважение к творчеству, культуре и искусству своей и других наций, формирует их 

духовные, нравственные и патриотические чувства. Кроме того, изучаемый в 

общеобразовательных школах предмет «Музыка» направлен на развитие у детей базовой 

музыкальной грамотности, способностей (вокал, слух, ритм). Использование современных 

технологий обучения в этих программах способствует саморазвитию учащихся, 

установлению дружеских отношений друг с другом, тесному контакту с обществом. 
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Ключевые слова: профессиональная музыка, композитор, деятель, произведения. 
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Аbstract: The creative activity of the composer Akhmet Zhubanov is one of the pinnacles in 
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Елімізде білім беру, жас ұрпақты тәрбиелеу мәселелері саласында түбегейлі, шұғыл 

бетбұрыстар жасалып жатқаны белгілі. Осы өзекті мәселенің бірі ол – балабақшадан бастап, 

орта және жоғарғы мектептерде үздіксіз білім жүйесін қалыптастыру. Қоғамның жаңа саяси, 

рухани және әлеуметтік дамуы жеткіншектердің оқу мен тәрбие сапасын түбегейлі 

жақсартуды талап етеді.  

Заманның ағымын өте жақсы білетін Ахмет Жұбанов қазақ кәсіби музыкасын дамытуда 

ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрден алыстамай, керісінше соны негізге ала отырып, үлкен 

нәтижелерге қол жеткізді. Ахмет Жұбанов ең алдымен қазақ музыкасының білімдар 

тарихшысы. Халықтың музыкалық шығармашылығымен шұғылданып жүрген 

мамандарымыздың қайсысы болсын композитор қаламынан туған зерттеулерге, еңбектерге 

соқпай өте алмайды. Өйткені ол баяғы заманнан бері қазақтың музыкалық мұрасын, XIX 

ғасырдағы халық композиторларының өмірі мен шығармашылығын ғылыми тұрғыда жан-

жақты сөз етіп, белгілі бір жүйеге түсірген ғалым [1].  

Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1906 жылы сәуір айының 29 жұлдызында Ақтөбе облысы, 

Мұғалжар ауданы, Қосақтам қыстауында орта шаруа отбасында дүниеге келді. 

Композитордың балалық шағы отбасындағы әншілер мен күйшілердің арасында өтті. 

Ахметтің музыкаға бейімділігі өте ертеден-ақ білінді. Композитор өте зерек оқушы болды, 

ол көп нәрсені жан-жағындағы білімді адамдардан үйренді. Араб және парсы тілдерін өзінің 

жерлесі белгілі жазушы Ж.Тілепбергеновтен білім алды. Ахметке үлкен әсер еткен 

Орынбордағы «Хусаиния» медресесінде оқитын Құдайберген деген үлкен ағасы болды. Ол 

көптеген қызықты кітаптар әкеліп, кең ауқымда қалыптасуына әсерін тигізе білді.  

1920 жылы А.Жұбановтың өзіндік еңбек жолы басталды. Бас кезінде ауылдық советтің 

хатшысы болды. Кейіннен Жұбанов халық мұғалімдер курсында оқыды. Курсты бітірген соң 

туған ауылында, Темір уездік қаласында және Ақтөбеде мұғалім болып істеді. Ахмет 

Қуанұлы музыкаға деген әуестілігінен өз білімін әрдайым дамыта түсті. 1932 жылдың 

қыркүйек айында Алматыда Қазақстан Оқу ағарту комиссариатының шешімімен 

республикада музыкалық білім берудің басы болған алғашқы мамандаған музыкалық оқу 

торны музыкалық техникум ашылды. Ахмет Жұбанов пен Евгений Брусиловский алғашқы 

қазақ музыкасын фольклорын нотаға түсіріп, оқушыларға кең түрде таныстырды. Тұңғыш 

оқулықтың бірі болған А.Жұбановтың «Музыка әліппесі» деген еңбегі де осы жылдары 

жарыққа шығып тұңғыш музыка сауатын ашатын еңбек болды.  

1932 жылы консерваторияны мерзімінен бұрын бітіріп, композитор өнер зерттеу 

институтының аспирантурасына түседі. 1933 жылдың ақпан айында Алматыға жаңадан 

ашылған музыкалық драма техникумына шақырылады. Қырқыншы жылдардың бастапқы 

кезінде А.Жұбанов оркестрге арнап бірнеше шығармалар жазды: бес бөлімді «Абай», 

«Төлеген Тоқтаров» атты фантазия-увертюрасы. Бұлардың ішінде ерекше көзге түскен 

«Абай» операсы. Алғашында бұл шығарма халық аспаптар оркестріне арналып жазылған. 
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Алты жыл ішінде Жұбановтың өз авторлығымен тікелей және шығармашылық бірлесумен 

жасалған дүние мөлшерсіз мол. Бұл екі арада оның Ғ.Мүсіреповтың «Қозы Көрпеш – Баян 

сұлу» пьесасына, М.М.Иванов – Сокольский мен бірге М.Ақынжановтың «Исатай - 

Махамбет» пьесасына және М.Ф.Гнесимен бірге «Аманкелді» фильміне жазған 

музыкасының үстіне өзінің ұлы патриоттық тақырыптарға арнайы жазған. «Отаным», «Ақ 

Шолпан», «Біздің ел», «Күнім Москва», «Жылықшы», «Лирикалық ән» секілді ін мен 

жырлар жазылды. Ұлы Отан соғысы жылдарында «Серт», «Қалғанынша қасық қан», 

«Москва», «Майданға хат», «Қарлығаш» сияқты вокалдық туындылары пайда болып, 

қазақтың ұлттық музыка өнеріне сән берді. Л.Хамади мен бірігіп М.Әуезовтың либреттосына 

«Төлеген Тоқтаров» операсын жазды. Бұл опера Ұлы Отан соғысының оқиғаларына 

арналған. Майдан көріністерін айқын көрсеткен және әр ұлттан құрылған әскер қауымының, 

Отанын қорғау жолындағы ерлігін, жеңіске деген сенімін жеткізе білген. Опера соғыстың 

жеңіспен аяқталғаннан кейінгі кезеңінде қоғам үшін, маңызды оқиға болды [2.83-84 бет]. 

Ахмет Жұбанов Құрманғазы атындағы консерваториясында жоғарғы аттестациялық 

комиссияның шешімімен қазақ халық аспаптар кафедрасының меңгерушісі профессор 

атағына тағайындалды. Консерваторияда ол қазақ музыкасының тарихынан лекциялар оқып, 

дирижерлық және музыка шығармаларын оркестрмен орындауға ыңғайлау кластарын 

жүргізді. Сонымен, қатар қазақ музыкасынан талай ғылыми және ағарту жұмыстарын жазды. 

Оның ішінде тарихи және көркемдік жағынан құнды туындыларға «Ғасырлар пернесі» мен 

«Ғасырлар бұлбұлдары» атты кітаптары жарық көреді. Бұл еңбектерде күйшілер мен 

әншілердің өмірі және шығармашылығы туралы, сонымен қатар Батыс Еуропа және орыс 

музыкасын насихаттап, композиторлардың шығармашылығы туралы очерктер жазады. Айта 

кетсек, академик А. Жұбанов аударушы ретінде өзінің кәсіби біліктілігін келесі 

жұмыстарында байқауға болады. Мысалы, орыс композиторлары Н.А. Римский–

Корсаковтың «Менің музыкалық өмірімнің шежіресі» және А. Виноградовтың «Паганиниді 

кінәлау» атты кітаптарын қазақ тіліне аударған.  

Сонымен, композиторлық шығармашылық жұмысы тоқтап қалмайды. А. Жұбанов 

Батыс Қазақстан дәстүрінің ұлы күйшісі Құрманғазы Сағырбаевқа арнап операны дүниеге 

алып келеді. Оның шығармашылығын зерттеу жолында көп күш-қайрат, талай жылдар 

кетеді. [3.14-15бет]. 

Ахмет Жұбанов «Қазақтың халық композиторы – Құрманғазы» атты кітапшасы, және 

де Құрманғазы туралы жаңа мәліметтері очерк ретінде «Қазақ композиторларының өмірі мен 

шығармашылығы» атты кітабы басылып шықты. Қазақстан композиторлар одағының 

пленимумында, Жұбанов «Құрманғазы жаңа зерттеу тұрғысында» баяндамасымен шықты. 

Және де «Құрманғазы күйлері» атты жинағы жарық көрді. Бұл туындының авторлары бір 

әулеттен шыққан композиторлар – А. Жұбанов және Ғ. Жұбанова.  

Практика барысында 6-шы сыныпқа берген болатынбыз және де А. Жұбановтың 

шығармашылығымен оқушыларға таныстырдық. Академиктің өмірбаянын, шығармашылық 

өрлеуін талқылап білім алушыларға кең ауқымды мәліметтер бердік. Сонымен, қатар біз 

білім алушылардың арасында бірнеше рет сауалнама жүргіздік. Сауалнама жүргізу 

мақсатында келесі сұрақтармен қамтамасыз етілді:  

1. Ахмет Жұбановтың қандай әндерін білесіздер? 

2. Ахмет Жұбановтың «Қарлығаш» әнінде не туралы айтылған? 

3. Құдайберген, Ахмет және Ғазиза Жұбановтар туралы не айта аласыз? т.б 

сұрақтар қойылды. 

Біз сауалнама арқылы 6-шы сынып оқушыларының қаншалықты Ахмет Жұбановтың 

шығармашылығымен таныс екеніндігін анықтадық. Және де болашақта композитордың 

шығармалары білім алушылардың бойында Қазақстандық патриоттын, еліне, жеріне деген 

сүйіспеншілігіне үлесімізді қостық деген ойдамыз. 

Қорытындылай келе айтарымыз, бүгінгі таңда біз білетін білікті маман, ұлағатты ұстаз, 

беделді композитор, академик Ахмет Жұбановтың кәсіби музыкалық шығармалары 

Қазақстан мәдениетінің дамуына деген үлесі өте зор. Сондықтан, Ахмет Жұбановты бір 
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баяндамамен қамтамасыз ету деген мүмкін емес. Оның есімі өзі сүйген халқы мен келешек 

ұрпақтарының жүрегінде мәңгі сақталып, бастаған дәстүрі, салған сүрлеу жолы ілгері дамып, 

жалғаса бермек. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о важном условии организации развивающей 

среды-выборе педагогом игр, игрушек и игрового оборудования в соответствии с возрастом 

детей и задачами, решаемыми на данном этапе. Насыщенность предметно-развивающей 

среды должна быть оптимальной с точки зрения количества и качества, а также доступности 

для детей. В соответствии с новым содержанием игры необходимо своевременно менять 

предметно–игровую среду за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования. 

Ключевые слова: игра, технология , развития. 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Абилхаирова Эльмира Исемгалиевна, Жамалова КарлашТөлегенқызы 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., №43 «Гүлдәурен» мектепке дейінгі ұйым, 

тәрбиешілері 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада даму ортасын ұйымдастырудың маңызды шарты-мұғалімнің 

балалардың жасына және осы кезеңде шешілетін міндеттеріне сәйкес ойындар, ойыншықтар 

мен ойын жабдықтарын таңдауы туралы айтылған. Пәндік-дамытушылық ортаның 

қанықтылығы саны мен сапасы, сондай-ақ балаларға қол жетімділігі тұрғысынан оңтайлы 

болуы керек. Ойынның жаңа мазмұнына сәйкес жаңа атрибуттар, ойындар, ойыншықтар, 

ойын жабдықтары есебінен пәндік–ойын ортасын уақтылы өзгерту қажет. 

Кілттік сөздер: ойын, технология, даму. 

 

TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF PLAY ACTIVITIES OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

 
Abilkhairova Elmira Isemgalievna, Zhamalova Karlash Tulegenovna  
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Аbstract: An important condition in the organization of the developing environment is the 

selection of games, toys, and play equipment by the teacher, according to the age of the children 
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and the tasks that are being solved at this stage. Saturation of the subject-developing environment 

should be optimal in terms of quantity and quality, as well as accessibility for children. It is 

necessary to change the subject – game environment in a timely manner due to new attributes, 

games, toys, gaming equipment in accordance with the new content of games. 
Keywords: game, technology, development. 

 

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 

привычки правильного поведения, складывается характер. Основной вид деятельности детей 

дошкольного возраста – игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка; его 

внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

В игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят 

значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более 

высокой стадии развития [1]. Ее возможности в разработке критерий для всевозможного и 

вариативного поведения, различных видов коммуникации, воспитания восприятия, общих и 

специальных представлений, поступков велики. Особое значение здесь завоевывает 

сюжетно-ролевая игра, которой занимаются исследователи и психологи: (А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин Л.С. Выготский и др.). Овладение навыками сюжетно-ролевой игры считается 

одним из значимых условий для развития детей младшего возраста, так как в ее основе 

лежит энергичное, диалоговое общение, зависимое единственному сюжету. Психологи 

считают игру ведущей деятельностью дошкольника. 

 Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются самими 

детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них дети воспроизводят в ролях все то, 

что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 

Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. От 

того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребёнок, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения. Огромную роль в умственном воспитании и в 

развитии интеллекта играет математика. Математика встречается и используется в 

повседневной жизни, следовательно, определенные математические навыки нужны каждому 

человеку. Формирование математических представлений у детей способствует развитию 

памяти, речи, мышления, воображения, формирует настойчивость, терпение, творческий 

потенциал личности. 

Полноценное математическое развитие обеспечивает грамотное построение и 

оснащение предметно развивающей среды. Развивающая предметная среда – это 

совокупность природных, социальных и культурных предметных средств, удовлетворяющих 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка, становления его 

творческих способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности. Основной 

неотъемлемой частью развивающей среды являются игры. Созданная предметно - игровая 

среда, обогащает детей новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию. 

Однако проблема создания предметно-развивающей среды для математического 

развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день недостаточно разработана в 

теории и практике дошкольного образования. 

В научных исследованиях под математическим развитием дошкольников понимаются 

качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 

логических операций (А.В. Белошистая, З.А. Михайлова, А.А. Столяр, Е.И. Щербакова). В 

процессе математического развития и усвоения элементарных математических 

представлений дошкольник вступает в специфические социально-психологические 

отношения со временем и пространством (как физическим, так и социальным); у него 

https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/sovremennoe-doshkolnoe-obrazovanie/matematika-dlya-doshkolnikov&sa=D&ust=1558171778458000
https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/sovremennoe-doshkolnoe-obrazovanie/matematika-dlya-doshkolnikov&sa=D&ust=1558171778458000
https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/&sa=D&ust=1558171778458000
https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/sovremennoe-doshkolnoe-obrazovanie/matematika-dlya-doshkolnikov&sa=D&ust=1558171778459000
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формируются представления об относительности, транзитивности,дискретности и 

непрерывности величины и т.п.; познается смысл окружающей действительности; 

формируется целостная «картина мира». 

Для того, чтобы происходило такое формирование, предполагающее накопление 

логико-математического опыта (математической осведомленности) у детей необходимо 

организовывать образовательную деятельность так, чтобы ребенок играл, развивался и 

обучался одновременно. Этому как раз и способствует целенаправленно организованная 

предметно-развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении. 

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать 

естественную комфортабельную обстановку, рационально организованную в пространстве и 

во времени, насыщенную разнообразными предметами и игровым материалом. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность 

всех детей группы (М.Н. Полякова). 

Важным условием в организации развивающей среды является отбор педагогом игр, 

игрушек, игрового оборудования соответственно возрасту детей и задачам, которые 

решаются на данном этапе. Насыщение предметно – развивающей среды должно быть 

оптимальным с точки зрения количества и качества, а также доступности для детей. 

Необходимо своевременно изменять предметно – игровую среду за счёт новых атрибутов, 

игр, игрушек, игрового оборудования в соответствии с новым содержанием игр[2]. 

В уголке занимательной математики должно находиться много интересных игр и 

дидактических пособий, привлекающих внимание детей своей занимательностью: «Рамки 

вкладыши», «Сложи узор», «Геометрическое лото», «Танграм», цветные палочки Кюизенера, 

счетные палочки, плашки. Большим спросом пользуются игры, сделанные своими руками: 

«Копилка», «Ящик ощущений», «Собери картинку», «Учимся считать», «Собери бусы», 

«Комнаты для матрёшек», «Что лишнее», дидактическое пособие «Дубио», сенсорная 

книжка и сенсорный коврик, «Найди такой же формы», « Что сначала, что потом», « 

Чудесный мешочек» и др. 

Для стимулирования коллективных игр, творческой деятельности детей рекомендуется 

использовать фланелеграф, магнитную доску, предметы детской мебели, бросовый материал. 

Эффективно усваивать материал, связанный с изучением цифр, помогает занимательный 

материал, расположенный на стене. Это яркие цифры, цепочки из цветных крышечек, герои 

сказок. Применение математических знаний возможно в сюжетных играх: «Магазин 

игрушек», «Накроем стол к обеду», «Оденем кукол на прогулку» и др. 

Для формирования элементарных математических представлений детей надо создать 

такую среду, которая бы стимулировала самую разнообразную его умственную деятельность 

и развивали бы в ребенке то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно 

развиваться. 

На прогулке предложите детям найти парные предметы, предложите сделать из песка 

или снега куличики разного размера и сравнить их. Можно предложить детям нарисовать на 

земле или асфальте следы больших и маленьких зверей, геометрические фигуры, а затем 

подумать и сказать, что может быть такой формы (треугольник - косынка, круг – солнышко и 

т.д.). Чаще беседуйте с детьми о том, какое время суток сейчас, какое время года, какие 

изменения происходят в природе (дни становятся длиннее, а ночи –короче) и др. 

Обратите внимание детей на тонкие и толстые стволы деревьев, сравните, что выше: 

куст или дерево. Нарисуйте или выложите из шнуров широкую и узкую дорожки и 

предложите детям перепрыгнуть через них. Спросите, через которую из них легче 

перепрыгнуть и почему. Во время сервировки столов дети совершенствуют умение 

отсчитывать определенное количество столовых приборов, сравнивать чего больше или 

меньше. 

Современные образовательные программы, разработанные в контексте ФГТ, уделяют 

особое внимание организации развивающей среды и ее зонированию. С целью 

математического развития детей дошкольного возраста предлагается размещать в группе: 
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— игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребенок действует 

преимущественно самостоятельно или в совместной со взрослым и сверстниками 

деятельности (геометрический конструктор, пазлы); 

— учебно-методические пособия, модели, используемые взрослым в процессе 

обучения детей (числовая лесенка, модель числового ряда, обучающие книги); 

— оборудование для осуществления детьми разнообразных деятельностей (материалы 

для экспериментирования, календари, часы, измерительные приборы) [3]. 

Таким образом, влияние предметно-развивающей среды на математическое развитие 

детей достаточно велико. При этом одной из основных задач видится моделирование 

математической зоны в группе детского сада в соответствии с содержанием математического 

развития детей и обогащение среды такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, двигательную, игровую и иную активность детей. 
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Аңдатпа: қазіргі әлемде музыка өнері жалпы әлемдік мәдениеттің бір бөлігі ретінде 

қарастырылады. Ол сонымен бірге әлемді танудың жалпы процесінің ажырамас элементі 

ретінде, адамзат мәдениетінің жалпы дамуының бөлігі ретінде әрекет етеді және сонымен 

бірге эстетикалық іс-әрекеттің ерекше формасы болып табылады. Мақалада білім беру 

жүйесінің жаңа талаптарын жетілдіру жағдайындағы Музыкалық білім берудің аспектілері 

қарастырылады. 
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Аннотация: В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть 

общей мировой культуры. Оно одновременно выступает как составной элемент общего 

процесса познания мира, как часть общего развития человеческой культуры и в то же время 

является специфической формой эстетической деятельности. В статье рассматриваются 

аспекты музыкального образования в условиях совершенствования новых требований 

системы образования. 

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная педагогика, творческая личность, 

студент. 

 

MODERN TRENDS IN MUSIC EDUCATION 
 

Alimbayeva Gulzada Bakitkalyevna 

Republic of Kazakhstan, Uralsk, M. Utemisov West Kazakhstan University, senior lecturer 

 

Kenzhegalieva Aksholpan Zhubatovna 

Republic of Kazakhstan, Uralsk, M.Utemisov West Kazakhstan University, master, senior 

lecturer 

 

Аbstract: In the modern world, musical art is seen as part of the general world culture.It 

simultaneously acts as a constituent element of the general process of understanding the world, as 

part of the general development of human culture, and at the same time is a specific form of 

aesthetic activity. The article examines the aspects of music education in the context of improving 

the requirements of the education system. 
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Музыкалық білім «Өркениетті мәдени адамның» дамуының құралы болып табылатыны 

баршаға аян, сондықтан музыкалық білім бүкіл әлемде негізгі жалпы мәдени құндылық 

ретінде қарастырылады. Соңғы жиырма жыл ішінде қоғамның ізгілендіру мен 

демократияландыру негізіндегі қайта құрылуы әлеуметтік өмірдің барлық салаларын 

қамтып, білім беру саласында да терең өзгерістер тудырды. Білімнің тұлғалық - бағдарлы 

және дамып келе жатқан білім беру технологияларына қарай бағытталуы байқалады. Оның 

үстіне, қазіргі заманғы білім адамның "жеке басының" дамуы мен өзін-өзі дамытуына 

негізделген және өнердің осы білім беру процесі мен музыкадағы рөлі баға жетпес, өйткені 

өнер адамның жеке басына үлкен гуманитарлық тұрғыдан әсер етеді, эстетикалық 

көзқарасты тәрбиелейді, адамгершілік құндылықтардың қалыптасуында үлкен рөл атқарады. 

Осыған байланысты жаңа тенденциялар, білім беру үрдістеріне жаңа көзқарастар, жаңа 

технологиялар жалпы білімге де, эстетикалық білімге де сенімді қадам жасады. 

Қазіргі қоғамда мәдениет саласындағы жетекші бағыттардың бірі–халық этносының 

музыкалық-педагогикалық мұрасын дамыту және оны жас ұрпақты тәрбиелеу мен білім 

беруде шебер пайдалану. Музыкалық өнерді жеке тұлғаның құндылық әлемін қалыптастыру 

құралдарының бірі ретінде танудың басқа да себептері бар. Біріншіден, музыка- 

тыңдаушының эмоцияларын белгілі бір ойға бағыттайды және көңіл-күй мен сезімдерге 

қатты әсер етеді; екіншіден, ол адамның рухани әлемін, ондағы мейірімділік пен еркін ойлау 

сезімдерін дамытады; үшіншіден, музыкалық шығармалар жас ұрпақты адамзаттың рухани 

тәжірибесімен таныстырудың маңызды қадамы болып табылатын қоғамның жеке, 

адамгершілік - эстетикалық құндылықтарын шығармашылық тұрғыдан түсінуге көмектеседі; 

төртіншіден, музыка - рухани мәдениеттің сабақтастығы арналарының бірі болып табылады, 

әлеуметтік-мәдени, әсіресе көркемдік көзқарастар беріліп, сақталады, ұрпақтар арасындағы 

байланыс жүзеге асырылады; және, бесіншіден, музыка қазіргі уақытта ғылыми бағыттарда 

да сәтті қолданылады [1]. Оқытудың заманауи әдістемесі мен музыкалық қабілеттерін 

дамыту білім берудің көркемдік жағына көңіл аудару арқылы оқыту тәсілдеріне негізделген. 

Осы әдіс-тәсілдерге сәйкес, студентті алғашқы сабақтан бастап өнерге баулып, музыкалық 
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тақырыпты мұқият тыңдауға, оның мағынасы мен құрылымын түсінуге, дыбыс сапасымен 

жұмыс істеуге үйрету болып табылады. Студенттің есту қабілеті - көркем, қарапайым және 

қызықты бағдарламада жүзеге асырылуы керек. Неміс композиторы Роберт Шуман және 

алдыңғы қатарлы музыканттар мен оқытушылар тобы 1834 жылы музыкалық оқытуға жаңа 

талаптар қойды. Ол - тек техникалық дайындықпен қанағаттандырылмауы керек. Техника- 

мақсат емес, ол тек құрал есебінде. Сондықтан, орындаушының ұмтылысы-қиындықтарды 

жеңуді көрсетуші виртуоз емес, ол керемет сезімдерді білдіре алатын өнерпаз болуы керек. 

Шуманның көзқарастары ерекше болғандығы соншалықты, сол уақытта дұрыс және толық 

қабылданбады. Эстетикалық тәрбиенің негізгі міндеті мен мақсаты– студентті адамзаттың 

эстетикалық тәжірибесімен таныстыру: ежелгі өнер түрлеріне жақындату және ол арқылы 

студенттің ой -санасын адамзат мыңдаған жылдар бойы жасаған жалпы әлемдік 

шығармашылық өнерге бейімдеу, яғни оның санасын өнер арқылы өзгерту. Студенттердің 

музыкалық тәрбиесі - бұл оның жеке басының дамуындағы ерекше рөлімен сипатталатын 

құбылыс.  

Музыкалық білім берудің заманауи бағдарламаларын талдай отырып, дәстүрлер мен 

инновациялардың үйлесімін байқауға болады. Бүгінде студенттерге бағытталған 

тұжырымдамалық тәсілдер қайта қаралып, музыкалық білім беруді ұйымдастырудың 

формалары, әдістері, технологиялары жетілдірілуде [2]. Осыған орай, жоғары оқу орнында 

жеке тұлғаға бағытталған, мультимедиялық, іс жүзіндегі тәжірибелік технологиялар 

мүмкіндігінің берілуі, бұл құзыреттілікке, сараланған тәсілге және музыкалық білімнің 

өзгерудегі жан-жақтылықтығын жүзеге асыруды қажет етеді.  

Музыкалық педагогика - бұл аспапта ойнауды, музыка тарихы мен теориясын оқытуды 

қамтитын сала. Педагогикалық білімнің ерекшелігі тек пәндік-кәсіби оқытып, ақпарат пен 

шеберлікті игерумен ғана емес, сонымен  бірге студенттің әлеуетті мүмкіндіктерін 

дамытумен, студенттің өзіндік даму тұлға ретінде қалыптасу және жетілу үрдісімен 

байланысты болуы маңызды. Оқыту әдістерін даралау мәселесі бүгінде музыкалық білім 

беруші мұғалімнен психология, анатомия және физиология саласындағы іргелі білімді талап 

етеді. Сондықтан студентпен сабақ – бұл  әр жолы жаңа шығармашылық міндет. Оның сәтті 

болуы қазіргі ғылымның жетістіктеріне негізделген педагогикалық ойсыз мүмкін емес. Оқу 

үрдісінің тиімділігін жақсарту жолдарын іздеудекемшіліктерді жеңу бағытындағы есту 

қабілетін, ырғақты, есте сақтауды, жаңашылдық пен шығармашылық қиялды дамыту қажет. 

Орындаушылықтағы негізгі қағида музыка мұғалімінің жеке кәсіби ұстанымын 

қалыптастыру және оның өз білімін жетілдіру мақсатында ынталандыруға бағытталуы қажет. 

Бастапқы муыкалық білімі жоқ студенттің музыкалық қабілеттерін дамытудың жаңа 

тәсілдерін табу мәселесінің өзектілігі тәжірибеге негізделген. Музыкалық қабілеттерді 

дамыту мәселесін шешуде студентке әсер етудің қосымша құралдарын табу қажеттілігі жиі 

көрінеді. Музыкалық білім беру жүйесі модернизациялаудың үш маңызды аспектісін 

көрсетеді: жаңа білім беру стандарттары арқылы оқыту, сабақтан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру мәселесі, мұғалімнің жеке нәтижелерін қалыптастыруға бағытталған жаңа 

технологияларды игеру мәселесі. Жаңа стандарттарды енгізу бойынша барлық негізгі жұмыс 

мұғалімнің мойнына түседі, оған барлық жаңа технологиялар мен әдістерді түсіну, сабақтың 

құрылымын қайта құру, зерттеу әдістері арқылы білім алушылардың қабілеттері мен 

білімдерін бағалауды үйрену, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау, өзін-өзі 

бақылау, өзін-өзі диагностикалау, педагогикалық тәжірибені жалпылау, салыстыру, 

салыстыру, графикалық талдау, жалпылау. 

Музыкалық білім беру бойынша негізгі бағдарламаны игерудің нәтижелеріне 

тоқталсақ: 

- музыканың адам өміріндегі рөлі; 

-адамның рухани-адамгершілік дамуындағы музыканың рөлі туралы бастапқы 

түсініктердің қалыптасуы; 
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- музыкалық мәдениет негіздерін, оның ішінде туған өлкенің музыкалық мәдениеті 

арқылы қалыптастыру, музыкалық өнер мен музыкалық қызметке көркемдік талғам мен 

қызығушылықты дамыту; 

- музыканы қабылдай білу және музыкалық шығармаға өз көзқарасын білдіру. 

Жоғарыда айтылғандарға тоқтала келе, музыкалық-педагогикалық оқыту жүйесінің 

мақсаты жеке тұлғаны қалыптастыру, мәдени бағдарларды талдау, қоғамның рухани 

болмысының өзгеруіне әсер ету, яғни музыка мен сөздің көмегімен әр түрлі деңгейдегі 

аудиториямен қарым-қатынас жасай білу. 
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Cколько талантов, неординарных личностей осталось безымянными. Но их дарования и 

деяния, да и они сами, собираясь в одну большую копилку, становятся гордостью и 

национальным достоянием последующих поколений. 

С провозглашением независимости Казахстана открывается новый этап в развитии 

национальной культуры народа, связанный с возрождением его историко-культурных и 

духовных ценностей. Развитие культуры и искусства независимого Казахстана – это 

сложный процесс, в котором, с одной стороны, прослеживается эволюция ранее 

накопленных тенденций, а, с другой, раскрываются новые проявления, во многом 

определившиеся всем течением современной жизни, Культура и искусство Республики 

Казахстана вступило в новую фазу своего развития. Одним из важнейших результатов 

процесса – это формирование национального видения с четко выраженной стилистикой, 

своими особенностями музыкального языка, своим кругом социально-значимых тем. Ярким 

примером подтверждающее все вышесказанное является творчество Капана Мусина. 

Капан Мусин – выходец из Западного Казахстана 

Родился в поселке Агуба Джаныбекского района в первый день нового 1921 года, 1 

января.  

Поворотным в судьбе К.Мусина становится 1939 год. В том году он успешно 

оканчивает музыкальное училище, а летом с коллективом народного хора едет в Москву на 

первую Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства. Капан подаст на 

историческо-теоритеческое отделение казахской студии при Московской консерватории и , 

успешно выдержав испытания, становится студентом казахской студии. Вскоре, осенью, 

начинаются занятия и в общежитии Капан Мусин узнает, что здесь обучается немало 

студентов из Казахастна. Так, на историческо- теоретическом отделении учились Алтын 

Мынбаева, Сайра Назарова и Сындыбай Бектасов, на композиторском – Али Базанов, 

Рамазан Елебаев и Мукан Тулебаев, на вокальном – Каукен Кенжатаев, Байгали 

Досымжанов, Шабал Бейсекова, Талига Бекхожина. В год поступления Капана Мусина на 

вокальное отделение были приняты Бекет Жилисбаев Муслим и Ришат Абдуллины. Через 

год, успешно сдав текущие экзамены по музыкально-теоретическим и историческим 

предметам, по рекомендации педагогов Капан переходит на первый, основной курс 

композиторского отделения. 

Его зачисляют в класс профессора Московской консерватории Евгения Кирилловича 

Голубева (1910-1988).  

В годы ВОВ как и все студенты Капан добровольцем  уходит воевать .Сначала его 

зачислили в народное ополчение . По приказу командования все студенты консерватории 

копали противотанковые рвы, ставили заграждения, выполняли работы. Но в декабре 1942 

года К.Мусин был тяжело ранен. К.Мусин мечтал продолжить образование поехать в 

Москву, чтобы завершить прерванную войною учебу в консерватории, но не позволяло 

здоровье. Поэтому К.Мусин в 1948 году заново поступает а Алма-Атинскую консерватории. 

им. Курмангазы на композиторское отделение в класс профессора Е.Г. Брусиловского. 

Занятие прошло успешно. Еще до поступления в вуз К.Мусиным было написано несколько 

песен и романсов. 

В 1953 году окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции Е. 

Брусиловского. 1943-1953 – дирижёр Оркестра казахских народных инструментов имени 

Курмангазы. В 1953-1960 – преподаватель Алма-Атинской консерватории. В 1961-1969 – 

заведовал фольклорным кабинетом при Алма-Атинской консерватории. 

Им написана опера «Таң шолпаным» («Утренняя звезда»), в последние годы жизни он 

начал работать над новой оперой «Жаяу Муса», созданы три симфонии, пять симфонических 

поэм, произведения камерно-инструментальной и вокальной музыки, музыка к 

кинофильмам, мультфильмам, киножурналам, драматическим спектаклям. Первая работа – 

симфоническая поэма «Джайлауда», 1950. Она наиболее известная. Здесь запечатлена 

картина родного пейзажа – джайляу и настроение человека – весенний расцвет. 1953- поэма 

«За счастье народов», 1956 - поэма «Колхозный той». 1956 – поэма «Праздничная». 
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Воспевание жизни, оптимизм. Три симфонии: 1961 – 1-я «Цветущий Казахстан», 1963 – 2-я, 

1970- 3-я. К сожалению, значительная часть его произведений еще не исполнялась или 

прошла на концертных площадках лишь в качестве премьеры.  

В рукописном варианте осталась и партитура «Третьей» симфонии, которая так же 

ждет своей премьеры. Две первые симфонии часто исполнялись при жизни композитора и 

были записаны на пленку. Для лучшей сохранности желательно переписать их на диски или 

издать их партитуры, включая во все программы симфонической музыки. Также не следует 

забывать, что Капан Мусин является первым национальным казахским композитором, 

работавшим в жанре симфонии и оставившим весьма заметный след.  

К произведениям инструментальной музыки относятся «Размышление» (1969) (для 

камерного оркестра); «Поэма» (1966) для скрипки и фортепиано; струнные квартеты – І 

(1949), ІІ (1954); для скрипки и фортепиано: «Соната» (1946), посвященная И. Панфилову,  

«Прелюдия» (1947), «Поэма» (1966); для фортепиано: «Ноктюрн» (1944), «Восемь вариаций» 

(1946). 

Главный жанр творчества – вокальная музыка. Особым содержанием наполнены 

вокально-хоровые композиции К. Мусина. В этом жанре написано два произведения, оба 

программного характера. Это кантата «О целине» для солиста, смешанного хора и 

симфонического оркестра, посвященная освоению целинных и залежных земель 

Центрального и Северного Казахстана (4 части, исполняется без перерыва) и поэма-баллада 

«Сакен Сейфуллин» для солистов, чтеца, смешанного хора и симфонического оркестра об 

известном казахском писателе, поэте-трибуне. В поэме-балладе превалируют минорные 

тональности: вступление и первые две части в до-миноре, третья – «Родина-мать» в ми-

миноре, четвертая – «Письмо» в фа миноре. И только заключительный финальный хор 

звучит в Си- бемоль мажоре. Такое общее минорно-ладовое наклонение несомненно тесно 

связано с содержанием литературного источника. Оба вокально-хоровых произведения К. 

Мусина написаны в традиционной классической форме. 

 Камерно-вокальные сочинения композитор создавал на протяжении всего творчества. 

Но наиболее плодотворными оказались последние годы, большинство песен и романсов 

лирического плана К. Мусин посвящал темам – мира на Земле, Родине («Бейбітшілік әні», 

«Жер анна», «Аналардың қолдары»), молодости («Жастық шақ», посвященный Б.Б. 

Жилисбаеву), любви («Сағыну» – ариозо, «Сұлуым», «Жалғыз жарым сен едің», «Сен бердің 

махаббаттың жазын маған»), счастью («Бақытты қыздың әні», «Әншінің сыры», 

«Кербезқыздың әні») и другим темам («Өткен күз», посвященная первой исполнительнице 

Бибигуль Тулегеновой, «Амангелді туралы жыр»). 

 Свои песни и романсы К. Мусин создавал на стихи С. Сейфуллина, С. Мауленова, М. 

Алимбаева, X. Утегалиевой В. Аманшина и других. Большинство из этих сочинений до сих 

пор не издано. Музыка композитора светлая, оптимистичная, лирического характера. 

Причина тому – в песенности, распевности, в тяготении к национальной принадлежности. 

Как показывает анализ жизни и творчества К. Мусина, он владел подлинными тайнами 

композиторского мастерства, обладал высокой культурой и техникой письма, лишенного 

внешнего эффекта и неискренности. 
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Изучение процесса становления музыкального образования в Казахстане с опорой на 

национальные образовательные традиции, включающие в себя характеристику 

государственных и негосударственных типов образования, предполагают анализ 

общекультурного и специализированного уровня музыкального образования, его 

профессиональных и любительских форм, изучение специфики и преемственности 

начальной, средней и высшей ступеней музыкального образования. Особый интерес 

вызывает изучение деятельности образовательных учреждений, решающих проблемы 

общекультурного музыкального образования, которое, в свою очередь, является базой 

профессиональной образовательной сферы. 

Обращение к историческим фактам свидетельствует о том, что казахский народ до 

революции не имел профессиональной песенной культуры, своего оперного искусства, 

оркестровой и хоровой музыки. Поэтому уже в первые годы советской власти начались 

поиски путей, по которым могла бы тогда формироваться казахская музыка. Именно тогда 
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этот вопрос обсуждался всей общественностью молодой республики. Его отражение 

опубликовано в одном из документов «Общества изучения Казахстана». В нем говорится, 

что «для развития музыкального искусства необходимо воспринять технику и формы 

общеевропейской музыки: иного пути нет… нужны школы, в которых казахские дети 

получили бы европейское музыкальное образование с тем, чтобы в будущем на основе 

народного музыкального творчества строить свое художественное творчество. Только тогда 

возможно ожидать появления казахской симфонии и оперы. И в казахском народе может 

появиться свой Глинка, который поведет казахскую музыку по новому национальному 

руслу, приобщив казахское искусство к общей сокровищнице музыкального творчества 

народных гениев» [1]. 

Поэтому после Октябрьской революции в Казахстане на почве народных устных 

традиций музыкального воспитания и образования начался длительный и сложный процесс 

становления профессионального музыкального образования. Этот процесс протекал в 

неразрывной связи с развитием всей многонациональной системы общего и специального 

музыкального образования. 

Внешкольные учреждения – это государственные, общественные, организационные и 

инструктивно-методические центры по внешкольной работе с детьми школьного возраста 

[2]. 

Внешкольные организации создают условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализации их способностей, 

адаптации к жизни в обществе, формированию гражданского самосознания, общей 

культуры, здорового образа жизни, организации содержательного досуга. 

В настоящее время внешкольные учреждения, осуществляющие работу с детьми и 

подростками в различных областях науки, техники, культуры, спорта и туризма названы 

учреждениями широкого профиля. Это - Дворцы и Дома школьников, детские парки, детские 

клубы. Внешкольные учреждения, осуществляющие развитие интересов и способностей 

детей в каком-либо одном направлении, названы учреждениями узкого профиля. К ним 

отнесены станции юных техников, детские театры и кино, детские музыкальные школы и 

школы искусств, дома художественного воспитания детей.  

Проблема музыкального образования целиком зависела в те годы от развития 

музыкальной культуры в республике. Развитие культурного строительства требовало 

введения системы музыкального образования, организации музыкальных учебных 

заведений, где готовились бы кадры музыкантов и научных сотрудников в области 

музыкального искусства. 29 апреля 1933г. Совет Народных Комиссаров КССР принял 

постановление «О мероприятиях по подготовке национальных музыкально-театральных 

кадров». В постановлении определились пути развития профессионального музыкального и 

театрального развития образования в республике [3]. 

1934 год стал поистине знаменательным для республики в области музыкального 

образования - в Алма-Ате и Уральске были открыты детские музыкальные школы с 

интернатами. Это стало началом зарождения профессионального музыкального образования 

в Казахстане. 

Очень важной задачей для КазССР была подготовка музыкальных кадров коренной 

национальности. Поэтому открытие музыкальных школ в разных населенных пунктах шло 

быстрыми темпами. 

Большим событием, стимулировавшим дальнейшее развитие музыкальной культуры 

республики, явилось открытие в 1944г. Алма-Атинской консерватории. Также в годы 

Великой Отечественной войны были открыты музыкальные школы в Актюбинске, 

Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Чимкенте. 

В 1944году осознание необходимости обеспечения как ДМШ, так и любительского 

творчества профессиональными кадрами обусловливает открытие первого в Западно-

Казахстанской области профессионального средне-специального учебного заведения – 

музыкального училища, в результате чего в музыкальном образовании региона происходит 
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качественный скачок, характеризующийся формированием двухзвенной структуры – ДМШ - 

училище, переходом от просветительства к целенаправленной специализированной 

подготовке профессиональных музыкантов. 

Ежегодно увеличивалось количество музыкальных школ и училищ. Все больше при 

педагогических институтах республики открывались музыкальные факультеты, выпускники 

которых работали в школах республики. Таким образом, складывавшаяся система 

музыкального образования давала свои результаты. Молодое музыкальное искусство 

набирало быстрые темпы и проникало во все слои населения, оно оказывало воспитательное 

воздействие, формировало художественные вкусы. Творческие коллективы республики: 

театры, филармонии – были надежными помощниками общеобразовательных школ в 

выполнении таких важных задач, как улучшение художественного образования и 

эстетического воспитания подрастающего поколения [4]. 

Развитие системы ДМШ стало важным этапом в становлении музыкальной культуры в 

нашей стране – как в ее профессиональном, так и массовом аспекте. В ДМШ получило свое 

начальное музыкальное образование большинство ведущих деятелей нашей музыкальной 

культуры, имена которых известны не только в нашей стране, но и за рубежом, а также здесь 

впервые познакомилась с миром музыки огромная масса любителей-непрофессионалов, 

заполняющая сейчас наши концертные залы и способная тонко и по достоинству оценивать 

музыкальное искусство. 

В 80-90 годы ХХ века в музыкальном образовании Западно-Казахстанской области уже 

появляются признаки, указывающие на необходимость дальнейшего расширения его 

структуры и содержания. Эта необходимость определялась внутренними процессами, 

происходящими в образовании (стремлением выпускников училища к продолжению 

образования), а также потребностями развивающейся музыкальной культуры, прежде всего 

профессиональной. 

Новым этапом в развитии профессионального музыкального образования в Западном 

регионе явилось открытие в июле 1991 года филиала Шымкентского института культуры им. 

Аль-Фараби. Постановлением Кабинета министров РК №624 от 22 июня 1992 года этот 

филиал был преобразован в Западно-Казахстанский институт культуры. 

На начало 1992-1993 учебного года в институте обучалось 255 студентов. В структуру 

вуза входило два факультета: «Библиотечно-культурологический» и «Музыкальная 

педагогика и хореография». Сейчас это Западно-Казахстанский университет им. 

М.Утемисова, ставший правоприемником старейшего педагогического института им. 

А.С.Пушкина. 

Появление на Западе Казахстана высшего учебного звена, одним из образовательных 

направлений которого стала подготовка руководителей высшей квалификации, завершило 

формирование трехзвенной вертикали музыкального образования в регионе. 

Таким образом, музыкальное образование в Западно-Казахстанской области на данный 

период представлено полной трехзвенной структурой. В нее входит начальное звено – 

детские музыкальные школы и школы искусств, гимназии эстетического направления, 

дающие основы музыкальной грамоты, развитие кругозора и формирование эстетической 

культуры школьников. Среднее звено в этой цепи – музыкальный колледж. 

Выпускники колледжа работают во всех ведущих творческих коллективах республики, 

а также ближнего и дальнего зарубежья. Уровень профессионального мастерства и обучения 

в колледже высок, среди учащихся много лауреатов и дипломантов престижных 

международных и республиканских конкурсов. Все это результат работы коллектива, 

сумевшего определить и расставить основные акценты в учебном процессе. Первостепенной 

задачей колледж ставит перед собой сохранение лучших достижений отечественного 

образования. 

Гордостью музыкального колледжа стали выпускники, внесшие огромный вклад в дело 

развития педагогики, искусства и культуры, доктора искусствоведения, педагогических наук, 

профессора: народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР и РК Р. 
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ПРОГРАММНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
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Аннотация: В статье показано отставание школьников г. Актобе от сверстников из г. 

Оренбурга по развитию скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств и выносливости. 

Выявлены мнения учителей физической культуры о причинах, определяющих уровень 

физической подготовленности школьников средних классов в этих городах. Ими являются: 

материально-техническое оборудование; недостаточный контроль специальных 

медицинских подразделений; неадекватность телесного развития паспортному возрасту; 

недостаточная подготовленность рабочих программ; несоответствующее состояние 

сущность программы. Выявлены общие и отличительные черты. Среди общих выделены. 

Постановка цели и задач; акцентирование личностных, метапредметных, и предметных 

результатов освоения учебного курса; ожидаемые результаты. К отличительным чертам 

относятся. В Казахстане: принцип спиральности; долгосрочный, среднесрочный и 

краткосрочный виды планирования; цели обучения представлены кодировкой; оценка 

успеваемости реализуется на основе критериального оценивания. В России используются 

уроки с образовательно-познавательной; образовательно-обучающей и образовательно-

тренировочной направленностью; тематическое планирование. Обозначены пути влияния 

программно-содержательного обеспечения физкультурного образования Казахстана и 

России друг на друга с направленностью на совершенствование физических кондиций 

обучающихся. Для Республики Казахстан: введение в программу трех типов уроков; 

тематического планирования; планируемых результатов. Для России: реализация 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования; цели обучения в программе 

представить кодировкой; оценку успеваемости реализовывать на основе критериального 

оценивания. 
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Аңдатпа: Мақалада Ақтөбе қаласы оқушыларының Орынбор қаласындағы 

құрдастарынан жылдамдық , жылдамдық-күш, күш-қуат және төзімділік қасиеттерін дамыту 

бойынша артта қалуы көрсетілген. Осы қалалардағы орта сынып оқушыларының дене 

шынықтыру деңгейін анықтайтын себептер туралы дене шынықтыру мұғалімдерінің 

пікірлері анықталды. Олар: материалдық-техникалық жабдық; арнайы медициналық 

бөлімшелерді бақылаудың жеткіліксіздігі; дене дамуының паспорт жасына сәйкес келмеуі; 

жұмыс бағдарламаларының жеткіліксіз дайындығы; бағдарламаның мәнінің сәйкес келмеуі. 

Жалпы және ерекше белгілері анықталды. Жалпы арасында ерекшеленеді. Мақсат пен 

міндеттерді қою; оқу курсын меңгерудің жеке, Мета-пәндік және пәндік нәтижелеріне назар 

аудару; күтілетін нәтижелер. Ерекше белгілерге мыналар жатады. Қазақстанда: спиральдік 

қағидаты; жоспарлаудың ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді түрлері; оқыту 

мақсаттары кодталумен ұсынылған; үлгерімді бағалау критериалды бағалау негізінде іске 

асырылады. Ресейде білім беру-танымдық; білім беру-оқыту және білім беру-оқыту бағыты 

бар сабақтар қолданылады; тақырыптық жоспарлау. Қазақстан мен Ресейдің дене 

шынықтыру білімін бағдарламалық-мазмұндық қамтамасыз етудің білім алушылардың 

физикалық кондицияларын жетілдіруге бағытталған бір-біріне әсер ету жолдары белгіленді. 

Қазақстан Республикасы үшін: Бағдарламаға сабақтың үш түрін енгізу; тақырыптық 

жоспарлау; жоспарланған нәтижелер. Ресей үшін: ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа 

мерзімді жоспарлауды жүзеге асыру; бағдарламадағы оқу мақсаттары кодталған; 

критериалды бағалау негізінде оқу үлгерімін бағалау.  

Кілттік сөздер: бағдарлама, қамтамасыз ету, мұғалімдер, дене шынықтыру, Ақтөбе, 

Орынбор, жолдар, ықпал ету. 

 

PROGRAM AND CONTENT SUPPORT OF PHYSICAL EDUCATION IN AKTOBE 

AND ORENBURG REGIONS 

 

¹Botagariev T.A., ¹Kubieva S.S., ²Thyssen P.P., 

¹Gabdullin A.B., ³Saytbekov N.D. 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, 1Aktobe Regional University named after K. Zhubanov 

Russian Federation, Orenburg, 2Orenburg State Pedagogical University 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, 3 University named after S.Baishev 

 

Abstract: The article defines the opinions of teachers of physical culture in Aktobe and 

Orenburg about the reasons that determine the program-content provision of physical education in 

these areas. These reasons are: material and technical equipment; insufficient control of special 

medical units; inadequate physical development of the passport age; insufficient preparation of 

work programs; the essence of the implemented physical education program that does not 

correspond to the current state; the reduced interest of students and the indifferent attitude of 

parents. Common and distinctive features are revealed. Among the common ones are highlighted. 

Setting goals and objectives; emphasizing personal, meta-subject, and subject-specific results of the 
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course development; expected results. The distinctive features include. The Kazakhstan program is 

built on the principle of spirality; it implements long-term, medium-term and short-term types of 

planning; learning goals are represented by coding; performance assessment is implemented on the 

basis of criteria-based assessment. The Russian program uses lessons with an educational-cognitive, 

educational-training and educational-training orientation; thematic planning. The ways of the 

influence of the program-content provision of physical education in Kazakhstan and Russia on each 

other are outlined. For the Republic of Kazakhstan: introduction to the program of three types of 

lessons; thematic planning; planned results. For Russia: implementation of long-term, medium-term 

and short-term planning; the objectives of the training program should be coded; the assessment of 

academic performance should be implemented on the basis of criteria-based assessment 

Keywords: program, provision, teachers, physical culture, Aktobe, Orenburg, ways, influence. 

 

Введение. Социально-экономическое преобразование современного общества 

порождает объективную потребность в сохранении и укреплении индивидуального здоровья 

подрастающего поколения, что в рамках обновляющейся системы школьного образования и 

внедрения федеральных образовательных стандартов в республике Казахстан и России 

делает актуальной проблему программно-содержательного обеспечения процесса 

физкультурного образования обучающихся общеобразовательных организаций. 

Значимость программно-содержательного обеспечения физкультурного образования 

обучающихся в аспекте рассматриваемой проблемы обусловлена необходимостью 

сохранения и укрепления социальной, психической и физической составляющих здоровья. 

Физическая подготовленность, психологическая устойчивость и социальная 

адаптированность к отрицательным внешним факторам среды являются основными 

компонентами физической культуры личности и базисом для раскрытия ее потенциала. 

Проблема исследования заключается в противоречии между, с одной стороны, тем, 

что в сложившейся системе школьного физкультурного образования, его программно-

содержательная часть не обеспечивается необходимой комплексностью воздействий 

направленной физкультурно-спортивной деятельностью на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся в социальном, физическом и психическом компонентах индивидуального 

здоровья, а с другой, недостаточностью методического сопровождения этого процесса. 

Данной проблеме уделили внимание следующие специалисты: А.Ж. Мурзалинова, Е.К. 

Шайкенов [1], В.И. Лях [2], К.В. Мокроусов [3]. 

Цель исследования – определить программно-содержательное обеспечение 

физкультурного образования Актюбинской и Оренбургской областей. 

Задачи исследования. 1. Определить уровень физической подготовленности 

школьников средних классов гг.Актобе и Оренбурга 

2. Выявить мнения учителей физической культуры гг. Актобе и Оренбурга о причинах, 

определяющих уровень физической подготовленности школьников средних классов в этих 

городах. 

3. Изучить общие и отличительные черты программно-содержательного обеспечения 

физкультурного образования школьников Казахстана и России. 

4. Обозначить пути взаимообусловленного влияния программно-содержательного 

обеспечения физкультурного образования Казахстана и России друг на друга с 

направленностью на совершенствование физической кондиций обучающихся.  

Методы и организация исследования. Для решения задач исследования были 

использованы следующие методы исследования. Решение первой задачи реализовывалось на 

основе применения метода контрольных испытаний [Жел, с.].  Для определения уровня 

физической подготовленности применялись шесть тестов. Результаты исследования 

обрабатывались с помощью метода математической статистики [Жел, с.]. Решение второй 

задачи осуществлялось посредством метода анкетного опроса [Жел]. В анкету были 

включены 19 вопросов, касающихся проблемы. Для решения третьей задачи использовался 

метод анализа документальных материалов [4, с.52]. Были проанализированы программы по 
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физическому воспитанию для средних классов Республики Казахстан и России. При 

решении четвертой задачи использовался метод системного подхода [5]. Исследование 

осуществлялось в три этапа. На первом этапе (сентябрь-ноябрь 2020 года) нами проводились 

контрольные испытания с учащимися (в количестве 100 юношей и 100 девушек, по 50 

учащихся обеих полов из исследованных городов )и  анкетный опрос учителей физической 

культуры г.Актобе (50 человек) и г.Оренбурга (50 человек). Второй этап исследования 

(декабрь-февраль 2021 г.) был посвящен анализу содержания программ для 

общеобразовательных школ Республики Казахстан и России. На третьем этапе (март-апрель 

2021 года) нами решалась третья задача исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ полученных результатов по изучению физической подготовленности юношей 

7-х классов гг.Оренбурга и Актобе позволил выявить следующие закономерности. В беге на 

60 м юноши  г.Оренбурга опережали своих сверстников из г.Актобе: 10,08 сек против 10,4 

сек, прирост составил 3,1 (p<0,01). В прыжке в длину с разбега отмечалась та же тенденция: 

юноши г.Оренбурга показали результат на 18,85 см выше, чем  их сверстники из г.Актобе 

(p<0,01). Но в беге на 1000 м и метании мяча юноши г.Актобе показали относительно 

лучшие результаты по сравнению со школьниками из г.Оренбурга. Так, в беге на 1000 м на 

1,08 сек (p<0,01) и в метании мяча на 1,2 м (p >0,05). В подтягивании на перекладине и беге 

на лыжах (2 км) результаты юношей г.Оренбурга были относительно лучше. В  

подтягивании на перекладине – на 3,1 раза  и беге на лыжах (2 км) – на 0,39 мин. (p<0,01). 

Анализ полученных результатов  по изучению уровня физической подготовленности 

девушек 7-х классов гг. Оренбурга и Актобе позволил определить следующее.  В  беге на 60 

м, прыжке в длину с разбега, беге на 1000 м результаты девушек из г.Оренбурга были 

относительно лучше, чем у их сверстниц из г.Актобе. Так, в беге на 60 м – на 1,2 сек. 

(p<0,01), прыжке в длину с разбега – на 24,5 см (p<0,01) и в беге на 1000 м – на 1,31 сек. 

(p<0,01). В метании мяча девушки г.Актобе относительно опрежали своих сверстниц из 

г.Оренбурга (на 1,4 м, p<0,01). В подтягивании на низкой перекладине и беге на лыжах на 2 

км результаты школьниц из г.Оренбурга были относительно лучше. Так, в подтягивании – на 

2,5 раза (p<0,01). И беге на лыжах на 2 км  - 0,38 мин. (p<0,01). 

Таким образом, по таким показателям как бег на 60 м; прыжок в длину с разбега; 

подтягивание на перекладине; бег на лыжах юноши Оренбурга опережали своих сверстников 

из г.Актобе. Аналогичные закономерности выявлены у девушек. 

Полученные результаты по изучению мнения учителей физической культуры гг.Актобе 

и Оренбурга о причинах, определяющих  программно-содержательное обеспечение 

физкультурного образования этих областей, позволили выявить следующие закономерности. 

По большинству признаков величины мнения учителей физической культуры г.Актобе 

относительно ниже, чем у их коллег из г.Оренбурга. Так, педагогов физического воспитания 

не удовлетворяет материальная база (69,9 против 64,1 %). В связи с этим основная их часть 

полагает, что имеющееся оборудование не должным образом соответствует качеству 

учебного процесса (70,8 против 58,8 %). Основная доля опрошенных полагает, что уровень 

телесного развития обучающихся не адекватен их паспортному возрасту (64,8 и 56,8 %). 

Наряду с этим большая доля исследованных обращает внимание на несоответствующую 

степень физической готовности просвещающихся для приемлемой активной 

работоспособности (64,8 и 56,8%). Это, по нашему мнению, влияет на то, что львиная доля 

обучающихся не выполняет нормы (74,7 и 64,1%). Полностью выполняют нормы программы 

ученики начального звена (8,5 и 10,9%).  

Тренирующего направления уроки физического воспитания преобладают в 

учреждениях г.Оренбурга (88%), образовательного характера - в г. Актобе (78,8%). 

В учреждениях г.Актобе все педагоги реализуют свою деятельность по всеобщей 

программе, в учреждениях г.Оренбурга по сформированной учителями программе - 5% и 

относительно переработанной программе - 42%. Наверное поэтому педагоги из Оренбурга 

больше, чем актюбинцы склонны к подготовке личных рабочих программ, нежели их 



221 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

коллеги из Актобе (78,1 против 38,2 %). В подготовке рабочих программ 94 % оренбуржцев 

основываются на государственный стандарт, на комплексный документ - 81 %. Среди 

педагогов из г.Актобе полностью реализуют типовую учебную программу и программу по 

физической культуре. Но обращает внимание тот факт, что имеющееся содержание 

реализуемой программы по физическому воспитанию не импонирует 89,2 % актюбинским и 

50,1 % оренбургским педагогам. 66,7 и 56,7 % опрошенных акцентируют то обстоятельство, 

имеющаяся структура заданий на дом не способствует повышению величин физической 

телесности и физических кондиций обучающихся. Наряду с этим школьники обеих городов 

заинтересованы в занятиях физической активностью на академических занятиях и вне класса 

(72,8;92% и 89,6;96%). В связи с этим львиная доля педагогов считает имеющимся факт 

воздействия занятий физической активностью на повышение значений физической 

телесности и физических кондиций обучающихся. 

Доминирующими факторами, препятствующих улучшению физических кондиций 

обучающихся, опрошенные считают недостаточное материально-техническое обеспечение 

(82,3 и 78 %), недолжная заинтересованность (56,3 и 50 %) и равнодушное отношение 

родителей (45,2 и 35%).   

Таким образом, обобщая выявленные мнения учителей физической культуры можно 

заключить следующее. По большинству изученных параметров педагоги г. Оренбурга имели 

более повышенные значения. Так, необходимо отметить большую тренировочную 

направленность уроков. Они больше работают по личным, переработанным программам и 

обращают внимание на несоответствие степени физической готовности детей. На наш 

взгляд, выявленные нами факты являются относительно одними из причин несколько 

лучшей физической подготовленности школьников г. Оренбурга по сравнению с их 

сверстниками из г. Актобе. 

Анализ содержания программ по физическому воспитанию для средних классов 

общеобразовательных школ Республики Казахстан [6] и России показал следующее. 

К общим чертам относятся. 

1. Постановка цели и задач. В обеих программах целью школьного физического 

воспитания считается подготовка гармонично телесно совершенного индивида, могущего 

энергично реализовывать преимущества физической культуры с целью дальнейшего 

развития индивидуального здравия, эффективности профессиональной работы и 

осуществления рационального отдыха. 

2. Акцентирование личностных, метапредметных, и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

Под личностными результатами понимается воспитание патриотизма; знание истории 

своей страны; создание совокупного мировоззрения о современной степени развития науки. 

К метапредметным результатам относятся умения выявлять ориентиры своего 

обучения; реализовывать себя самостоятельно при освоении предметных заданий. 

Под предметными результатами понимаются те, которые достигаются непосредственно  

при освоении содержания предмета «Физическая культура» в школе. 

Ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые 

служат основой для определения содержания учебного предмета. 

Среди отличительных черт можно выделить следующие. 

1. Казахстанская программа разработана на основе принципа спиральности.  

В соответствии с ней большая доля ориентиров и направлений преподавания через 

относительный промежуток времени (на протяжении календарного года или в последующих 

классах) изучаются заново, но с более совершенствованным преподнесением учебного 

материала  

2. Казахстанская программа предусматривает реализацию долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного планирования. 

Целью долгосрочного плана является определение тем для прохождения в течение 

года, а также  реализации необходимых задач в рамках одного раздела. 
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Целью среднесрочного плана является формулировка основных задач для каждого 

определенного учебного периода. Здесь представлены учебные темы для каждой четверти 

или периода.  

В краткосрочном плане представлены все составляющие деятельности учителя по 

реализации урока физической культуры. 

В российской программе рекомендуются три типа уроков: с образовательно-

познавательной; образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной 

направленностью. Занятия с образовательно-познавательной направленностью направлены 

на получение необходимых знаний, навыков по организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Занятия с образовательно-обучающей направленностью направлены только на 

обучение практическому материалу в соответствии с программным материалом. 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью используются в процесе 

секционной работы со школьниками для целенаправленной их физической подготовки. 

В российской программе предусматривается тематическое планирование (содержание 

курса; тематическое планирование; характеристика видов деятельности учащихся). В 

содержании курса дается весь перечень материала, предусмотренный для освоения 

учащимися. В тематическом планировании в соответствии с каждой темой расписывается 

содержание заданий. В характеристике видов деятельности учащихся раскрываются 

конкретные действия учащихся по реализации заданий. 

В российской программе планируемые результаты включают: выпускник должен 

научиться; выпускник получит возможность научиться. 

В казахстанской программе содержание учебного предмета включает три раздела: 

двигательная деятельность; творческие способности; здоровье и здоровый образ жизни. 

В казахстанской программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в 

виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания 

учебного предмета. Ориентиры преподавания в программе представлены в виде кодов. В 

коде первая цифра подразумевает класс, вторая и третья цифры– элемент программы, 

четвертая цифра показывает нумерацию учебной цели. Приведем пример, в зашифровке 

6.2.1.4. «6» - класс, «2.1» - элемент программы, «4» - нумерация учебного ориентира.  

В качестве путей взаимообусловленного влияния программно-содержательного 

обеспечения физкультурного образования Казахстан и России друг на друга с 

направленностью  на совершенствование физической кондиций обучающихся можно 

обозначить следующие. 

Для дальнейшего развития программно-содержательного обеспечения физкультурного 

образования Республики Казахстан, на наш взгляд, полезны следующие элементы: 

- введение в программу трех типов уроков: с образовательно-познавательной; 

образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной направленностью.; 

- введение тематического планирования (содержание курса; тематическое 

планирование; характеристика видов деятельности учащихся).; 

- введение планируемых результатов: выпускник должен научиться; выпускник 

получит возможность научиться; 

Для дальнейшего развития программно-содержательного обеспечения физкультурного 

образования России, на наш взгляд, целесообразно внедрение следующих компонентов: 

- принципа спиральности; 

- реализацию долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования; 

- цели обучения в программе представить кодировкой; 

- оценку успеваемости реализовывать на основе критериального оценивания 

Выводы 

1 Выявлено отставание школьников г.Актобе от сверстников из г.Оренбурга по 

развитию скоростных качеств (бег на 60 м), скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с 
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разбега), выносливости (бег на 1000 м, бег на лыжах на 2 км), силе (подтягивание на 

перекладине). 

2 По мнению учителей физической культуры гг. Оренбурга и Актобе причинами, 

определяющими уровень физической подготовленности школьников средних классов в этих 

городах, являются следующие: материально-техническое оборудование; недостаточный 

контроль специальных медицинских подразделений; неадекватность телесного развития 

паспортному возрасту; недостаточная подготовленность рабочих программ, заданий на дом, 

повышающих уровень физических кондиций; относительно несоответствующее 

современному состоянию сущность реализуемой программы по физическому воспитанию; 

пониженная заинтересованность учащихся и безразличное отношение родителей. По 

большинству изученных параметров педагоги г. Оренбурга имели лучшие значения. Это 

касается работы по личным, переработанным программам и акцентирования внимания на 

несоответствии степени физической готовности детей. На наш взгляд, выявленные нами 

факты являются относительно одними из причин несколько лучшей физической 

подготовленности школьников г. Оренбурга по сравнению с их сверстниками из г. Актобе. 

2. Среди общих черт программно-содержательного обеспечения физкультурного 

образования школьников Казахстана и России можно выделить следующие. Постановка цели 

и задач; акцентирование личностных, метапредметных, и предметных результатов освоения 

учебного курса; ожидаемые результаты. Отличительные черты характеризуются следующим. 

Казахстанская программа построена по принципу спиральности; в ней реализуются 

долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный виды планирования; цели обучения 

представлены кодировкой; оценка успеваемости реализуется на основе критериального 

оценивания. В российской программе используются три типа уроков: с образовательно-

познавательной; образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной 

направленностью; тематическое планирование; планируемые результаты включают: 

выпускник должен получит возможность научиться. 

3. Путями взаимообусловленного влияния программно-содержательного обеспечения 

физкультурного образования Казахстана и России друг на друга с направленностью на 

совершенствование физических кондиций обучающихся являются следующие. Для 

дальнейшего развития программно-содержательного обеспечения физкультурного 

образования Республики Казахстан: введение в программу трех типов уроков: с 

образовательно-познавательной; образовательно-обучающей и образовательно-

тренировочной направленностью; тематического планирования; планируемых результатов: 

выпускник должен и получит возможность научиться. Для дальнейшего развития 

программно-содержательного обеспечения физкультурного образования России: реализация 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования; цели обучения в программе 

представить кодировкой; оценку успеваемости реализовывать на основе критериального 

оценивания. 
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ПРИМА ҚОБЫЗ АСПАБЫ ӨНЕРІНІҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ОРКЕСТРДЕГІ РӨЛІ 

 

Қабдымананова Анар Мағауияқызы 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Қ. Жұбанов атындағы АӨУ, өнертану ғылымдарының 

магистрі, оқытушы. 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада қобыз аспабы өнерінің даму кезеңдері, сондай-ақ оның 

оркестрдегі рөлі қарастырылады 

Кілттік сөздер: g, d, a, е-ноталардың музыкалық белгілері (тұз, ре, ла, ми) Қайта құру-

ескірген нысанды жаңа жағдайда пайдалану үшін жаңарту процесі. Дека (Resonanzboden, 

нем. - decke, француз. – table d ' harmonie)-ішекті және ішекті-ысқылы муызкалды 

аспаптардың резонанстық беті. Тембр (фр.- timbre қоңырау, белгі, айырым белгісі) - 

(обертонды) дыбыстың бояуы; музыкалық дыбыстың ерекше сипаттамаларының бірі. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРИМА 

КОБЫЗА В ОРКЕСТРЕ 

 

Кабдымананова Анар Магауияевна  
Республика Казахстан, г.Актобе, АРУ им.К.Жубанова, магистр искусствоведческих наук, 

перподаватель. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития искусства инструмента 

прима кобыз  а также его роль в оркестре.  

Ключевые слова: g, d, a, е – музыкальные обозначения нот (соль, ре, ля, ми). 

Реконструкция –процесс обновления устаревшего объекта для использования его в новых 

условиях. Дека (Resonanzboden, нем. – decke, француз. – table d'harmonie) – резонирующая 

поверхность струнных и струнно-смычковых муызкальных инструментов. Тембр (фр.– 

timbre колокольчик, метка,отличительный знак) – (обертоновая) окраска звука; одна из 

специфических характеристик музыкального звука. 

 

STAGES OF DEVELOPMENT AND THE ROLE OF THE INSTRUMENTAL ART OF 

PRIMA KOBYZ IN THE ORCHESTRA 

 

Kabdymananova Anar Magauiyevna 

Republic of Kazakhstan, Aktobe, ARU named after K. Zhubanov, Master of Arts, publisher. 

 

Abstract: This article discusses the stages of development of the art of the prima kobyz 

instrument, as well as its role in the orchestra. 

Keywords: g, d, a, e – musical notation of notes (sol, re, la, mi) Reconstruction is the process of 

updating an outdated object to use it in new conditionsReconstruction is the process of updating an 

outdated object to use it in new conditions.Soundboard (Resonanzboden, German - decke, French. - 

table d'harmonie) - resonating surface of stringed and string-bowed musical instruments.Timbre 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/24847-sistemnyj-podhod-kak-obschenauchnyj-metod
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/24847-sistemnyj-podhod-kak-obschenauchnyj-metod
https://bilimger.kz/16313/
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(fr.- timbre bell, mark, distinctive sign) – (overtone) coloring of sound; one of the specific 

characteristics of musical sound. 

 

Байырғы заманнан ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қазақтың 

төл музыкалық аспаптық қобыз дәстүрі қазақтың аспаптық музыка мәдениетінде ерекше 

орын алады. Қобыздың көнелігі мен жетекші аспап ретінде алдымен ауызға алынатындығы, 

қасиетін жан-жақты суреттейтін көптеген археологиялық қазба жұмыстары мен жазба 

мұраларында көрініс тапқан. Мұндай байырғы қыл қобыз сияқты синкреттік аспаптар түр-

кітілдес Орта Азия, Сібір, Кавказ, Орта және Шығыс халықтарында сақталған. Қобыз дәстүрі 

шаман дінінің және осы дін өкілдері – бақсылардың пайда болу процесімен тығыз 

байланысты. Жалпы, қобыз өнері бақсы-шамандардың ажырамас аспабына айналған, ал, 

бақсылық өнер Орта Азиялық көшпенді елдерінің ең байырғы дін түрі болғаны белгілі. 

Аспаптың өзі мен жалпы қазақтың музыкалық  өнерінің пайда болуы мен дамуы VIII-IX 

ғасырларда Сырдарияның бойында өмір сүрген сәуегей, бақсы Қорқыттан басталатыны 

анық.  

Ішекті ыспалы аспаптардың отаны Орта Азия және еуропалық скрипка аспабы 

қобыздан бастау алған деген пікір музыкатанушы А.Мұхамбетованың ғылыми 

жұмыстарында кездеседі. Қобызға көшпенді елі киелі аспап ретінде қараған, өйткені, оның 

емдеу функциясымен қатар аруақтармен, космоспен (ғарышпен) байланыстырып, аспапты 

босағаға іліп, тіл-көзден, бәле-жаладан сақтайды деген сенім болған.  

30-шы жылдары жылқы қылынан жасалған қыл қобыздың үлгісімен үш ішекті, 

кейіннен төрт ішекті сым қобыздар жасала бастады. Бұл мәселенің мақсаты жаңа аспап сым 

қобыздың қазақ муызка өнеріне айтарлықтай септігін тигізу еді. Көне қобыз тарту өнері тек 

ұлттық шеңберде ғана қалып қоймай, Еуропалық мәдениетінің жақсы жақтарын қамтып, 

дәстүрлі музыка қызметінің жаңа түрлерінің пайда болуына жол ашты.  

Қазақ оркестрі негізінен В.В. Андреев атындағы орыс халық аспаптар оркестріне негіз 

болып құрылған. А. Жұбанов Ф. Ниман ұстазының арқасында жақсы білім, тәжірибе алып, 

осы оркестр үлгісінде ғылыми  зерттеу жүзінде, қазақ ұлт аспаптар оркестрін құру жөн деп 

көріп Құрманғазы оркестрін құрды.  

Ұжым құрылған жылдары, оркестрге сай, халық аспаптары жетілдірілді. Солардың 

ішіндегі кез-келген шығарманың көбіне негізгі әуенін орындайтын, музыканың салмақты 

бөлігін құрайтын ыспалы қобыз аспабы болғандықтан, оның жан-жақты жетілдіру жолдары 

қарастырыла бастады. 

Ең алғашқы аспаптарды реконструкциялау жұмысы 1933-1937 жылдар аралығында 

Ахмет Жұбановтың басшылығымен жасалған болатын. Жаңа қобыз жасау үшін қыл қобыз 

сияқты құпиясы көп, жасырын сыры мол, күрделі аспапты өзгерту үшін біршама уақыт керек 

болды. Қобыздың өлшемі мен ауқымын кеңейту үшін, біркелкі тембрін жоғарылату 

мақсатында, А. Жұбановтың жетекшілігімен эксперименталдық шеберханаға ағайынды 

Романенколар мен қатар аспап шебері Қ.Қасымов та қобыздың жаңа түрлерін (бас қобыз, 

контрабас қобыз, альт қобыздарды) жасап жетілдіру жұмыстары жүргізілген болатын. 

Жаңа қобыздарды жасау жұмыстары барысында, қыл қобызға негіз болып жасалған 

аспаптың бірнеше түрі дүниеге келген. Алғашында қобыз аспабы тек екі ішектен тұратын, 

кейін оған тағы бір ішек қосылып үш ішекті болды. Ендігі кварта бұрауында болған қобыз 

квинта бұрауына келтірілді. Қобыздың екі ішегі (g және d) тарамыстан, яғни жилка, ал 

үшіншісі (a) сымнан тұрған, аспаптың шанағы теріқақпақпен керіліп жілімен ұсталатын. 

Д.Тезекбаевтың еңбегіне сүйенетін болсақ «үш ішекті қобыздарға тағылатын ішектердің еш 

нәрсеге жанаспай, қобыз мойынынан алыс, өз алдына бөлек тұратыны белгілі. Осылай 

тұрақсыз жағдайда тұрған ішектерді саусақтың тырнағымен басқанда, дыбыс биіктігі өне 

бойы өзгеріп отырады. Әсіресе, ішектер төмен дыбысқа бұралып, бостау тұрса, таза ойнау 

өте қиынға соғатын» [1, 21-22-б.] деп жазылған. Демек, тарамыстан жасалған ішектерімен 

ойнау аспапта таза интонация шығаруға, күрделі шығармаларды еркін орындауға  қиындық 
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туғызатын. Осындай үш ішекті қобыз аспабының тұңғыш орындаушылары, негізін қалаушы 

Қазақ ССР-нің халық әртістері Гүлнәфиз Баязитова және Фатима Балғаева еді. 

Екінші реконструкциялау кезеңі 1950-1958 жылдары көркемдік жетекшісі және бас 

дирижеры Ш. Қажғалиевтің бастамасымен, аспап шебері Қ. Қасымов және орыс оркестрінің 

шеберлері К. Дубов пен С. Федотов, А. Лачиновтың қатысуымен, оркестрге аспаптар 

жиынтығы жасалынып, орындаудың бірқатар проблемалары шешілді. А. Жұбанов 

оркестрдің жаңаша қалпын былай түйіндеген еді «звучание оркеста стало колоритным, 

богатым по тембру и динамике» [2, 148-б]. Ендігі бірінші реконструкциядан кейінгі қобыз 

аспабы төрт ішекті болды, яғни тағы бір e сым ішегі қосылды. «Пернесі жоқ демесең, бұл 

қобыз тура төңкерілген скрипка» [3, 18-б.] дегендей,  жетілдірілген қобыз аспабы еуропалық 

скрипкаға ұқсас десек болады. Аспаптың бірінші реконструкциядан кейінгі ерекшелігі – 

бұрынғы қыл ішектің орнына скрипка-прима ішектері тағылды, ысқының орнына 

скрипканың жамығы (смычок) пайдаланылды, теріқақпақ сол күйінде қалдырылды. Сонымен 

қатар, дыбыс бояуы өзгеше болды. Мойны иіңкі келеді[4, 65-б.]. Осындай төрт ішекті прима 

қобыз аспабының көрнекті орындаушыларының бірі Қазақстан ССР-нің еңбек сіңірген 

артисі, профессор М. Каленбаева, Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің солисті, 

қобызшылар ансамблінің концертмейстері, кейіннен консерваторияның халық аспаптар 

факультетінің деканы болды. 

Үшінші реконструкциялау кезеңі Қазақстан республикасының еңбек сіңірген ұстазы Д. 

Тезекбаев пен аспап шебері А. Першиннің басшылығымен қобыз прима аспабының 

формасын жаңарту мәселесі қарастырылды. Түрлі нұсқалардың ішінен нәтижесінде, аспап 

шебері А. Першиннің үлгісіне тоқталды: сырт пішіні скрипкаға ұқсас, тембр мен үні 

байытылған, еуропалық саздардың алуан түрін еркін игеруге шама беретін, ірі формадағы 

күрделі шығармаларды нақышпен жеткізе алатын, заманауи талаптан шығатын төрт ішекті 

қобыз қабылданды. Алғашында қобыздың шанағы (төменгі дека) теріқақпамен керілген 

болатын, ал осы реконструкция барысында ол жұқа ағашпен алмастырылып артистің 

орнығып отырып ойнауына ыңғайлы, аспаптың диапазоны, динамикалық және тембральдық 

палитрасы кеңейіп, күрделі шығармаларды игеруге деген мүмкіндігі молайды. Нәтижесінде, 

ежелгі аспаптың байырғы қалыбын ығыстырып, оның скрипкаға ұқсауына жол ашты. 

«Кәсіби өнер қасиетіне жету, әлем таныған үздік саз үлгілерін насихаттау, 

орындаушылық мәдениетінің жоғарылауы, техникалық ойнау тәсілдерінің кең 

диапазондығы, жеке орындаушы аспаптың оркестрдегі жетекші функциясы – біз сөз етіп 

отырған төрт ішекті қобызға тән осы артықшылықтар саз аспабын жетілдіру тарихындағы 

сәтті табыс болып табылады» [3, 17-б.].  

Ұзақ жылдық тәжірибе негізінде, көптеген еңбек пен төгілген тердің арқасында, 

жетілдірілген төрт ішекті сым қобыз оркестрде кеңінен қолданыла бастады. Ерекше атап 

өтуге тиіспіз: төрт ішекті қобызда орындау шеберлігінің дамуы мен өркендеуі, жаңашыл 

тәлімгер педагог Д. Тезекбаевтың есімімен тығыз байланысты. «Өнер мен өмір ағымы 

дамып, алға басқан сайын, бұл аспап заман талабына сай келмей, ығысып, өз орнын басқа 

аспаптарға беруге мәжбүр болды. Бұл да әрбір заттың алдынан кездесетін өмірдің заңы 

болар» – деп жазады Д. Тезекбаев [1, 19-б.]. Солай болғанымен, қазіргі таңда қобыз прима 

аспабы оркестрде жетекші орын алып отыр. Оның оркестрдегі орны мен рөлі өте маңызды 

орын алады. 

Дәстүрдің құндылығының өзі оның жыл озған сайын талғам мен санаға өзгеріс 

енгізетіндігінде болса керек. Қылқобыз күйлердің халық дәстүрі бойынша ойналуын сақтау 

үшін қалдырылды. Сөйтіп қобыздың екі түрі қатар дами береді деген сөз. Тері декалы ежелгі 

қобызға адалдық танытып, оны оркетср құрамында сақтап және үн қостырып келе 

жатқандық көрінісі республикада бір ұжымда – Қарағандының Тәттімбет атындағы 

академиялық оркестрінде сақталғаның атап кеткеніміз жөн.  
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Аннотация: обучение школьников в Казахстане музыке должно стать стратегической 

целью воспитания культурной нации. Сейчас самое время поднять статус предмета 

«Музыка». Предмет «Музыка» должен стать одним из основных предметов математики, 

литературы, языка и др. В этом вопросе Казахстан должен опираться на мировой опыт. 

Высокоразвитые страны укрепляют свои интеллектуальные ресурсы и воспитывают детей в 

музыкальном обучении. 
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Аңдатпа: Қазақстандағы мектеп оқушыларын музыкаға үйрету мәдениетті ұлтты 

тәрбиелеудің стратегиялық мақсатына айналуы тиіс. Қазір «Музыка» пәнінің мәртебесін 

көтеретін кез келді. «Музыка» пәні математика, әдебиет, тіл және т.б негізгі пәндердің біріне 

айналуы керек. Бұл мәселеде Қазақстан әлемдік тәжірибеге сүйену керек. Жоғары дамыған 

елдер өздерінің интеллектуалдық қорларын нығайтып, балаларды музыкалық оқытуға 

тәрбиелеуде. 
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Abstract: Teaching music to schoolchildren in Kazakhstan should become a strategic goal 

of educating a cultural nation. It's time to upgrade the status of the Music subject. The subject 

«Music» should become one of the main subjects, such as mathematics, literature, languages, etc. In 

this matter, Kazakhstan needs to rely on world experience. Highly developed countries are 

strengthening their intellectual resources, educating children in musical training. 

Keywords: music, culture, art, education, music teacher, music pedagogy. 

 

Культура Казахстана, встроенная во все происходящие процессы, стремится 

интегрироваться в мировое пространство, с учетом современных тенденций его развития. 

Важно отметить, что культура и искусство тесно взаимосвязаны с системой музыкального 

образования, формирующего творческих деятелей с одной стороны, и художественную 

аудиторию слушателей – с другой; гармонизацию отношений между институтами 

музыкального образования и культуры и, как следствие, между субъектами художественно-

творческого процесса (композитор-исполнитель-слушатель).  

В рамках проведения международного конгресса «Искусство в образовании» ЮНЕСКО 

в Лиссабоне была озвучена мысль о том, что «Искусство – не довесок и не помеха 

образовательному процессу, а его двигатель, катализатор и локомотив. Без художественного 

образования всякое иное образование неполно, половинчато и неэффективно». Очевидно, 

что эти две сферы тесно взаимосвязаны между собой [1]. 

Опыт передовых стран (Япония, Южная Корея, Германия, Финляндия) доказывает, что 

экономические успехи этих государств напрямую связаны с широким бесплатным доступом 

их подрастающего поколения к искусству, Так, в той же Финляндии на протяжении многих 

лет налоги от шоу-бизнеса направляются на всеобщее музыкальное образование, чтобы 

каждый мог научиться играть на музыкальном инструменте не в ущерб по семейному бюд-

жету. Страны Азии не только не ограничивают долю искусств в школьной программе, но и 

усиливают их влияние на подрастающее поколение за счет разнообразных внеклассных 

художественных занятий. Это и посещение музеев, занятия в школьном театре, оркестре или 

хоре. 

Постановка проблемы актуализации обучения музыке школьников Казахстана вызвана 

общностью проблем в сфере культурного строительства в Республике. Эти проблемы 

связаны с глобальными вызовами современности и наболевшими вопросами в развитии 

музыкального образования в Казахстане. Настало время, по-новому, взглянуть на предмет 

«Музыка». Он должен стать одним из важнейших, наряду с математикой, литературой, 

языками и др. Нельзя не признать того факта, что до сих пор в ряде общеобразовательных 

школ Казахстана сохраняется субъективное мнение об уроках музыки как развлекательных. 

Уроки музыки имеют большое значение в создании ценностных ориентиров общества, его 

идеалов. Именно соприкосновение детей с прекрасным, музыкой, искусством в целом 

помогает формировать у школьников социально-культурные и нравственные приоритеты.  

Повышение уровня значимости музыкального образования в целом требует, на наш 

взгляд, безотлагательных и согласованных действий между различными уполномоченными 

органами власти (государственными и региональными). Необходимо формирование на 

государственном уровне отношения к музыкальному (художественному) образованию как 

особо значимой сфере человеческой деятельности, жизненно необходимой для развития 

культуры казахстанского общества. 

Президент Казахстана К.К. Токаев обращает особое внимание как на всестороннее 

творческое развитие детей, как будущих культурных представителей страны, так и на 

подготовку будущих педагогов, отвечающих международным стандартам. Последние годы 
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Министерство культуры спорта РК все больше подчеркивает свою обеспокоенность за сферу 

дополнительного образования, в рамках которого дети Казахстана соприкасаются с 

искусством и культурой, музыкально-творческой деятельностью. Отрадно, что МКС РК 

усилило свое внимание на школьное образование в вопросах культуры. Так, 2021 год был 

провозглашен годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. А внедрение 

культурно-образовательного проекта МКС РК «Ұлағат ұрпақ» направлено на духовное 

развитие школьников РК и приобщает учащихся к мировым культурным шедеврам. 

Преодоление Министерством культуры и спорта РК существующих противоречий и 

проблем, на наш взгляд, одна из важнейших задач и путей в реализации Стратегии 

уполномоченного органа по развитию образования в сфере культуры и искусства Республики 

Казахстан на 2017-2022 года, в которой справедливо подчеркивается, что: 

 именно в начальной школе приобретаются первичные сведения, на почве которых в 

дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и собственные художественно-

практические навыки ребенка; 

 необходимо развивать творческий потенциал молодежи и детей; 

  нет согласованности в художественном творческом образовании, в систему которого 

фактически входят региональные организации осуществляющие процесс общего 

образования, средние школы и школы искусств, гимназии, училища, колледжи, ВУЗы, 

студии, центры детского творчества, клубы, досуговые центры и другие [2]. 

В настоящее время актуализация музыкальной подготовки в общеобразовательных 

школах определяется фактом определенного манипулирования сознанием подростков и 

молодежи. Не секрет, что массовая музыкальная культура активно продвигает индустрию 

развлечений в ущерб высокохудожественному качеству. В связи с этим в сфере 

музыкального образования встают новые задачи, связанные с поиском новых средств 

привлечения подрастающего поколения к высокому искусству; с расширением новых форм и 

методов работы со слушательской аудиторией, с повышением квалификации и 

переподготовкой педагогов и просветителей, пропагандирующих музыкальное искусство, 

художественную культуру в молодежной среде. 

Образовательная программа по подготовке учителей музыки Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы ежегодно доказывает свое лидерство, состоятельность, 

результативность, креативность, высокий процент трудоустройства среди аналогичных 

программ вузов, подведомственных МОН РК. Высокий процент трудоустроенности 

выпускников консерватории является решающим показателем востребованности данной 

образовательной программы.  

Современный учитель музыки должен быть способен к восприятию новых идей, 

принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах, 

умению компетентно решать возникающие профессиональные задачи. 

Уникальностью подготовки современных учителей музыки КНК им.Курмангазы 

является сочетание теоретических знаний в сфере музыкознания, искусства и культуры, 

психологии и педагогики, менеджмента, формирование музыкально-исполнительских и 

творческих навыков (пение, игра на музыкальных инструментах (фортепиано, домбра, 

синтезатор), управление хором, организация культурно-досуговой работы, эстрадная 

обработка школьных песен, актерское мастерство учителя музыки, хореография, ораторское 

искусство и др.), необходимых для профессиональной деятельности педагога-музыканта; 

широкий спектр различных видов и баз практик, являющихся ведущими образовательными и 

культурными организациями не только г.Алматы, но и Казахстана в целом. Благодаря 

полученным компетенциям выпускники ведущего музыкального вуза целенаправленно 

возвращаются в свои регионы с целью музыкального, художественного воспитания и 

просветительства подрастающего поколения.  

Особенность музыкального образования заключается в тесном равноправном 

взаимодействии двух сфер: музыкальное искусство и образование. Очевидно, что на 

подготовку учителей музыки XXI-го века также необходимо взглянуть с нового ракурса, 
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поскольку ключевым словом является «музыка». И именно выпускники музыкального 

образования будут вносить значительный вклад в поставленные руководителями страны 

приоритеты по воспитанию культурной Нации страны, а, следовательно, оказывать помощь в 

реализации культурной политики Казахстана в целом. 

Усиление педагогической направленности музыкального образования в XXI-ом веке 

является ведущей тенденцией всех крупных вузов художественно-творческого профиля, 

консерваторий стран ближнего и дальнего зарубежья (консерватории и музыкальные 

академии России, Азербайджана, других стран СНГ, Китая, Южной Кореи и др.). Казахстан 

не должен являться исключением в этом вопросе [3]. 

Таким образом, актуализация на государственном уровне вопросов обучения музыке 

школьников Казахстана, подготовки будущих учителей музыки имеет важное значение в 

воспитании духовных ценностей, эстетизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса детей и молодежи как будущих представителей Независимого Казахстана. Решение 

обозначенных задач будет служить значительному росту творческого потенциала среди 

подрастающего поколения граждан РК и в целом - процветанию культуры и искусства 

нашего народа. 
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Аңдатпа: Әр халықтың ұрпақтан-ұрпаққа ұлттық музыкалық өнері бар. Қазақ 

халқының ұлт ретінде қалыптасу кезеңінде өзіне тән музыкалық дәстүрлер қалыптасып, бай 

музыкалық мәдениет қалыптасты. Күй өнері - қазақ музыка мәдениетінің жетекші 

жанрларының бірі. 

Кілттік сөздер: күй, ұлттық мұра, күйші, қазақ музыкасы. 
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Аннотация: У каждого народа есть Национальное музыкальное искусство, которое из 

поколения в поколение стало достоянием народа. В период становления казахского народа 
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как нации зародились характерные музыкальные традиции и сложилась богатая музыкальная 

культура. Искусство кюя-один из ведущих жанров казахской музыкальной культуры. 

Ключевые слова: кюй, национальное наследие, кюйши, казахская музыка. 

 

KUI GENRE IN KAZAKH MUSICAL CULTURE 
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Abstract: Every nation has its National musical art that has become the property of people 

from generation to generation. During the formation of the Kazakh people as a nation, the 

characteristic musical traditions were born and rich musical culture developed. The art of kui is one 

of the leading genres of Kazakh musical culture. 

Keywords: kui, national heritage, kuishi, Kazakh music. 

 

Қай халықта болмасын ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан,қадірлеп 

қастерлейтін, қымбат қазынасына айналған ұлттық музыка өнері болады. Қазақ халқының да 

ұлт болып қалыптасу кезеңінде өзіне тән музыкалық дәстүрі дүниеге келді және соның 

нәтижесінде бай музыкалық мәдениеті қалыптасты. Казақ халқы өзінің мыңнан жылдар бойы 

тарихында жасалған баға жетпес қоры - мұралық музыкалық мәдениеті мен дәстүрлерін күні 

бүгінге дейін жалғастырып келеді. Тарихтың ұзақ көшінде казақ халқы ғана тудыра алатын 

аса ерекше асқақ есімде дамыған өнердін бірі де, бірегейі бұл — күй өнері. 

Тайпалап жорға болып салдырған күй, 

Мейірімін тыңдағанның қандырған күй. 

Тартқанда зырылдатып, сұңқылдатып, 

Аққуды аспандағы қондырған күй - деп, күйдің  мазмұны мен сырын терең бағалап, 

өлең жолдарымен суреттей білген. 

Күй — тарихтың өткені мен бүгінін көз алдына әкелетін ерекше қаcиеттерімен 

сипатталады. Бұл — өнерді өмір салты еткен елдің ортасында болатын табиғи жағдай. 

Көшпелілер өмір салтында өнер, тек қана эстетикалық — эмоциялык әсер берумен 

шектелмейді. Ол сонымен бірге адалдар арасындағы карым — қатынасқа дәнекер болып, 

салт — дәстүрлерді орнықтырып, қоғамдык өмірді реттеп отыруға тікелей араласады. 

Кешпелі қоғамдагы қазак өнері жеке адамдар денгейінде өмір сүрумен әсте шектелмеген. 

Өнердің кез келгені бүкіл халыктық денгейде көрініс тауып отырған. Өйткені, өнер 

көшпелілердің бір-бірімен қарым — қатынасының тілі өмірлік мұқтаждарының айғағы. Олар 

өз өмірлерін әсем сазды бесік жырымен бастап, эпикалық жоктаулармен аяқтап отырған. 

Күй өнері – қазақ музыка мәдениетінің ішіндегі алдыңғы қатардағы жанрлардың бірі. 

Күй ұлттың барлық этносын өз бойына сіңірген жоғары дамыған өнер болып табылады, және 

оның даңқты тарихының басты куәгері.  

Күй өнері — шексіз өнер.  

Күй өнері – қазақтың музыкалық шығармаларының ішіндегі ірі жанр, құрылымы 

жағынан халықтық музыкадағы күрделі сала. 

Күй – халық жадында есте сақтау арқылы ғана рухани мұра ретінде кейінгі ұрпаққа 

жетіп отырған.  

Адамбаласы әрқашан да басындағы қайғы-мұңын, қуанышын,  күйзелісі мен  

наразылығын, нәзік сезімдерін жеткізе алмас жасыған кездерінде сол көңіл – күйді тек 

музыка арқылы ғана жеткізген. Қиыншылығы мол қиын қыстау кездерді басынан кешірген 

халықтың асыл армандары мен көңіл толқындары әндері мен  күйлерінде бейнеленген. 

Күйлерде қазақ халқының тарихы, туып өскен табиғаты, күнделікті тіршілік – қарекеттің 

түрлі жақтары және өнерге деген елдің көзқарасы бейнеленеді. 
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Қазақ күйлерінің пайда болу, даму жолдары, күйдің өмір қиындығын бейнелеудегі 

өзіндік ерекшеліктері, саз өнерімен шендесіп жэататын синкретті сипаты және, әрбір күйдің 

қосарлана айтылатын тарихи-шежірелік әңгімелері сияқты қасиеттері оның көркемдік 

эстетикалық мәнін саралап түсінудің бірден-бір кілті. 

Қазақ халқының біртуар ұлы, академик М.О. Әуезов адам психикасына әсер ететін, 

жүрек қылын шертетін қазақтың әні мен күйінің тәрбиелік мәнін жоғары бағалайды. Ән мен 

күйдің адамға эстетикалық тәрбие берудегі маңызы жайлы «ән мен күй қазақ халқының 

тұсауға болмайтын сезімі, олар жүректен шығып адамды тебірентпесе тыңдаушысына 

жетпейді», - дейді. Ән мен күйді «халық өнерінің асыл қазынасы» - деп жоғары баға бере 

келіп, М.О.Әуезов бұларды халықтың көңіл күйі мен сезімінің барометрі, қуанышы мен 

күйінішініңарманы мен мұңы деген қорытындыға келеді, оларды халықтың ұлтты 

ерекшелігінанықтайтын  мәнді белгілер қатарына қосты [1]. 

Ғалым Қ. Жұбанов қазақ күй өнері жайында былай дейді: «Күй халық музыкасында 

сирек ұшырайтын нәрсе. Бұл – осы күнгі Европаның симфониясы секілді. Мұндай дәрежеге 

жетісу үшін халық музыкасы жаксыдамыған  болуы керек. Сондықтан күй  өнерін қазақ 

музыкасының ең жоғарғы түрінің үлгілері деп білуіміз керек» [2]. 

Күй өзінің музыка мәдениетінің бір жанры болуыжағынан қарағанда бұл жөніндегі 

алғашқы мағлұмат XIV ғасырда жазылған кітаптарда табылады. Сол кезде болған Иран 

музыканты Әбдіқадір Мұрағи өзінің «ЗубдәтәлӘдуар» деген кітабында ән-күй жайында 

бірқатар мәлімет береді. Ол еңбегінде әр елдің музыкасы сол елдің өзінің мінез - құлқына 

ұксас, табиғилау болатынын айта келіп, былай дейді: «Түркі-Моңғол ән-күйі мынадай үш 

бөлімге бөлінеді:музыка құралына айналатын бір түрі бар, оларды «көктер», дауыспен 

айтылатын түрлерін «ыр» және «дола» деп атайды. Мұндағы «көк» деп отырғаны күй, «ыр» 

дегені жыр. «Дола» қазақшалап айтқанда толғау деген сөз. 

Тіліміздегі «күй» сөзінің «көк» сөзімен шендесуі жай ғана үндестік заңдылығының 

айғағы емес.Е бастысы тәңірлік наным-сенімнен шыққан семантикалық негізі ортақ. Бұдан 

байқағанымыз музыкадағы күй тіліөмірдің өзіндей шексіз дегенге саяды. Неғұрлым 

музыканың ұлттық төлтума тіліне тыңдаушы құлағы қанық болса, соғұрлым музыка мен 

тыңдаушы арасындағы сезім тілі бай болмақ. 

Күйдің мелодиялық-формалық құрылысы,ырғақтық орындаушылық әдістері сан алуан. 

Мысалы «Ақсақ құлан», «Саймақтың сары өзені», «Аңшының зары», «Нар идірген» т.б. 

тарихи оқиғаларды баяндаса, енді бірқатары халықтың басынан кешкен әлеуметтік өмір 

тынысына үн қатып, қайғысы мен қуаныш сезімдерін толғайды.Құрманғазының күйлері 

жігерлі, екпінді, ал Дәулеткерейдің күйлері терең толғауға, романтикалық-лирикаға 

негізделген, Тәттімбеттің күйлері әуейі әсем, тәтті мұң мен қоңыр сазға толы болса, 

Қазанғаптың күйлері құбылмалы, ойнақы, төкпе жыр іспетті болып келеді. Сондықтан да күй 

өзінің тақырыбы мен мазмұнына қарай өз тыңдаушысының көңіл күйіне, жүрек тебіренісіне, 

сезім сырына айналып, ішкі жан дүниесінен терең орын алып отырады. Аты аңызға айналған 

Қорқыттан бастап өмірдің әр түрлі сыры мен шынын күй тілімен сөйлепкеткен күйшілердің 

есімдері мен мұраларының сақталып келуінің өзі халқымыздың тарихындағы күй құдіретінің 

күшін аңғартқандай. 

Қазақ күйлері негізінен қобыз, домбыра, сыбызғы, жетіген, шаңқобыз, сазсырнай 

сияқтыұлттық аспаптарда тартылып, дүниеге келіп отырған. Осылардың ішінде айғақтар мен 

тарихи деректерге қарасақ ең байырғысы – қобыз. 

Көк түріктер өмір сүрген заманнан қазақ хандығы құрылғанға дейінгі аралықта қобыз 

шалу өнерінің даңқы шықты. Қобыздың күңіренген терең мазмұнды толғау күйлері 

тыңдаушыға тәңірдің үніндей әсер етті. Қорқыт күйлерін, бақсы сарындарынкөздің  қара 

шығындай сақтап, ұрпақтан – ұрпаққа жеткізуші бірден- бір халық – қазақтар. Орта  

ғасырдағы  түрік тайпалары мәдениетінен бастау алатын қобыз күйлерінің сарыны қазіргі 

қазақ музыкасының өзегі болып табылады.  

Ұлы күйші Құрманғазы даңқы дүние жүзі халықтарына жайылды. Құрманғазының 

«Кішкентай», «Ақбай», «Кісен ашқан», «Көбік шашқан» сияқты күйлері өзінің ішкі мазмұны 
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жағынан халық мүддесімен іштей астасып жатса, «Түрмеден қашқан», «Ақсақ киік», 

«Алатау», «Төремұрат» күйлері мазмұны мен оқиғасына байланысты күйшінің асқан 

суреткер болғандығын көрсетеді. 

Халық күйшілері өздерін қоршаған ортаның үнін, табиғатты, жан- жануарлар дүниесін 

естіп сезіне білген. Өз дәуірлерінің  ойлы- қилы кезеңдерін, қоғамдағы қайшылыққа толы 

өмірді көріп, соларды шынайы суреттей білген. Олар арнау күйлерін адамдар мен жан-

жануарларға арнап шығарған. Мысалы: «Төрт қарға», «Жұмабике», «Қара Қожа», «Аққу», 

«Бұлбұл», «Айша кербез», «Бұлды құс» т.б.  

Қазақ халқының ән-күйлерін, халық композиторларының өмірі ен шығармашылығын 

терең, жан-жақты зерттеген академик А.Қ. Жұбанов: «Әрбір ән мен күй тарихтың әрбір 

кезеңін анық көрсетеді. тайға таңба басқандай бейнелеп береді. Сондықтан бұл мұраларды 

халықтың басынан өткен кезеңдерді суреттейтін тарих дасек қателеспейміз» - дейді.  

Қазақ күйлері өзінің көркемдігімен, көптігімен, көнелігімен ғана назар аудартып 

қоймайды, сонымен қатар көне заманға айғақ болар дерек көзі бола алтындығымен қымбат. 

«Қазақтың аса бай ән- күйі шындықты көркем бейнелеуде адамгершілік нәзік 

сипатымен, саф тазалығымен, өмірге құштар көтеріңкі лебімен және тіршілікпен 

қойындасып жататын шынайылығымен халық жаратылысын ерекше асқақ адамгершілікпен 

толғаған, терең философиялық синтезге толы әсерге бөлейді» - деп, көрнекті музыка 

зерттеушісі Б.В. Асафьев күй құдіреттілігін мойындаған.  

Күй өнері — шексіз өнер. Күйдің өз тыңдаушысы, оны жанымен ұғып бағалайтын өнер 

сүйер кауымы баршылық және олардың көкжиегі кеңейе түсуде. Қазак күйлері казір өз 

отаны Қазақ елі шеңберінен шығып, Еуропа мен Американың, шырайлы Шығыс елдерінің 

салтанатты сахналарынан да естілуде. 
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Біз көп ұлтты, көп мәдени, көп дінді мемлекетпіз. Қазақстанда тұратын 130-ға жуық ұлт 

пен ұлыстар достастықпен өмір сұріп жатыр. Ұлттар арасындағы достастық – мемлекеттің 

бірлігі. Еліміздегі халықтардың ынтымағын сақтау қазақ халқына үлкен міндет 

жүктейді.Қазақ халқы аса отаншыл, патриоттық сезімі жоғары халық.«Патриотизм» сөзін 

айтқан кезімізде біздің ойымызға ең бірінші, «отан», «отаншылдық», «ұлт», «ұлтжандылық» 

сөздері оралады. Елбасымыз «Қазақстандық патриотизм» туралы жиі айтып жүргені 

бәрімізге белгілі. Маған мынадай ой келеді,қазіргі алдымыздағы отырған студенттерімізден: 

-Отандарыңызды сүйесіңдер ме? – десек, әрине, олар бір ауыздан: -Иә, біз отанымыды 

сүйеміз! – деп жауап берер еді. Ал мен оларға- «Жоқ» дер едім. Сөз жүзінде ғана сүйесіңде, 

ал істеріңмен көрсете алмайсыңдар, - дер едім. Себебі менің түсінігімде отанын рухани бай 

адам ғана шын мәнінде сүйе алады. 

«Отан отбасынан басталады» дейтін болсақ, біз әуелі сол отбасымыздың өзін сүйе 

аламыз ба?- деген сұрақ туындайды. Егер біз отбасымызды сүйсек балаларымызға дұрыс 

тәрбие берген болар едік, ал қазір жас отбасылар рухани – адамгершілік тәрбиесін ұмытқан 

деуге болады. Олар балаларын осы заманға сайқымбат киімдермен, қымбат көліктермен, 

қымбат пәтерлермен қамтамасыз етумен ғана шектеледі. Олар өз балаларының жүрегіне 

менмендік дәнін ғана сеуіп тұрғанын сезбейді. Ондай тәрбиеден отаншыл, елін сүйетін адам 

шығады деп айту қиын. Айналасын,туған-туыстарын, жақындарын сүйе алмаған адам, 

отанын да сүйе алмайды.Біздің жастарымыз «Отан – оттан да ыстық» сөзін терең 

бойламайды. Себебі тәрбие отбасында дұрыс берілмейді деуге толық болады. Барлығы 

осылай деп айтуға болмайды. Әрине,жақсы тәрбиені кітап беретінін түсінетін адамдар да 

баршылық. 

Қай уақытта қай халықта болсын, білім жолында жұрт қатарына жетерлік халық болу 

жолында ең керекті шарт – ақ жүректі ерлер.  Халықты ілгерілетін дөңгелек солар. Оларсыз 

мақсатқа жақындау мүмкін емес. Елге деген патриоттық сезімін жаңа өрге көтеру үшін, ұлт 

ішінен қайнап шығатын оқыған азамат қажет. 
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Егер заманымыздың ағымын зулап бара жатқан ұшқыр поезға теңейтін болсақ, біздің 

қоғамымыз да ұшқырлықпен көптеген саяси реформалармен өзгерістерді басынан кешуде. 

Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Жаңа әлемдеі – жаңа Қазақстан» 

Жолдауында  мұндай өзгерістердің уақыт туғызып отырған қажеттілік екенін атап көрсетті. 

Жақында Қазақстан Ата заңына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларда еліміздегі 

демократиялық үрдістерді тереңдете түсуде. Әсіресе, елбасының 2004 жылдың наурыз 

айындағы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге 

қабілетті халық үшін» атты Халыққа жолдауында : «Ұлттың бәсекелестік қабілетін 

біріншікезекте оның білімділік деңгейімен анықталатынын айта келіп, келешекте мұғалім 

мамандығы ең беделді мамандықтардың бірі болуы керек. Әрине, мұғалімнің өзі де уақыт 

талабына сәйкес болуы міндетті» деген болатын. 

Еліміздің алдына қойылып отырған әлемнің дамыған, бәсекеге қабілетті елу елінің 

қатарына қосылу туралы бағдарламасы білім саласы қызметкерлерінің алдына да елеулі 

міндеттер қойып отыр. Өркениеттің өрелі биіктеріне біз ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай 

отырып қана жете аламыз. 

Бәсекелестік – қашанда дамудың басты құралы, ал қабілеттілік кез келген іс-әрекеттің 

тиімді шешілуіне икемділік. Бұдан Қазақстан, оның экономикасы мен халқы бәсекеге 

қабілетті болу үшін ұлт бәсекеге қабілетті болу керек, ол қабілет ұлттың білімділік 

деңгейімен айқындалады. Ал ұлттың білімділік деңгейі жоғары болу үшін мектептің жаңа 

типін құру және жаңа формациядағы педагог даярлау қажет. 

Адам баласы жке дара өзінен-өзі тіршілік ете алмайды. Олар ерте замандарда ру-

тайпаларға бірігіп өмір сүрсе, біртіндеп осы бірлестіктер негізінде мемлекеттер пайда болды. 

Мемлекет болудың белгісі – ортақ тілі, өмір сүрудің ортақ тәртіптері, яғни заңдары, белгілі 

бір аумықты қамтыған жері болуға тиіс. Өз елінің тыныштығы мен қауіпсіздігі , оның әр 

азаматын алаңдатады. Әр дам үшін өзінің туып өскен елі мен жері Отан юолып табылады. 

Кімде болсын өз Отанының жетістіктері мен табыстарын маөтан етеді. Отанның өркендеуіне 

үлес қосу алдан шыққан қиындықтарды бөлісу, ел басына күн туған шақта өз Отанын қорғау 

әр адамның борышы. 

Біздің отаншылдығымыз барлық саладын көрінеді. Ақша берген шетелдіктерге 

сатылып кетпей, өз елінің, өз отанының мүддесін жоғары қою да – ерлік. Ол да патриотизм. 

Өз ұлтының өз халқының мүддесіне қызмет ету – отаншылдықтың қарапайым үлгісі. 

Білім саласы адамның ойлану мәдениетін, ұрпақтың патриоттық сана-сезімін қатар 

қалыптастырумен құнды. Оның құнылығы еліміздің рухани эволюциясын және биязы 

әдептіліктің негізін нығайтумен өлшенеді. Ал патриоттық тәрбиедегі демократиялық дәстүр 

мен талап қандай болмақ, оның тетіктерін өлкелік кеңістікте және салалық арнада іске 

асырудың азаматтық өресі біртектіме? Деген сауал кәсіби шешімі мен қолдауын күтуде. 

Реформа тірегі – адамның өлшемде және ұлттық сипатта. Осы факторлар оқу процесінде 

тоғысып жатсағ онда кәсібіміз ғана емес, рухымыз да биіктемек. 

Кәсіби қызмет рухтанса, ұлттық бағдарды әлемдік деңгейге көтермелеу және тарату іс-

әрекеттері де жанданбақ. 

Оқушы жүрегіне ұшқын тастау, биікке талпындыру, қияға қанат қақтыру, асқақ 

арманға баулу, білімді де, жан-жақты болуына көмек жасау мұғалімнің міндеті. Мұғалімнің 

бұл міндеті ата-аналардың көмегінсіз жүзеге асыру өте қин. Сондықтан ата-аналармен 

ынтымақтастықты үзбеген жөн. Бұл оқушылардың сабақ үлгеріміне, жан-жақты 

тәрбиеленуіне негіз болады. Оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына әсері мол. 

Баланың бас ұстазы –ата-анасы. Бала өмірдің жалғасы, халықтың мұрагері. Халқымыз 

жақсы берудің салтын,дәстүрін, әдет-ғұрпын от басында қалыптастырған. Ұядан не 

көрсең,ұшқанда соны ілесің деп тегін айтпаған. 

Қазақстан Республикасының егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру 

ісіне аса мен берілуде. Білім беру барысында оқушының жеке тұлғасын жан-жақты 

жетілдіруге, олардың танымдық әрекетін дамытуға, ой-санасын қалыптастыруға ерекше 

назар аударылуда. 



236 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Адамның өзін-өзі танужағы,адамның өзін-өзі танытудағы тұлғалық кәсіби деңгей кімге 

керек емес. Тұлғадағы кәсіби рухтың құпиясы қатпар-қатпар. Кәсіби рухты адамның өзіне, 

жастардың мақсат-мүддесіне орай жандандыра білу, тәрбиелік жұмыстағы икемсіздікті 

игерудә тездетпек, бүгінін болашақпен бағалауға кепілдік. Кәсіби рухтың ірге тасы – білімде, 

интеллекте,адамгершілікте,адамдардың рухани – мәдени қарым-қатынасын жетілдіру 

жүйесінде. Еліміздің рухани құндылықты адам және қоғам қажетімен үйлестіру, жалпы 

құндылықтыі адамдық мағынасын ашу жетекші идеяға айналуда. 

Ұлттың ұлт екенін танытатын, оның тәуелсіздігінің тұғырды болуына негіз болатын – 

оның тілі. Тіл қарым-қатынас құралы ғана емес, ол ұлттың жаны, нәр беретін тамыры. Тіл 

мәселесі – қанында қазақ рухы бар әр жанды бе й-жай қалдырмайды. 

Шынайы отаншыл, партиот адам өзіні ана тілі мен мемлекеттік тілін құрметтейді. Қазақ 

жастары үшін ана тілі де, мемлекеттік тілі де біреу. Ол – қазақ  тілі. 

Қазақ тілін білмеген Қазақстанның Әнұранын айта алмайды. Ана тілін білмеген адам өз 

ұлтының рухани құндылықтанынан мүлде ада қалады. Оның жырын жатқа білмейді. Аңыз-

әңгімелерін керек қылмайды. Әдет-ғұрпын ескіліктің қалдығы деп ескермейді. Ата-

бабасының аруағын құрметтей алмайды. 

Кейін ержетіп, азамат болған тұсында өз ұлтының қадір-қасиетін ұрпағына дарытуға 

шамасы келмейді. Одан өрбіген ұрпақ мәңгүрттеніп, жат құндылықтардың құлына айналады. 

Келер ұрпаққа беретін тәрбие ұлт тілі арқылы, ұлттық негізде жүзеге асуы тиіс. Өйткені 

тіл тазалығы бар жерде – ұлт тазалығы үстемдік құрмақ. Ұлттық тәрбиенің де негізі тілден 

басталады. 

Тіл – ойды жеткізудің үлкен құралы. Оны айғағын ата-бабамыз өсиет еткен «Жақсы сөз 

– жарым ырыс», «Сөз тапқанға қолқа жоқ», «Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді» деген 

сияқты көптеген даналық сөздерінен байқауға болады. Олац болса, Тіл мәдениетіне 

жастарды тәрбиелеу көркем-әдеби шығармаларын көптеп оқытумен байланысты болмақ. 

Байланыс құралы болған соң адам сөйлемей тұра алмайды.Ол белгілі бір тіл арқылы 

жүзеге асырылады. Ұлт болған соң оның ерекшеліктерін көрсететін мәдениеті, әдет-ғұрпы, 

салт-санасы, діні мен тілі болады. 

Тәуелсіз Қазақстан өміріндегі жаңару үрдісі адам факторы маңызын күшейтумен қоса 

қазақ тілі – мемлекеттік мәнінің артуына да әкеледі. Тіл атаулы, оның ішінде, мемлекеттік 

тіл – қазақ тілі байлыңы да елімізде тұратын өзге ұлт өкілдерінің терең ойлары мен шексіз 

сезімдерін еркін білдіруіне мүмкіндік береді. 

Келешек ұрпаққа жақсы тәрбие беру мақсатында елімізде соңғы жылдары білім 

саласына баса көңіл бөліне бастады. Білім берудегі негізгі мақсат жан-жақты білімді, өмір 

сүруге бейім, іскер, өзіндік ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны 

қалыптастыру. 

Өз ана тілін білмеген адамның патриоттық сезімі де төмендеу келеді. Қазақ тілін 

білмеген адам қазақ жерін қорғайды деу қиын. Егер бүгінгі оқушылар мен жастарымыз қазақ 

тілінле сөйлемесе аға буын өмірден өтіп болған кезде қазақ тілі мәңгіге жойылады. «Қазақ 

тілінде менен басқа сөйлесін» деп ойлау әрі ұял, әрі ұлкен қателік. Сондықтан ана тілімізге 

құрметпен қарау да – патриотизм. 
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Жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу – сонау ежелден бергі адамзат тәрбиесін 

жүзеге асыру ісінде өзінің көкейкестігін жоғалтпаған күрделі де, маңызды мәселенің бірі. 

Жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу ісі ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан дәстүрлі 

халық педагогикасынан бастау алады. Әлемдік және отандық педагогика ғылымының 

өкілдері бұл мәселені түрлі тарихи кезеңдерде жан-жақты зерттеп, барынша заман, уақыт 

талабына сай зерделеп келеді.  

Патриоттық тәрбиенің мәнін айқындап, құрайтын тірек ұғымдарына берілген 

анықтамалар бүгінгі түсіндірме сөздіктерде де, ғылыми әдебиеттерде де кеңінен орын алады. 

Философиялық түсіндірме сөздік мазмұнында: «Патриотизм – Отанға сүйіспеншілік, оған 

шынайы берілгендік, оның өткені мен бүгінгісі үшін мақтаныш, Отан мүдделерін қорғауға 

ұмтылуы болып табылатын адамгершілік және саяси принцип, әлеуметтік сезім» делінсе, 

лексикалық мағынасында «патриотизм» – Отанға сүйіспеншілікті, өз Отанына, өз халқына 

берілгендікті білдіреді, ал ұлттық энциклопедиялық сөздікте: патриотизм – адамның 
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Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-дәстүрі мен мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімі 

ретінде анықталады [1, 61]. 

Бізге осы «патриоттық», «патриотизм», «патриоттық тәрбие» ұғымдарының мәнін 

кеңінен, әрі терең түсінуге ғылыми тарихи, педагогикалық зерттеулер мол мүмкіндік береді. 

Патриотизм сонау көне дәуірлерден бастау алған ұғым. Оған бүгінгі ғалымдардың өз 

зерттеулеріндегі патриоттық тәрбие жөніндегі топшылаулары мен пайымдаулары дәлел. 

Қазіргі таңда «қазақстандық патриотизм», «ұлттық патриотизм» ұғымдары 

еліміздегі философия, әлеуметтану, мәдениеттану, педагогика, психология ғылым 

салаларында кеңінен қолданылып әр ғылымның зерттеу пәні тұрғысынан талдап, 

түсіндірілуде. Ғылыми теориялық ой топшылаулардың қайсыбірі болмасын біз үшін құнды 

және өз зерттеу нысанамызға қатысты әр ұғымның мәнін терең талдап, түсінуге мол 

мүмкіндіктер береді.  

Біздің пайымдауымызша: «қазақстандық патриотизм» дегеніміз қазақ халқымен 

бірге елімізде тұратын өзге де ұлт өкілдерінің біздің этномәдени құндылықтарымызды терең 

түсінуі, мемлекеттік және ұлттық рәміздерімізді жоғары дәрежеде құрметтеуі. Ал «ұлттық 

патриотизм» өз ұлтымызға тән атадан балаға ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан, 

тарихи-мәдени, рухани ұлттық құндылықтарымызды бүгінгі жас ұрпақтың терең тануы және 

жоғары дәрежеде құрметтеп, бағалай білуі деп түсінеміз.  

Ғылыми-теориялық және практикалық зерттеулер барысында біз бүгінгі XXI ғасыр 

жастарын бабаларымыз сан ғасырлар бұрын тұжырымдап кеткен тәрбие мақсатына сай жан-

жақты, яки, «сегіз қырлы бір сырлы» азамат етіп патриоттық рухта тәрбиелеуде, өз 

халқымызға тән дәстүрлі тәрбие жүйесіндегі ұлттық тарихи, рухани-мәдени құндылықтарды 

тиімді пайдалану арқылы жүзеге асыруымыз керек. Осындай ұлттық құндылықтардың 

негізін бесік жырынан бастау алған халық ауыз әдебиеті, ұлттық музыка, ұлттық сәндік-

қолданбалы  өнер, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарымыз және т.б. құрайды. Мазмұны 

танымдық-тәрбиелік қағидаларға бай этномәдени мұраларымыздың ішінде патриотизмді 

дәріптейтін баға жетпес тәрбие құралының бірі – батырлар жырлары («Алпамыс», 

«Қобыланды», «Қамбар батыр» және т.б.) секілді халықтың арман-тілегінен туған батырлық 

дастандар деуге болады. Осындай ерлікті, елдікті дәріптейтін жыр дастандарды  кеңінен 

насихаттау арқылы халық жадынан берік орын алған батырлар бейнесін таныта отырып, 

бүгінгі жас ұпақтың өз еліне, туған жеріне деген патриоттық сезімін ояту қажет деп білеміз 

[2].    

Осындай этномәдени құндылықтарымызды терең танытатын түрлі формадағы білім 

мен тәрбие беру жұмыстарының мазмұны арқылы жастардың халықтық тарихи-әдеби, 

мәдени мұраларға деген танымдық қызығушылықтарын оятып, оларды ғылыми тұрғыдан 

зерттеп, зерделеуге, ұлттық дүниетанымын қалыптастыра отырып, отандық патриотизмге 

тәрбиелеп, елжандылық пен өз халқына, отбасына, өзі өмір сүріп отырған қоғамына деген 

жауапкершілік сезімін, азаматтық тұлғалық қасиет-сапаларын, ұлттық санасын жетілдіріп, 

дамыта аламыз.  

Бүгінгі тәрбие мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруда кәсіптік білім беру 

мазмұнына сай, этнопедагогикалық тұрғыдан негізделген студенттердің өз бетімен білім алу 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру, кәсіби шығармашылық қабілетін дамыту, ғылыми 

ізденіс жұмыстарын ұйымдастырып, алған білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге үйретуіміз 

қажет[3]. Мәселен, арнайы оқу курстарын  («Отан тану», «Қазақ қол өнері» және т.б.) 

меңгерту негізінде студенттерге түрлі педагогикалық технологияларды қолдана отырып 

жеке, топтық, ұжымдық тапсырмалар беру арқылы ғылыми жобалар орындату, мәнжазбалар 

мен ғылыми баяндамалар дайындату және т.б. танымдық тапсырмалар беру тиімді болмақ. 

Сонымен қатар 1- 2 курс білім алушылармен  «Туған жер – алтын бесігің», «Елдік пен 

ерлік», «Ұлттық өнер – қазына» және т.б. тақырыптарда өз ойларын ортаға салып, талдауға 

негізделген әңгіме-сұқбат, пікірталас жүргізу жұмыстарының да тәрбиелік мәні зор. 

Осындай ЖОО жағдайында түрлі формада білім алушылардың танымдық қызығушылығын 
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ескере отырып өткізілген іс-шаралар жастардың санасында патриоттық сезімінің оянуына 

жол  салары сөзсіз. 

Қорыта айтқанда, бүгінгі студент, ертеңгі ел болашағын тәрбиелейтін мұғалім екендігін 

ескерсек, жастарымыз ЖОО-да кәсіби білім мен білігін жетілдіруде ең алдымен өз халқының 

асыл мұраларын құрайтын этномәдени құндылықтарымызды жоғары дәрежеде құрметтеп, 

терең меңгеруі тиіс.  
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Аңдатпа: Мақала ХХ – ХХІ ғасырдың басындағы жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайларға 

бейімделген қобыз өнерінің академиялық емес орындаушылық формаларына оралу 

тенденциясының көрінісіне арналған. Біздің назарымыз жоғарыда аталған құралдарды 

заманауи әлеуметтік кеңістікте және медиа-өнер саласында академиялық емес пайдалануға 

бағытталатын болады. Мақалада қылқобыздың танымалдылығын жандандыруға ықпал еткен 

халық музыкасының энтузиастары, сондай-ақ жас орындаушылар, этно-фольклорлық және 

заманауи эстрадалық топтар тұлғасындағы Аспаптық орындаушылық өнер дәстүрлерін 

жалғастырушылар туралы айтылады. 
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Аннотация: Статья посвящена проявлению тенденции возвращения кобызового 

искусства к неакадемическим формам исполнительства, адаптированным к новым 

социокультурным условиям рубежа XX – начала XXI столетия. Наше внимание будет 

направлено на неакадемическое использования вышеперечисленных инструментов в 

современном социальном пространстве и сфере медиа-искусства. В статье упоминаются 

энтузиасты народной музыки, способствовавшие возрождению популярности кылкобыза, а 
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также продолжатели традиций инструментального исполнительского искусства в лице 

молодых исполнителей, этно-фольклорных и современных эстрадных групп. 
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Аbstract: The article is devoted to the manifestation of the trend of the return of kobyz art to 

non-academic forms of performance adapted to the new socio-cultural conditions of the turn of the 

XX - beginning of the XXI century. Our attention will be directed to the non-academic use of the 

above tools in the modern social space and the field of media art. The article mentions enthusiasts 

of folk music who contributed to the revival of the popularity of kylkobyz, as well as continuers of 

the traditions of instrumental performing arts in the person of young performers, ethno-folklore and 

modern pop groups. 
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ХХ-ХХІ ғасырдың басындағы өнерде жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайларға бейімделген 

академиялық емес орындаушылық формаларға оралу тенденциясы байқалады [1, 125]. Бұл 

тенденцияны ең танымал жеке және ансамбльдік аспаптардың бірі – прима-қобыз және 

қылқобыз мысалында байқау өте маңызды болып көрінеді. Біздің назарымыз жоғарыда 

аталған құралдарды заманауи әлеуметтік кеңістікте және медиа-өнер саласында академиялық 

емес пайдалануға бағытталатын болады. 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы өнерде қылқобыз бен прима-қобызды қолдану 

тәжірибесіне талдау жасамас бұрын, қылқобыз қазақ халқының өмірі мен тұрмысында үлкен 

рөл атқарғанын атап өткен жөн. ХІХ ғасырдың ортасына дейін қылқобызды бақсылар 

(бақсылар) адамдарды түрлі аурулардан сауықтыру үшін пайдаланған, ал сөгіс сыйына ие 

жырауларды өзімен бірге қасиетті аспап алып, қобыздың дыбыстарымен ата-

бабаларымыздың рухтарын шақырып, олардың қамқорлығын алып, сондай-ақ соғыс 

қимылдарының нәтижесін болжай алған [2]. 

Аспатың қасиеттілігі және оның дәстүрлі мәдениетте жұмыс істеуі дәстүрдің болашақ 

тағдырында маңызды рөл атқарды. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қобыздың 

салттық-сиқырлы қызметі сирек құбылысқа айналды, бұл ел өміріндегі бірқатар әлеуметтік-

саяси өзгерістерге байланысты болды. Осылайша, сыртқы (тарихи, қоғамдық-саяси, 

экономикалық) факторлардың әсерінен және ішкі қарама-қайшылықтардың нәтижесінде 

қобыз музыкасының дәстүрлі даму кезеңдерінің бірі өз мәресіне жетті [3]. Шамандық және 

эпикалық музыка жанрларында жұмыс істейтін дәстүр өзінің шегіне жетіп, ескірді. Осы 

тарихи кезеңде қобыз дәстүрінің күн батуын болжады, бірақ бүгін аспапта ойнау дәстүрі 

жоғалған жоқ деп сеніммен айта аламыз, өйткені осы кезең қобыз өнері үшін тағы бір тарихи 

маңызды оқиғамен – Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев, Уәли Бекенов, Болат Сарыбаев, 

Еркеғали Рахмадиев және т.б. қобызшылардың, Халық музыкасы энтузиастарының жаңашыл 

шығармашылығымен есте қалды [4, 5]. 

Қазақ этноорганологиясы саласындағы танымал ғалым, өнертану докторы Б.Ш. 

Сарыбаев (1927-1984) ұмытылған халық аспаптарының 30-дан астам түрін жаңадан жасап 

шығарды. Бұл Ішекті аспаптар – жетіген, шертер, үрмелі – сазсырнай, шуылды – асатаяқ 



241 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

және т.б. 1969 жылы Сарыбаев көне халық аспаптар ансамблін құрды, онда бақсы – 

қылқобыз аспабы сахнадан шырқалды [6]. 

Жарты ғасыр бойы дәстүрлі қылқобыз бен жетілдірілген прима-қобыз өз арнасының 

тар шеңберінен шықты. Мәселен, прима-қобызда классикалық скрипкалық репертуар – 

Л.Ван Бетховен мен В.А. Моцарттың, П.И. Чайковскийдің және Ф. Мендельсонның 

шығармалары кеңінен орындалады. Ал қылқобыз эстрадалық орындауда да қолданылады. 

Онсыз қазақ халқының музыкасын елестету мүмкін емес. 

ХХІ ғасыр қобыз өнерінің дамуындағы жаңа кезеңнің басталуымен ерекшеленеді. 

Қобыз көпшілік игергісі келетін танымал музыкалық аспапқа айналуда [7]. 

Құрамына қылқобыз және прима қобыз кіретін солист-орындаушылардың, этно-

фольклорлық және заманауи эстрадалық топтардың саны күн сайын артып келеді. Мысалы, 

«Саз Отау» дуэті, «Інжу Маржан», «Тұран» этно-фолк тобы, «Белес», «Асыл» тобы, «THE 

MAGIC OF NOMADS» тобы, «Layla-Qobyz» тобы. 

Олардың кейбіреулері туралы толығырақ тоқталайық. 

«Саз Отау» дуэті — қазақ эстрадасындағы алғашқы шығармашылық ұжымдардың бірі. 

Ұжымның қатысушылары-қобыз-прима мен домбыраның аспаптық дуэтін құрастыратын 

Эльмира мен ғалым Ахмедьяровалар. Ансамбльдің өзі сияқты «Саз отау» («ән салатын 

отбасы») атауы да табиғи түрде пайда болды. Топтың орындаушылары жүгінетін стильдер-

поп, халықтық, аспаптық классикалық музыка, чилаут [8]. 

«Тұран» фольклорлық-этнографиялық ансамблі. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының студенттері болып табылатын және оның қатысушыларының 

бастамасы бойынша ансамбль 2008 жылы құрылды. Ансамбль мүшелері көптеген байқаулар 

мен фестивальдердің лауреаттары, Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де беделді 

концерттердің қатысушылары болып табылады. Мақсат Медеубек, Бауыржан 

Бекмұханбетов, Серік Нұрмолдаев, Ержігіт Әлиев, Жанту Дадабаев сыбызғы, шаңқобыз, 

сазсырнай, шертер, жетіген, шанкілдек, домбыра, қыл-қобыз және басқа да аспаптарды 

шебер меңгерген, ал Мақсат Медеубек дәстүрлі көмеймен ән салу өнерін меңгерген. 

Ансамбльді құрудың негізгі идеясы ежелгі, архаикалық аспаптардың дыбысы, 

фольклорлық-этнографиялық туындыларды шығарудың жаңа тәсілдері мен формаларын 

іздеу болды. 

Ансамбльмен орындалған шығармалардың алғашқы дыбыстарынан ұжымның өзіндік 

ерекшелігі көрінеді. Ансамбльдің дыбысы таң қалдырады. Музыканттар кәсіби топтарда 

сирек қолданылатын аспаптарды пайдаланады. Өз қойылымдарында ұжым қатысушылары 

заманауи дыбыстық және жарықтық техникалық мүмкіндіктерді пайдаланады, бұл сахнада 

өткен мен қазіргі заманның ұмытылмас бейнелері мен картиналарын жасауға мүмкіндік 

береді [9]. 

«Белес» этно-фольклорлық тобы. Бірегей аспаптық топ. Ұжым құрамында – қобыз, 

домбыра, там-там, шотландиялық волынка және баян бар. Баяу және қозғалмалы 

композициялар бар. Топ Қазақстанда ғана емес, шетелде де танымал болуда. Этникалық 

ұлттық мотивтер құралдардың айырмашылығымен байланысты. Әрбір қатысушы біздің топ - 

бұл «даналап сатылатын тауар» де анасыз. Бұл музыка өнері саласында тіпті елестетудің 

қажеті жоқ ерекше әртістер. Әсел Нүркенова бізде қобызда, Алексей Ефременко – баянда, 

Марат Нүкеев – домбырашы, топ жетекшісі Мадияр Малдыбаева соқпалы және үрмелі 

аспаптарда ойнайды. Отандық теледидарда сирек көрінейік, бірақ біз шетелде үлкен 

сахналарда жиі өнер көрсетеміз. Біз Вашингтонда, Нью-Йоркте, Мәскеуде, Мадридте, 

Пекинде өнер көрсеттік. Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Канада, Израиль, Индонезия, 

Корея, Таиланд, Египет, Колумбияда концерттер берді [10]. 

Қобызда орындаудың өзіндік тәсілі 2004 жылы құрылған «Арт-Дала» эстрадалық 

аспаптық тобында байқалады. Топтың мақсаты-қазақтың көне қыл қобыз бен жетілдірілген 

прима-қобыз аспаптарын танымал ету. Бұл топтың концерттік репертуарын түсіндіреді. Олар 

композиторлардың халықтық және заманауи туындыларын және эстрадалық шығармаларды 

(Майкл Джексонның репертуарына дейін) орындайды. Халықты тарту үшін, аспаптарда 
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ойнаудың белгіленген әдісіне қарамастан, топ мүшелері туындыларды тұрып орындайды. Ол 

үшін олар теріден жасалған, белге немесе аяққа бекітілетін және сахнада еркін жүріп, 

қобызда ойнауға мүмкіндік беретін тетікті (қоржын) пайдаланады [11].  

«The Magic of Nomads» тобы танымал қазақстандық музыканттардан тұрады, олардың 

әрқайсысы – жарқын даралық. Топтың музыкалық продюсерлері: Ренат Гайсин, Виктор 

Хоменков, Валерий Насибулин, Жалғасбек Илес, Құрманғазы Қалиев, Ермек Дияров. 

Жобаның авторы әрі жетекшісі – Ғазиза Ғабдрахимова. The Magic of Nomads тобына Лондон, 

Нью-Йорк, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Ганновердің ең үздік залдары қол шапалақтады. 

Ұлттық мәдениет тарихында тұңғыш рет Қазақстанның музыкалық ұжымы Лондондағы 

Abbey Road студияларының бірінде «Бұлбұл Заман» альбомын жазды. 

Қобыздың бай, өзіндік дыбыстық бейнесі Қазақстан Республикасының отандық 

музыкалық мәдениетінде жарқын із қалдырды. Бұған халықтық және кәсіби орындаушылық 

өнер мен композиторлық шығармашылықтың тығыз өзара іс-қимылы ықпал етті. 

Қазақстанның қазіргі өнеріндегі маңызды тенденциялар мен жетістіктерге сүйене отырып, 

аспаптық орындаушылық одан әрі дамуда [12]. 

«Layla-Qobyz» тобы. Топ құрамына: Ләйла Тәжібаева — прима-қобыз, халықаралық 

байқаулардың лауреаты, Лос-Анджелестегі байқаудың алтын жүлдегері; Айжан Омарова – 

клавиши; Дәурен Раев-домбыра; Сергей Каргополов — соқпалы аспап; Эрик Тәжібаев — 

бас-гитара. 

Ләйлә Тәжібаева осы қазақтың ұлттық аспабына жаңашылдық рухын сіңірді. 

Классикалық сценарийден бас тартып, стильдермен тәжірибе жасайды. Ол залда қатаң 

академиялық жағдай туғызбау үшін және көрерменді өткенді, бүгінді және болашақты 

біріктіретін музыка атмосферасына батыруға дайындау үшін тұрып, өнер көрсеткенді жөн 

көреді. Бірақ қобызды салмақта ұстамайтындықтан, Ляля аяққа бекітілетін және қолдайтын 

құрал ойлап тапты. Астында бірегей керек-жарағын тура келді түбегейлі өзгертуге және 

имиджі [13]. 

Қазіргі қобызшылардың концерттік практикасы қазіргі заманғы орындаушылық өнерді 

дамытудың академиялық концерттік ритуалды жаңартуға, музыканың тұрмысының жаңа 

нысандарын жасауға, концерттің үйреншікті аясын кеңейтуге, композитор, орындаушы, 

тыңдаушы функцияларының айқын бөлінуін еңсеруге, музыканттың имиджі мен сахналық 

мінез-құлқын жаңартуға деген жалпы беталысын көрсетеді. 

ХХІ ғасырда қобыз туралы тарихи қалыптасқан түсініктерді, оның техникалық және 

тембрлік-мәнерлі мүмкіндіктерін өзгертудің, репертуарды байытудың жаңа кезеңі басталады. 

Қазақстанның қазіргі заманғы музыкалық мәдениетінің міндеті Аспаптық 

орындаушылық өнердің дәстүрлерін сақтау және оларды ұқыпты жаңарту болып табылады. 

Бұл үшін Қазақстанда, әсіресе дәстүрлі қазақ аспаптарында музыкант-орындаушылардың 

жас буынын тәрбиелеу үшін барлық жағдай жасалған [14]. 
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role in the history of mankind.  
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Қазіргі таңда дүниежүзінде 200-ден астам ұлт тұрады. Сонымен қатар әр ұлттың ежелгі 

кезден сақтап, ұрпақтан ұрпаққа таратып келе жатқан өзіндік мәдениеті мен өнері бар. 

Соның ішінде музыка өнерінің орны ерекше. Себебі музыка арқылы адамның ішкі жан 

дүниесі дамиды, оның әсемдікке деген талпынысы күшейеді. Музыка – адамды сүю мен жек 

көруге итермелейтін ғаламат күш.  

Музыка өнерінің даму жолына тарихи шолу жасай отырып, оның эмоционалды әсерінің 

адамзат тарихында қоғамдық-идеялық, мәдени тәрбиелік және эстетикалық рөл атқарғанына 

көз жеткіздік. Мәселен, ежелгі гректер музыканы Құдайдың құдіреті деп білсе, атақты 

философ, математик Пифагор зерттеулер барысында музыкалық акустиканың негізін қалады 

[1].  

Сонымен қатар, Платон және Аристотель де музыкаға ерекше мән берген. 

Аристотельдің Музыка және эстетика философиясы аспектісіндегі философиясы өзгермейтін 

және өзгеретін, атап айтқанда, ақыл мен музыкалық есту, музыкалық форманың процесс 

ретінде қалыптасуы, музыкалық өнердің моральдық болмысының проблемалары туралы 

идеяларды тудырды [2]. 

Зерттеу жұмыстары көрсеткендей, қазақ халқының да музыкалық өнері ұлт болып 

құрылу кезеңінен бастап  қалыптасты. Ұлтымыздың әні мен күйлері – оның тұрмыс-

тіршілігінің бейнесі. Дәстүрлі орындаушылар арасында домбыра немесе қобыздың 

сүйемелімен ән салу, күй тарту т.б. жақсы дамыды. Қазақ музыкасының тарихи даму 

жолында ұлттық өнердің өшпейтін классикалық шығармаларын тудырған дарынды әнші, 

күйші, композиторлар өте көп. Соның ішінде Қорқыт, ғұлама ғалым Әл-Фараби, тыныш 

өмірді аңсап желмаясын желдіртіп, дүние кезген Асан Қайғы бабаларымыз үміт – 

армандарын музыка тілімен жеткізген. Одан бергі Қазанғап, Тәттімбет, Құрманғазы, Ықылас, 

Ақан сері, Біржан сал, Мұхит Мерәліұлы, Сүгір, Дина қазақ тағдырын музыкамен  айтып өтті 

[3]. 

Алайда, қазақ халқының ақын-әншілері, ән-күйлері жайлы деректер тек революциядан 

кейінгі жыдарда ғана кеңінен тарала бастады. Соның ішінде өте құнды жинақтар қалдырып, 

қазақтың халық музыкасын зерттеп, ел аралап жүріп нотаға түсірген Александр Викторович 

Затаевичтің еңбегі орасан зор. Ол барлығы 2300 шығарма жазып алған, оның ішінде ұйғыр, 

дүнген, өзбек, қарақалпақ, татар, корей ұлттық музыкалары да бар. Қазақ халқының 1000 әні 

деген алғашқы жинағы 1925 жылы Орынборда, ал Қазақ халкының 500 әні мен күйі деген 

екінші жинағы 1931 жылы Алматыда жарық көрді. Ол жинаған қазақ халқының бай 

музыкалық қазынасы дүние жүзі елдерін Қазақстанның өзіндік музыка өнерімен 

таныстырды. 

1960–70-жылдарда ән жанрында жемісті еңбек еткен Б. Байқадамов, Ә. Еспаевтың, М. 

Маңғытаев, Ш. Қалдаяқов, Ә. Бейсеуов, Т. Базарбаев, Е. Хасанғалиев шығармалары халық 

махабаты мен ілтипатына бөленді [4]. 

Қазақстанда қазіргі кезде музыканың көптеген жанрлар түрі қалыптасуда. Бұл үрдіске 

әлемдік музыка (рок, эстрада, джаз, т.б) түрлері, сонымен қатар елімізде тұрып жатқан ұлт 

өкілдерінің (ұйғыр, кәріс, неміс, орыс, татар) кәсіби фольклоры өз әсерін тигізді.  

Осыған орай, бүгінгі күні Республикамызда К. Байсейітова және А. Жұбанов атындағы 

арнаулы балалар мектебі, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық Консерваториясы, 

Елордамызда орналасқан Ұлттық музыка Академиясы, Абай атындағы мемлекеттік опера 
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және балет театры, Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік филармониясы, М.Әуезов 

атындағы әдебиет және өнер Институты, сондай-ақ Ғ. Жұбанова атындағы Ақтөбе 

обылыстық филармониясы және т.с.с. халқымыздың ұлттық құндылықтарын 

қалыптастыратын мәдени орындар жұмыс жасауда. 

Жоғарыда айтылып кеткендей, халқымыздың мәдени дамуында ән (вокал) 

өнерінің орны ерекше. Вокалдық музыка дегеніміз – музыкалық аспаптың 

сүйемелдеуімен немесе сүйемелдеуінсіз жеке әншіге немесе хорға арналып жазылатын 

музыкалық шығарма түрі. Вокал жалпы хор техникасының негізі болып табылады. Оның 

ірі жанр түрлеріне музыкалық-драмалық шығармалар, яғни оратория секілді күрделі 

шығармаларды, орта жанрларына – кантата, вокалды цикл, литургия, хор концерттерін 

жатқызсақ, кіші жанрлары – вокалды миниатюра ән, романс болып табылады.  

Вокалдық музыкаға халық әндері, жырлары, классиктері мен қазіргі 

композиторларының ән-хорлары жатады. Вокалдық музыка, негізінде, халық арасынан 

шыққан. Бұған Біржан Сал, Мұхит, Ақан сері, Жаяу Мұсаның әндері дәлел. 

Қортындылай келе, музыкасыз адамзаттың күнделікті өмірін елестету қиынға соғатыны 

мәлім. Өйткені адам дүние есігін ашқан сәттен бастап осы өнер түріне жақын болады. 

Мәселен, әсем әуен таңда сізді оятып, түнде тәтті ұйқының құшағына енуге көмектеседі. 

Қандай музыка болса да сіз сүйсініп тыңдайтын әуен жаныңызды жандырып, миыңызды 

демалтады. Музыка – тілге бөлінбейді. «Әу демейтін қазақ жоқ»,- демекші, әр қазақтың 

жанында үзілмейтін үн жатыр. Бұл Шәмші Қалдаяқов, Ескендір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов 

т.б. кезіндегі Құрманғазы бабамызбен Дианадай әжелеріміздің салған сара жолдары қазақ 

музыкасын құлдыратпайды дегенді білдіреді. Әсіресе, мазмұны дәстүрге толы вокалды 

музыка мәдениетін дүниежүзіне тарату – оның дамуына орасан үлес қосады.  
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Аннотация: Жанр скерцо в эпоху романтизма основан на синтезе классических и 

романтических традиций, в результате чего сформировались его индивидуальные черты. В 

статье рассматриваются «Второе скерцо Ф. Шопена b-moll: проблемы исполнительства» 

ор.31 Ф. Шопена в контексте изучения исполнительской интерпретации. Это яркий образец 

романтического скерцо, в котором выражается утонченная виртуозность, глубокая образная 

сфера, разные виды фактуры и жанровое многообразие. 
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Аңдатпа: Романтизм дәуіріндегі скерцо жанры классикалық және романтикалық 

дәстүрлердің синтезіне негізделген. Нәтижесінде оның жеке ерекшеліктері қалыптасты. 

Мақалада Ф.Шопенның «Ф. Шопеннің b-moll екінші скерцосы: орыңдаушылық мәселелері» 

op.31 орындаушылық интерпретацияны зерттеу тұрғысынан қарастырылады. Бұл - 

романтикалық скерцонын жарқын мысалы. Скерцо талғампаз шеберлікті, терең қиял 

ауқымды, фактураның әртүрлі түрлерін және жанрлық әртүрлілікті білдіреді. 
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Abstract: The genre of scherzo in the era of romanticism is based on the synthesis of 

classical and romantic traditions, as a result of which its individual features were formed. The thesis 

examines "F. Chopin's Second Scherzo in B-Minor: Problems of Performing" op.31 by F. Chopin in 

the context of studying the performing interpretation. This is a vivid example of a romantic scherzo, 

which expresses refined virtuosity, a deep imaginative sphere, different types of texture and genre 

diversity. 
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Романтизм, как художественное течение возник в конце XVIII - начале XIX века в 

западноевропейской литературе, после чего распространился в других видах искусства, 

охватив философию, эстетику, театральное искусство и другие направления гуманитарной 

науки. Романтическая эпоха сыграла огромную роль в развитии музыки, развиваясь в разных 

странах, романтизм приобрел национальный облик. Исторические события, связанные с 
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буржуазной революцией во Франции отразились в искусстве идеями свободы, равенства и 

братства; романтизм, пришедший на смену Просвещения, поменял систему мировоззрения.  

Романтизм в музыке возник в 20-е годы XIX века, как продолжение литературного 

течения. Имея глубокие связи с классическими традициями, романтизм передает 

возвышенность чувств, контраст драматических сопоставлений, патетические и лирические 

образы. Основоположниками этого направления стали Ф. Лист, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. 

Григ, М, Равель и др. Основной сюжетной линией романтизма в музыке является лирическая 

сфера, отражающая внутренне состояние героя, глубину человеческой души, любовь к дому, 

народу и отечеству лежит в основе творчества всех композиторов эпохи романтизма. Образ 

природы в романтический период стал олицетворением душевных переживаний, это, своего 

рода, лирическая исповедь героя. Фантастические сюжеты в музыке передают непринятие 

героя реальной жизни, стремление ее покинуть, гротескные эффекты символизируют борьбу 

добра и зла. 

Национальные особенности и их преломление в музыке эпохи романтизма вызывали 

большой интерес композиторов. Романтики изучали музыкальный фольклор, интересовались 

историческим прошлым и обращались к легендам, преданиям, которые стали прототипами 

фантастических образов. Такое стремление укрепило тесную связь с литературой и театром, 

что в итоге привело к созданию нового жанра романтической оперы. 

Эпоха романтизма преобразила известные ранее жанры и формы в более свободном 

применении: сонатно-симфонические, вариационные формы, приобрела особую 

популярность одночастная форма (сонаты, концерты, симфонические поэмы). Из приемов 

развития широкое применение получила лейтмотивная система, монотематизм, вокальная 

декламация и колористические приемы. Фортепианная музыка романтизма представлена 

прекрасными образцами романтического периода: фортепианные миниатюры Шуберта, 

«Песни без слов» Мендельсона, фортепианные циклы, ноктюрны, прелюдии Шумана, 

балладами, скерцо Шопена. Музыкальное искусство в период романтизма стало открытием 

большого числа выдающихся композиторов и исполнителей. 

Стилевые особенности романтизма в фортепианном исполнительстве. 

Взаимодействие исполнительской и композиторской деятельности в зависимости от 

определенной эпохи или периода носило разный характер: в период XVI-XVII веков - эту 

роль выполнял композитор-импровизатор, позднее во второй половине XIX - начало XX 

веков произошла дифференциация этих понятий. Окончательное отделение исполнительской 

деятельности от композиторской произошло в романтическую эпоху - расцвет виртуозной 

игры. Эта тенденция оказала огромное влияние на развитие западноевропейской музыки.   

По мнению исследователей, этот период был, своего рода, пиком популярности 

виртуозного исполнительского искусства. По историческим данным, среди концертирующих 

музыкантов встречались самые разные исполнители, а концертирующими пианистами того 

времени были: М. Клементи, Я. Дусик, И. Крамер, Й. Елинек, И. Вельфль, Д. Штейбельт. 

Спустя тридцать лет ситуация в корне изменилась и «виртуозами» называли именно 

концертирующих пианистов и скрипачей, а фортепиано стало «королем инструментов». 

Этому способствовало усовершенствование инструмента (1810-1820), в середине XIX века 

звуковые возможности фортепиано заметно расширились, что позволило воспроизвести звук 

любой динамики (от «ppp» до «fff»). 

 Достижения в области фортепианной механики расширили исполнительские 

возможности пианистов - техническую оснащенность и тембровое богатство. Важную роль в 

усовершенствовании фортепиано сыграл педальный механизм, благодаря которому 

увеличивалась продолжительность звука после снятия пальца с клавиши. Особенности 

педализации способствовали усложнению фортепианной фактуры, открытию новых 

гармонических, регистровых и полифонических приемов. Универсализм фортепиано 

заключался в абсолютной самодостаточности этого инструмента - фортепианный звук 

получил возможность воссоздавать симфонические, вокальные, хоровые и 

инструментальные произведения. Такому стремительному прорыву способствовало 
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фабричное производство инструментов, которые стали очень популярны и необходимы для 

домашнего музицирования.  

Пианисты-виртуозы чаще всего исполняли собственные произведения, зная 

потребности публики. Буквально до середины XIX века пианисты-виртуозы сами сочиняли 

музыку, а исполнение произведений другого автора было возможным как дань уважения, 

однако не было обязательным.  

Со времен Бетховена ситуация изменилась и репертуар пианистов пополнился 

произведениями других авторов. При этом пианист-виртуоз акцентировал внимание лишь на 

своей игре, поэтому авторство композиторов обычно оставалось в неизвестности. По мнению 

исследователей этому есть объяснение:  

Традиции искусной игры, демонстрации виртуозных возможностей корнями 

уходят в барочную эпоху, когда исполнители увлекались украшениями, импровизацией 

и варьированием музыкального текста.  

«Адаптация» клавирной музыки Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта для исполнения 

пианистами-виртуозами с целью создания нового облика этих произведений для 

облегчения понимания музыки. 

Переработка музыкального материала первоисточника в виде концертных 

переложений симфонических, оперных фрагментов, компенсируя звуковые и 

тембровые особенности оригинала поиском новых выразительных средств.  

Постепенное внедрение в исполнительский репертуар современных 

произведений, подготовив слушательскую аудиторию к новаторским сочинениям. 

Настоящий переворот в эпоху Романтизма совершил Ф. Лист. Будучи блестящим 

виртуозом, Лист вознес художественное содержание музыки над виртуозным мастерством. 

Продолжив традиции Бетховена, он раскрыл огромные возможности фортепиано, именно 

благодаря Листу, в эпоху Романтизма фортепиано утвердилось, как солирующий 

инструмент.  

Как известно, выдающиеся композиторы романтической эпохи были прекрасными 

пианистами, представлявшими разные национальные школы Венгрии, Норвегии, Германии, 

Польши - Ф. Лист, Э. Григ, Р. Шуман, Ф. Шопен. Расцвет фортепианного исполнительства 

длился на протяжении практически всего XIX века и назывался периодом романтического 

фортепиано. Тончайшие градации эмоциональных оттенков и нюансов, глубина личных 

переживаний характеризуют романтическую лирику.  

Эстетические принципы эпохи Романтизма оказали влияние на изложение 

музыкального материала произведений композиторов-романтиков: 

1.переосмысление жанровых форм, появление новых жанров, связанных со 

спецификой романтической эпохи (фантазии, скерцо, баллады, транскрипции и т.д.); 

 2.приемы педализации способствовали расширению охвата диапазона клавиатуры, 

связанного с многоплановостью фортепианной фактуры; 

3.ощущение звукового объема, появившегося в результате широкого расстояния 

между крайними звуками; 

4.звуковая насыщенность фортепианной фактуры; 

5.«блеск» технических элементов фортепианной фактуры (фигурации, 

мелодизированные пассажи); 

6.«обертоновая гармония», как результат применения глубинных басов; 

7.Фактурная (гармоническая) педаль, как основной компонент в создании яркой, 

насыщенной звучности фортепианного изложения. 

8.Большое внимание необходимо обратить на пианистический аппарат, которому 

присуща свобода и естественность всех движений, гибкость, ловкость, разнообразное туше. 

В эпоху романтизма центральное место занимала творческая личность - исполнитель, 

чья индивидуальность отражалась в свободе творческих проявлений, которые определяли 

его как важнейшую часть художественной деятельности. Синтез субъективного и 
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объективного, эмоционально-чувственного начала и рационального мыслительного процесса 

органично сочетается в передаче богатого спектра образно-смысловых впечатлений.  

Творческий процесс свободного художника расширил границы пианистического 

исполнительства - музыка романтиков объединяла в себе разные и полярные по 

эмоциональному состоянию образы: высокие и низменные чувства, трагические образы 

наряду с комическими, реальные картины жизни и фантастические иллюстрации. 

Романтическая эпоха позволила исполнителю-художнику раскрыть человеческую личность с 

ее лирическими переживаниями с особой поэтичностью и вдохновенностью. Отсюда 

появляется главнейшее качество фортепианной музыки - «пение на рояле», которое 

поставило перед фортепианным исполнительством ряд вопросов, связанных со спецификой 

фортепианного звука. Активная исполнительская и просветительская деятельность 

пианистов в эпоху романтизма доказала неограниченные возможности и богатейшие ресурсы 

фортепианного искусства.   

Мелодика романтического периода отличается широтой, «бесконечностью» и 

непрерывностью фразировки (Ф. Шопен, П.И. Чайковский, ранний период творчества С.В. 

Рахманинова «Элегия», «Мелодия», «Романс», «Серенада»). Для достижения непрерывной 

мелодической линии требуется особое звукоизвлечение, нюансировка и чувство стиля 

требуется, фразируя мелодию так, чтобы каждая фраза плавно перетекала из одной в другую, 

добиваясь «текучести и певучести звука, легато чувств». Мелодии присуще интонационное и 

композиционное обновление, причем интонации бывают двух типов - фольклор и речитация, 

которая в отличие от классицистской эпохи, имеет более интимный, лирический оттенок. 

Фактура произведения должна быть наполнена воздухом: воздушный фон, дышащие басы, 

прозрачная педаль. 

Музыка эпохи романтизма требует особого отношения к звуку - бархатному, 

неземному, как говорил Г.Г. Нейгауз: «Звук - это святыня, берегите звук как золото, как 

драгоценность, он драгоценность, он зарождается в предзвуковой атмосфере, его рождение – 

таинство, очень важно найти необходимую «меру звука». 
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фортепианного репертуара казахстанских композиторов. Фортепианная музыка 
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Аңдатпа: Болашақ маманның қалыптасуында қазақстандық композиторлардың 

фортепиано репертуарын зерттеу маңызды рөл атқарады.Қазақстан композиторларының 
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Зарождение фортепианной музыки в Казахстане относится к 30-м годам ХХ века. 

Сложный процесс выработки собственного отношения и овладения жанровым 

многообразием профессиональной музыки еще не завершен. Произведения композиторов 

Казахстана привлекают тем, что в большинстве своем колоритны, «сотканы» из народных 

мелодий и напевов, а зачастую имитируют звучание традиционных музыкальных 

инструментов.  

Богатейшие ритмы, своеобразный эпос казахского народа, ладовая основа – все это 

нашло применение в фортепианных произведениях. Изучение их должно помочь 

начинающему пианисту, с одной стороны, показать музыку своего народа, близкую их 

звуковому восприятию, а с другой – ознакомится с чрезвычайно многообразными, подчас 

сложными явлениями музыкального искусства нашего времени. 

Фортепианное творчество композиторов Казахстана, как и любой жанр отечественной 

академической музыки, имеет глубокую национальную основу. Основа национального стиля 

отечественной композиторской школы, по мнению У.Р. Джумаковой, заключается в 

следующих особенностях казахской традиционной музыкальной культуры:  

1. Мелодико-тематический материал национального наследия.  

2. Тембро-звуковые свойства казахских инструментов и народной манеры пения, 

образующий «слой национального звучания».  

3. Особенности поэтической речи, в традиционной казахской культуре неотделимые от 

музыки.  

4. Особенности музыки, связанные с отражением национального мировосприятия, 

миропонимания и мироощущения. 

Ранний этап развития фортепианной музыки для детей Казахстана — период обработок 

– характеризовался накоплением музыкального материала, его осмыслением. Его зарождение 

в Казахстане неразрывно связано с именем А. Затаевича. Собранные и записанные им 

народные мелодии положили начало созданию огромного количества транскрипций, 

обработок для фортепиано, немало пьес, предназначенных для детей.  

Жанр фортепианной миниатюры занимает важное место в творчестве композиторов 

республики. Первые фортепианные произведения в Казахстане написаны в 20–30-е годы ХХ 

столетия именно в виде миниатюр. Это фортепианные обработки казахских народных 

мелодий, созданные А.В. Затаевичем. В 1925–1930 гг. были изданы пять сборников 

«Казахские песни в форме миниатюр на народные темы», в которые вошло 75 пьес. Для 

своих обработок А.В. Затаевич выбирает наиболее яркие в лирическом отношении казахские 

песни. Среди них: «Қараторғай», «Екіжирен», «Қызылбидай», «Жайдарман», «Айнамкөз» и 

многие другие. Обработкам А. Затаевича присуща программность: они отражают 

содержание, образность казахских песен.  

Фортепианные переложения А. Затаевича относятся к раннему этапу развития 

казахской фортепианной музыки. Форма пьес основана на двухкратном повторении куплета 

песни, при этом мелодия не изменяется, но обновляются фактурные и гармонические 

приемы. В некоторых обработках композитор выходит за рамки прямого цитирования 

мелодии, творчески переосмысливает национальные традиции.  

Вслед за А. Затаевичем к жанру детской фортепианной музыки обращались 

практически все композиторы Казахстана. Первоначально это была плеяда русских 

советских авторов, среди которых Е. Брусиловсккй, Д. Мацуцин, В. Великанов, Е. Зингер, Б. 

Ерзакович, А. Гуревич, а в 40-е и 50-е годы отдельные фортепианный произведения для 

детей создают и национальные композиторы – А. Жубанов, Б. Байкадамов, С. Мухамедьяров, 

К. Куатбаев, Б. Джуманиязов и другие. 

Вышеназванных композиторов, при всем различии авторского почерка, объединяет 

одно – стремление сохранить древний напев. Специфика национального материала 

подсказывала отношение к отбору средств фортепианного изложения.  

Выявляются и два типа обработок, обозначенные еще А. Затаевичем в его «Детском 

альбоме». Характерным для последующего периода развития фортепианной музыки для 
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детей стало усиление внимания композиторов Казахстана к европейским формам творчества. 

Мы почти не обнаруживаем в сочинениях цитат в качестве «элемента авторской речи». 

Композиторы нередко сочиняют мелодии в народном духе, используя фольклорную модель. 

В качестве примера можно назвать инвенции Е. Брусиловского, И. Дубовского, фугу Б. 

Ерзаковича.  

Значительно возрос композиторский профессионализм, определились направления 

творческого поиска. В основном завершился и процесс становления казахской национальной 

композиторской школы. Процесс этот в республике включает и творчество композиторов 

Казахстана, так называемой европейской ориентации, представленной главным образом 

русскими авторами. Наиболее ярко выражена эта тенденция в сочинениях А. Исаковой, В. 

Новикова, Ж. Дастенова.  

При рассмотрении творчества этих композиторов неизбежно встает проблема влияний, 

приверженности тому или иному стилистическому направлению русской и европейской 

фортепианной музыки для детей. Первостепенный интерес представляют произведения 

фольклорного стиля. Отнесем к ним сочинения Н. Мендыгалиева, К. Дуйсеекеева, Б. 

Кыдырбековой, Б. Баяхунова, Б. Аманжолова. В их творчестве происходит трансформация 

жанров европейской традиции.  

Суть в том, что последние обретают новый звуковой облик, поскольку сочинения 

названных авторов основаны на музыкальном словаре родного народа. Характерным для 

этого направления в рассматриваемый период фортепианной музыки является углубленное 

проникновение и национальные традиции.  

В начале XIX века в казахскую степь фортепиано как инструмент, прошедший все 

стадии своего развития и усовершенствования в Европе, пришел практически в нынешнем 

состоянии. Если в европейских условиях введение фортепиано в обиход проделало 

достаточно длительный эволюционный путь, то в реалиях казахской культурной среды 

данный процесс носил скачкообразный характер. Аристократические круги Казахского 

ханства, бывшего в ту пору колонией царской России, перенимали ценности своего «соседа». 

Известны факты, что в наиболее состоятельных семьях имелись европейские 

музыкальные инструменты. Так, в семье знаменитого кюйши Даулеткерея было фортепиано. 

В ханском дворце Даулеткерея могли поразить и роскошь обстановки, и незнакомый ему 

быт. Здесь вместо народных инструментов звучал рояль, на котором в присутствии знатных 

гостей играла ханша Фатима. 

Таким образом, фортепиано как информационный носитель новой системы 

музыкального мышления представил ранее не знакомое для казахского слушателя 

музыкальное восприятие. В данном случае этот инструмент стал своеобразным «двигателем» 

музыкального европейского образования, и в этом проявилась его ключевая роль в 

дальнейшем формировании музыкальной культуры страны. Благодаря достигнутому на 

сегодняшний день фортепианная музыка звучит повсеместно: со сцен концертных залов 

нашей страны, на уроках специального фортепиано, на занятиях фортепиано среди учащихся 

различных специальностей в учебных заведениях искусства всех уровней. 

На сегодняшний день отечественная фортепианная музыка представлена во всех 

жанрах: детская фортепианная музыка, концерты, сонаты, вариации, полифонические 

произведения и миниатюры. 

В развитии фортепианных жанров наблюдается этап переосмысления, связанный с 

общемировыми процессами глобализации. Национальная композиторская школа на рубеже 

веков отличается поиском новых путей соединения национального начала и достижений 

мировой академической музыки. Композиторы овладевают современной композиторской 

техникой, используют метод полистилистики, комбинируя элементы и структуры разных 

систем, стремятся к синтезу традиционных и новых средств. 

В результате этого формируется авторский тематизм, основанный на традициях 

музыкальной культуры Казахстана. В этой связи фортепианная музыка композиторов 

Казахстана отражает ведущие мировые тенденции в области композиторского творчества и 
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ключевые психологические установки эпохи – направленность на творчество, самопознание, 

интеграцию. 

При этом следует подчеркнуть, что фортепианная музыка композиторов Казахстана 

отличается глубокой национальной основой. Синтез национального и общемирового в 

отечественной фортепианной литературе вызывает особый интерес у западных ценителей 

музыки. 

Так, творчество композиторов Казахстана неоднократно высоко оценивалось 

зарубежными критиками на различных концертах, конкурсах, фестивалях. В отечественной 

фортепианной музыке особенно широко представлен жанр миниатюры, являющейся 

«музыкальной лабораторией» формирования авторского стиля, стимулом развития 

творческих идей композиторов. 

К жанру фортепианного концерта обращались Н. Мендыгалиев, Г. Жубанова, Б. 

Баяхунов, А. Серкебаев, Т. Кажгалиев, Е. Серикжан, Г. Узенбаева, А. Сагат. Для жанра 

фортепианного концерта характерно, преимущественно, стремление к одночастности, 

использование отличительных черт кюя токпе. 

К жанру фортепианной сонаты обращались Г. Жубанова, Б. Баяхунов, К.Дуйсекеев, А. 

Меирбеков, Г. Секеев, А. Абдинуров. Принципиальным отличием жанра сонаты является 

воплощение основных тенденций времени: стремление к философскому осмыслению 

действительности, углубление общечеловеческого в содержании произведений. 

Огромную работу по изданию и пропаганде современной отечественной фортепианной 

литературы проводит Союз композиторов Казахстана совместно с преподавателями 

Казахского национального университета искусств – организаторами Центра творческих 

инициатив «Artaspect». Так, вышли в свет циклы детских пьес Б. Кыдырбек, С. Абдинурова, 

Д. Останьковича и др. 

Силами преподавателей Казахской национальной академии искусств имени Т. 

Жургенова и Союзом композиторов Казахстана издано учебно-методическое нотное 

пособие, включающее ранее не опубликованные фортепианные произведения конца 1970-х 

годов начала 2000-х годов. В этот сборник вошли произведения Б. Кыдырбек, Т. Андосова, 

А. Калиевой, В. Строгицкого-Пак, А. Оренбургского, А. Токсанбаева, К. Дуйсекеева, Т. 

Кажгалиева. 

При поддержке Фонда Первого Президента в 2008 году выходит сборник 

фортепианных произведений молодых композиторов Казахстана, куда вошли уже известные 

не только в стране, но и за рубежом композиторы: А. Сагат, А. Абдинуров, Ғ. Секеев, О. 

Несіпханов и др. 

В 2011 году опубликован нотный сборник «Ағым», куда вошли фортепианные 

сочинения преподавателей и студентов Казахского национального университета искусств: С. 

Еркимбекова, С. Абдинурова, Д. Останьковича, А. Таниева, Е. Терехиной, Е. Балакший, С. 

Галиевой, А. Андырбаева. Особый интерес вызывают представленные в сборнике творческие 

биографии композиторов. 

Фортепианная музыка композиторов Казахстана исполняется пианистами на всех 

этапах обучения, начиная от музыкальных школ до развернутых виртуозных пьес и 

произведений крупной формы в программах вузовской подготовки специалистов. 

Отечественная фортепианная музыка является обязательным требованием программы 

академических прослушиваний учащихся, государственных экзаменов на всех этапах 

обучения, при поступлении в музыкальные учебные заведения республики. 

Таким образом, фортепианная музыка отечественных авторов занимает достойное 

место в мировой фортепианной литературе. Демонстрирующая высокие результаты 

пианистическая школа Казахстана, а также ее активная конкурсная жизнь способствуют 

популяризации творчества отечественных авторов как на родине, так и за рубежом. 
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РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ 

ФОРТЕПИАНО 
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Республика Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, 

преподаватель 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования музыкально-исполнительского 

мышления студентов в классе фортепиано. Рассмотрены вопросы развития творческой 

индивидуальности, музыкального мышления, стремления к художественному 

совершенствованию исполнителя. Педагогически ориентированное развитие компонентов 

музыкально-исполнительского мышления на каждом этапе обучения позволяет обеспечить 

подлинное качество обучения музыке на уроках фортепиано. 

Ключевые слова: Музыкальное мышление, феномен, музыкальный образ, педагог, нотный 

текст, произведение, слуховая память, ритм, композитор, чтение нот. 

 

ФОРТЕПИАНО СЫНЫБЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН 

ДАМЫТУ 

 

Байшукурова Айгүл Жолаушыбайқызы 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

оқытушы 

 

Аңдатпа: Мақала фортепиано сыныбында студенттердің музыкалық-орындаушылық 

ойлауын қалыптастыру мәселесіне арналған. Білім алушының техникалық дамуы, 

орындаушының көркемдік жетілуіне ұмтылу, оның жеке өсуі, шығармашылық даралығын 

дамыту, музыкалық ойлау мәселелері қаралды. Оқытудың әрбір кезеңінде музыкалық-

орындаушылық ойлау компоненттерінің педагогикалық бағдарланған дамуы фортепиано 

сабақтарында музыканы оқытудың шынайы сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Кілттік сөздер: Музыкалық ойлау, феномен, музыкалық образ, оқытушы, нота мәтіні, 

шығарма, есте сақтау, ритм, композитор, нотаны парақтан оқу. 

 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' PERFORMING THINKING IN PIANO CLASS 
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Republic of Kazakhstan, Aktobe, Aktobe Regional University named after K.Zhubanov, teacher 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of musical and performing 

thinking of students in the piano class. The questions of technical development of the student, 

striving for artistic improvement of the performer, his personal growth, development of creative 
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individuality, musical thinking are considered. The pedagogically oriented development of the 

components of musical and performing thinking at each stage of training allows us to ensure the 

genuine quality of music teaching in piano lessons. 

Keywords: Musical thinking, phenomenon, musical image, teacher, text of notes, composition, 

memory, Rhythm, Composer, reading a note from a sheet. 

 

Музыка есть особый род интеллектуальной деятельности, в чем-то очень близкий 

мышлению, и наряду с этим протекающий в иных формах и по другим законам. 

Проблема формирования и развития музыкального мышления занимает особое место в 

целой системе проблем, связанных с методологическим осмыслением мышления. Мышление 

– сложный социально-исторический феномен, который изучается многими науками: 

философией, психологией, логикой, эстетикой, науковедением, языкознанием.  

Мышление очень тесно связано с творчеством. Музыкальное мышление и музыкальная 

речь, общаясь друг с другом, через музыкальное слово формирует духовную связь между 

композитором-исполнителем – слушателем. Одним из свойств музыкального мышления 

является музыкальный язык. В соответствии с законами музыкального мышления, в процессе 

занятия музыкальным творчеством окружающая действительность превращается в 

музыкальный образ, в котором накапливается действительность. По мнению Л.А. 

Баренбойма: «музыкальный образ, музыкальный текст и язык являются основным 

содержанием и структурной устойчивостью музыкальной мысли». Для формирования и 

дальнейшего развитие мышления, для расширения музыкального кругозора и воспитания 

вкуса большое значение имеет также репертуар. Слушая рассказ о музыке, они не только 

узнают о творчестве композитора, но и определяют характер произведения, выразительные 

средства, использованные в раскрытии его образа. Развитие музыкального мышления, 

музыкальной фантазии учащегося относится к основным и решающим факторам 

музыкально-исполнительского искусства. Музыкальное мышление способно донести 

человека до высоких вершин музыкального искусства. В свою очередь музыкально-

исполнительская педагогика в основу работы кладет развитие творческого понимания 

учеником музыки, как одного из значительных компонентов музыкального мышления, 

влияющего на конечный итог совместной работы педагога и ученика – приобретение 

музыкального опыта, навыков самостоятельности при разучивании нотного текста и само 

осознание музыкального произведения. 

К другим не менее важным компонентам музыкально-исполнительского мышления 

относятся: музыкальный ритм, музыкальный слух, слуховая память, навыки чтения нотного 

текста, творческое понимание музыки. 

Музыкальная речь – это родная речь, но только разговор происходит пальцами и 

музыкальными образами. Только определенный характер музыкальной речи раскрывает нам 

истинное отношение исполнителя к сочинению. Музыкальная речь является ниточкой, 

связывающей исполнителя и слушателя, проводником, по которому передаются настроение, 

эмоции, мысли и переживания композитора и интерпретатора.  

Каждый из пяти выделенных компонентов музыкально-исполнительского мышления в 

своем развитии формирует музыкальную речь. 

1. Музыкальный ритм. Поскольку музыка - искусство, развертывающееся во времени, 

временные моменты в музыке имеют огромное значение. Одним только настукиванием 

ритма можно узнать знакомую мелодию, и при отсутствии ее ритмической организации она 

же останется неузнанной. Так как ритм - один из самых ярких средств музыкальной 

выразительности, он должен «оживлять» исполнение, а это достигается двумя моментами: 

равномерной пульсацией и одновременной борьбой сильной, относительно сильной и слабой 

долей, чтобы нарушать эту пульсацию. Таким образом, когда симметрия метра соблюдается 

не механически четко, музыкальному произведению придается некая выразительность, 

обаятельность, художественный образ произведения «оживляется». Гибкий ритм позволяет 

показать «дыхание» фраз, рельефнее определить кульминацию. Однако, если нарушение 
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ритма чрезмерно, музыкальная ткань сочинения распадается, и исполнение становится 

малоинтересным, непрофессиональным и неубедительным. 

Обучить студента гибкому ритму довольно трудно (особенно, если это начинающий), 

для этого необходим слушательский музыкальный опыт, определенные слуховые 

впечатления, эмоциональный показ педагога. Зачастую непонимание смысла и содержания 

произведения влечет за собой неверную интерпретацию ритма. Умение свободно и 

пластично пользоваться ритмом дает студенту возможность расширить свой репертуар до 

сложных, объемных, интересных произведений. 

2. Музыкальный слух. Значение развития музыкального слуха на занятиях фортепиано 

очень велико, так как способствует слуховому запоминанию и воспроизведению 

музыкальных мыслей, дает возможность анализировать по высоте музыкальные комплексы-

мелодии и гармонии. Музыкальный звуковысотный слух – это целостное понятие, которое 

включает в себя мелодический, гармонический и полифонический слух.  

Развитие внутреннего, абсолютного слуха просто необходимо. Внутренний слух или 

слуховое представление – это основа музыкального исполнения. Если учащийся без труда 

способен слышать художественный образ произведения (читая нотный текст без звукового 

оформления или по памяти), а не просто мелодико-гармоническую и ритмическую 

структуру, его музыкальная речь в будущем будет исполнительски и творчески внятной и 

стилистически узнаваемой. Осмысленная зрелая игра учащегося ставит его на высшую 

творческую ступень. Поэтому одна из неуклонных задач педагога-пианиста на каждом этапе 

обучения – стимулировать и побуждать развитие внутреннего слуха. Высшей формой 

воспроизведения по слуховому представлению является выучивание незнакомого 

произведения, чтение нотного текста без инструмента, благодаря возникшему внутреннему 

представлению. 

3. Слуховая память. Особая роль во всей музыкальной деятельности отводится 

музыкальному слуху, так как слух является главной составляющей музыканта. Именно 

слуховые умения и навыки слухового анализа, обеспечивают творческий потенциал 

музыканта. Свои слуховые навыки музыкант использует как при чтении с листа, так и в 

более сложной работе - сочинительстве, импровизации и исполнении. При выучивании 

музыкального произведения наизусть исполнитель пользуется тремя аспектами слуховой 

памяти - моторным, зрительным и, более сложным, интеллектуальным. Моторный аспект 

позволяет мышечно запомнить произведение. Зрительный аспект дает возможность еще при 

взгляде на нотный текст уже узнавать стиль, жанр, характер сочинения и эпоху композитора. 

Интеллектуальный аспект соединяет в себе вышеперечисленные аспекты, так как позволяет 

найти ключ к разгадке стиля того или иного композитора. 

4. Навыки чтения нотного текста. Умение быстро и грамотно читать нотный текст дает 

возможность схватывать всю нотную картину целиком, а не выискивать и отсчитывать 

линейки и, таким образом, сокращать время и силы на выучивание и подготовка текста 

наизусть. Задача педагога - регулярно обогащать и приумножать знание и понимание знаков 

и обозначений нотного текста, из которых в дальнейшем следует точное и грамотное 

воспроизведение музыкального смысла сочинения. К сожалению, плохая читка с листа, как 

показывает педагогическая практика, сильно затрудняет работу над произведением, 

затягивает период его разбора, в процессе которого у учащегося теряется интерес к 

произведению, сужается музыкальный кругозор и значительно ухудшается исполнительское 

мастерство. Создание и конструирование  нового произведения занимает очень много 

времени.  

Чтение нот происходит с двух позиций: с позиции разбора текста и с позиции чтения с 

листа. Разбор текста подразумевает более длительный процесс его изучения, с возможными 

остановками с целью тщательного просмотра нотного текста. Разбор текста означает более 

профессиональный подход к произведению, из которого впоследствии вытекает 

профессиональное исполнение. В момент самого разбора музыкальный характер не 

сохраняется, а откладывается на определенный срок до его выучивания. Иначе происходит с 
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чтением с листа, где важнейшим аспектом является сохранение характера музыкального 

произведения, его темпа, хотя и допускаются потери музыкальной фактуры в угоду 

созданию художественного образа. 

5. Творческое и созидательное понимание музыки. Понимание, восприятие, познавание 

музыки несет в себе результат развития музыкальных способностей, возможностей и умений, 

таких как ритм, слух, музыкальная память, так как они помогают глубже прочувствовать 

смысл музыкального произведения. Чем ярче эти способности выражены, тем интереснее, 

красочнее и совершеннее будет исполнено произведение. Говоря о понимании музыки, чаще 

всего мы представляем себе работу с учащимися старших классов или со студентами. Но 

если для студента на начальном этапе обучения еще не определили значение содержания 

музыки, музыкальных эмоций, вряд ли в будущем он станет глубоким музыкантом. Даже при 

условии, что он крепко подготовлен технически, выразить «что» в музыке без 

предварительных тематических занятий по поиску характерного образа будет крайне 

сложно. 

Конечно, творческое, созидательное понимание музыки является результатом 

непосредственного эмоционального восприятия произведения и осознания его как в целом, 

так и в деталях. В результате исполнительской деятельности повышается способность 

осмысленно интерпретировать, анализировать музыкальные произведения.  Развитие 

понимания музыки на протяжении всего обучения идет шаг за шагом, не прерываясь, 

учитывает жизненный опыт учащегося, не преувеличивая и не преуменьшая такового. 

Умение распознать в деталях целое - музыкальную речь - доступно далеко не каждому 

музыканту. Качество музыкальной речи исполнителя напрямую зависит от воспитания 

творческого понимания музыки: из-за попытки компенсировать непонимание музыки 

исполнитель часто наделяет ее ложной выразительностью, придавая те оттенки музыкальной 

речи, которые неуместны в данном произведении или не свойственны данному композитору. 

Сложная творческая работа исполнителя заключается в первую очередь в понимании и 

восприятий. По словам Ф. Бузони, это почти сверхчеловеческая задача - откинуть 

собственные чувства, чтобы перевоплотиться в чувства самых разных индивидуальностей и 

отсюда изучать их творения, - понять их. 

Таким образом, педагогически ориентированное развитие компонентов музыкально-

исполнительского мышления на каждом этапе обучения позволяет достичь 

исключительности, совершенства, убедительности и подлинности музыкальной речи 

исполнителя, умеющего распознать в недрах нотного текста музыкального произведения 

желания, стремления и переживания композитора и тем самым обеспечить подлинное 

качество, организованного педагогом в процессе обучения музыке на уроках фортепиано. 
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The new living conditions dictated by political and economic changes have greatly influenced 

the education sector as a whole. New forms of teaching lessons and approaches to educational 

standards have made adjustments to the application of basic principles in practice. Professional 

music education, as an integral part of the education system, must adapt to new standards. 

   Since the opening of the Moscow Conservatory in 1866, the basic principles of professional 

music education have not undergone major changes. Musical performance was initially based on the 

main requirements: fluency in the instrument, technical equipment of the musician, knowledge of 

the methodological principles of playing the instrument, knowledge of the stylistic features of music 

from different eras, knowledge of harmonic laws and the ability to think analytically in relation to 

the piece being performed. The high level of requirements for a professional musician was the 

standard of the musical education system for the whole world. 

The theory and practice of music education is an inextricable synthesis of knowledge, skills 

and the embodiment of this knowledge and skills in an artistic image. Without such interlacing, it is 

impossible to obtain a creative individuality. Each musician-performer expresses not only basic 

knowledge during a performance, but also with the help of the acquired skills, conveys to the 

listener his personal concept of the work. 

The new living conditions associated with the global pandemic have made a certain 

adjustment in the approaches to the basic methods of music education. Professional music education 

was confronted with new factors: there was an urgent need to look for points of contact between the 

basic principles of teaching instrument skills and new conditions for conducting individual lessons. 

In music education, as in any creative professional education, the value of direct personal 

contact between teacher and student is the most unshakable factor. At all times, the presence of the 

teacher next to the instrument and the student was the only possible condition for the lesson. They 

went to the great masters in line for consultations, because a great teacher knows how to highlight 
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and show some special moments, tell and decompose such little things into their component parts 

that allow you to achieve the desired sound. It is no coincidence that when entering a special music 

school or conservatory, many strive to get into the class specifically for a specific teacher. 

With the advent of distance learning into our life, all teachers of individual lessons had to very 

quickly transform and look for new ways of communication with the student, learn to explain and 

show the correctness and incorrectness of execution with new methods at a distance. This is not to 

say that this is a negative experience. The use of distance formats gave many new and useful skills 

to the teachers themselves, taught them to be more mobile, more attentive, give more specific 

instructions, look for new formulations, select more accurate characteristics, to describe the sound 

when it is not possible to sit next to them and play the way they wanted would like to hear it from a 

student. 

Of course, for strings or wind instruments, where intonation and purity of performance are in 

the first place, the remote format of conducting lessons with children absolutely contradicts all the 

meanings of music education. This applies specifically to children who have not yet developed 

skills and abilities at all, who have not yet mastered the technique of playing an instrument.  

For teaching the piano, the distance format is more possible, but only from a certain age, 

because setting hands and teaching the correct technique of playing should be with the direct 

participation of the teacher and personal contact. The process of the formation of the setting of 

hands takes place under the constant supervision of the teacher and playing the instrument. At a 

distance in words, it is simply impossible to explain to a 6-7 year-old child what he needs to do with 

his fingers, how to place his hands and hold his hands, and how to press the keys with the right 

touch. 

In a situation where lessons are conducted remotely, great musical experience and possession 

of basic methodological knowledge allowed musicians - teachers to go through the stage of a 

pandemic, while maintaining the continuity of music education. The knowledge and skills that each 

teacher has accumulated over his working experience, theory and basis, in practice, required an 

absolute transformation. As a result, modern pedagogy received a synthesis between the theory of 

professional music education and the practice of digital global communication. 

In practice, for an experienced teacher who knows how to find points of understanding with a 

student and thus achieve the desired result, temporary, non-permanent lessons in a distance format 

are not a big obstacle. On the contrary, sometimes in the video format, an experienced ear can hear 

many of the flaws that are hidden in the classroom behind the close sound of the instrument. Also, 

new methods of teaching lessons made it possible to identify the technical shortcomings of students. 

A professional teacher can skillfully use such classes not for fine polishing of the musical image 

and sound, but for the technical improvement of the student, developing the speed and degree of 

mastery of the instrument through exercises, scales and etudes. The world experience of 

communication has shown that distance learning, on the contrary, has brought many musicians 

closer together in terms of experience exchange. Because, finding themselves closed within their 

own country, everyone began to look for ways to implement their creative ideas. And there were 

many master classes, open lessons, distance competitions, which helped many musicians and 

students to realize their creative abilities. This new reality opened up opportunities for many 

children, and revealed great convenience to participate in distance competitions, because, living in 

very distant parts of the world, the musician had the opportunity to grow professionally with the 

help of video recordings of his performance. This experience was not only very useful, but it turned 

out to be extremely difficult practice - it is not so easy and simple to play a complete program 

without editing in ideal quality. For teachers and students, this is a kind of new challenge and test of 

the level of professionalism - it became important for teachers to achieve absolutely perfect 

performance, and for students to cope with their emotions and try to bring the work to the 

competition with the transfer of all their goals. 

The purpose of any performer is to perform on stage. The purpose of the musician is the 

teacher to teach the student all the subtleties of musical skill, so that the student can perform solo or 

in a group on stage. And live performance, as well as direct contact between teacher and student in 
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the classroom, is the main principle of professional music education. It will depend on each teacher 

how to use the experience gained, transform it into new achievements and look for opportunities for 

self-development and professional development, or not use the achievements of world 

communication, denying some of the convenience and usefulness in daily practice. 

For professional music education, as a part of the educational system of the state, the main 

thing is the upbringing and training of creative intellectual personalities of the world level. 

Literature: 

1. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки: науч.-метод. материалы / 

Э.Б.Абдуллин М.: Прометей, 1991. — 64 с. 

2. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе 

высшего образования: учеб. пособие / Э.Б .Абдуллин. М.: Прометей, 1990. - 186 с. 

3. Абдуллина O.A. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования / О.А.Абдуллина. — М.: Просвещение, 1990.-141 с. 

4. Абдуллина O.A. Педагогический мониторинг качества подготовки учителя / O.A. 

Абдуллина // Преподаватель. 1998. - Вып. 3 (5). - С. 19-24. 

5. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К.А.Абульханова-

Славская. М.: Наука, 1980. - 335 с. 

 

ӘОЖ 78.071.1 

 

ӘНШІ КОМПОЗИТОР ӘШІР МОЛДАҒАЙЫНОВТЫҢ БАҒЫН ЖАНДЫРҒАН ӘН 

 

Рахимова Жұмағаным Әбілхалыққызы 

Қазақстан Республикасы, Орал қ., М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

Университетінің профессоры 

 

Аңдатпа: Мақалады Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі, әнші, 

музыкатанушы,композитор Әшір Молдағайыновтың шығармашылығы және мәдениеттің 

көркейюіне күш-жігерін аямай, орасан зор еңбек атқарғаны айтылады. Сонымен қатар 

шығармалары, романс пен әндері қарастырылған. 

Кілттік сөздер: композитор, романс, ән, музыкатанушы,опера, баритон 

 

ПЕСНЯ, ВОСПЕТАЯ ПЕВЦОМ КОМПОЗИТОРОМ АШИРОМ 

МОЛДАГАЙЫНОВЫМ 

 

Рахимова Жумаган Абильхалыковна 

Республика Казахстан, г. Уральск, профессор Западно-Казахстанского университета 

им. М. Утемисова 

 

Аннотация: В статье отмечается, что член Союза композиторов Казахстана, певец, 

музыковед, композитор Ашир Молдагайынов проделал огромный труд, не жалея сил на 

творчество и процветание культуры. А также произведения, романсы и песни. 

Ключевые слова: композитор, романс, песня, музыковед, опера, баритон. 

 

A SONG SUNG BY SINGER-COMPOSER ASHIR MOLDAGAYYNOV  

 

Rakhimova Zhumaganym  

Republic of Kazakhstan, Uralsk, Professor of the West Kazakhstan University named after M. 

Utemisov 

 



261 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Abstract:The article notes that a member of the Union of Composers of Kazakhstan, singer, 

musicologist, composer Ashir Moldagayynov has done a lot of work, sparing no effort for creativity 

and prosperity of culture. As well as works, romances and songs. 

Keywords: composer, romance, song, musicologist, opera, baritone. 

 

Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі Әшір Молдағайынов егемен еліміздің 

кәсіби өнерінде өзінің қайталанбас қолтаңбасымен ерекшеленеді. Әнші, 

музыкатанушы,композитор Әшір Самиғоллаұлы 20 жыл бойы Абай атындағы мемлекеттік 

опера және балет театрында белді опералық партияларды айтатын баритон дауысты алдыңғы 

қатарлы әнші болып абыройлы қызмет атқарды. Қазақстанның көптеген облыстарында және 

шетелдерде гастрольдік сапарлармен халыққа өз өнерімен танылды.  

Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында қалың тарихи бар Ақжайық өңірінің мәдени-

рухани өмірінде ұлттық мүдде тұрғысынан оң өзгерістер кең өріс алды. 90-жылдардың 

басында Орталықтан кәсіби тұрғыда шыңдалған, республикамызға танымал бір топ музыка 

өнері майталмандары келіп, өңіріміздің рухани өміріне жаңа леп әкеледі. Тағдырдың 

бұйырғаны солай болар,композитор Әшір Молдағайынов,  дирижер Қырымгерей Қажымов, 

күйші Тұяқберді Шәмелов, Еркін Нұрымбетовтар, сонымен қатар қәзіргі кездегі 

республикаға танымал режиссерлар Мұрат Ахманов, хореографтар Айсұлу Жолтаева, Айгүл 

Кулбековалар сынды қайраткерлер Ақжайық өңірі мәдениетінің көркейюіне күш-жігерін 

аямай, орасан зор еңбек атқарды. Ал, осы лектің көшбасшысы, ақылшысы, көркемдік 

жетекшісі, жастарға өнерде, өмірде жол сілтеуші компас боларлықтай қызмет атқарған 

тұлға-композитор Әшір Молдағаинов еді. 

Әшір Молдағайынов 1937 жылы 10 ақпанда Жамбыл облысының Бесағаш атты 

ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын Павлодар облысының Ертіс ауылында жұмысшы 

ретінде бастады. 1957 жылы Мәскеу қаласында өткен Бүкіл әлемдік жастар мен студенттер 

фестиваліне Абайдың «Айттым сәлем, Қаламқас» атты әнімен қатысып, Алтын медальды 

жеңіп алады. Кейін, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында вокал 

өнерінен ҚСРО халық әртісі Роза Жамановадан, Киев консерваториясының вокал 

профессоры Леонтиявадан дәріс алады. Өнер қайраткерлері: Құрманбек Жандарбеков, Ермек 

Серкебаев, дирижерлар Фуат Мансуров, Төлепперген Абдрашев, Шамғон Қажғалиев, 

Нұрғиса Тілендиев сынды тұлғалармен өмір бойы адами достық қарым-қатынаста, 

шығармашылық байланыста болды. 

Әшір Молдағайынов өткен ғасырдың 60-жылдарындағы композиторлық шоғыр: 

Әбілахат Еспаев, Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуов, Мыңжасар Манғытаев, Ескендір 

Хасанғалиев сынды қайраткерлермен замандас, тағдырлас болды. Әшір Молдағайынов әндер 

мен романстардың, күрделі симфониялық формадағы 300-ге тарта мызыкалық 

шығармалардың авторы. Оның шығармаларын Қазақстанның кәсіби ұжымдары мен жеке 

орындаушылары, теледидар мен радиодан шырқады, музыкасы спектакльдер мен 

кинофильмдерде орындалды. 

Композиторды тындаушы халыққа жарқ етіп, кең көлемде таныстырған Халық 

Қаһарманы орденінің иегері, КСРО артисі, Қазақстан Республикасының халық артисі Роза 

Бағланованың орындалуындағы Еслям Зікібаевтің «Аяулым, арманымдай асылым ең» әні 

жас композитордың бағын жандырып, республика жұртшылық көлеміне танымал етті. Міне, 

осы кезден бастап Әшір Молдағайыновтың композиторлық бағы, атағы шыға бастайды. 

Әшекең бұл әнді өзінің бойтұмары деп есептейтін. 1966-1984 жылдарда автордың «Аяулым, 

арманымдай асылым ең» әнімен Қазақ теледидары өзінің бағдарламаларын бастайтын еді. 

Композитор қаламынан туындаған «Невада-Семей», «Астана-мәңгі жас қала» атты әндері 

қазірде әншілер репертуарының төрінен орын алып, халықтың сүйіп айтар әндері. Ал оның 

көптеген симфониялық поэмалары, сюиталары, ән-романстары «Сәулетті Қазақстаным», 

«Аққуым, ұмытпа мені», «Алғашқы қоңырау» сынды жинақтарында жарық көрді. Әшір 

Молдағайынов әндерін мазмұны тұрғысынан үлкен екі топтама жіктеуге болады:  біріншісі, 
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балаларға арналған, ал екіншісі, Отан тақырыбы. Композитор қолтаңбасын даралайтын марш 

екпіні оның шығармаларын пафостық көңіл-күй мен оптимистік сезім тұрғысында үндетеді. 

1989 жылы Жамбыл атындағы филармония әншілерімен қазақ музыкасын насихаттау 

мақсатында алғаш рет лекторлық топ құрып және сол жылы ол Алматы облысы бөлімінің 

Қазақстан музыкалық қайраткерлер одағын басқарды. 1990-1993 ж.ж. Алматыда жетекші 

музыкалық ұжымдар, белгілі әртістер мен ақындардың қатысуымен композитордың төрт 

шығармашылық кештері өтіп, Ш.Айманов атындағы киностудияда екі музыкалық телефильм 

түсіріледі. 

1993 жылдан өмірінің сонғы күніне дейн Ә.Молдағайынов Ақжайық өңірінде қызмет 

етті. «Жайық таңы» және қазақтың ержүрек қызы Мәншүк Мәметоваға арналған «Нарын 

гүлі» симфониялық поэмалары, белгілі ақындар- Ж.Молдағалиев, Қ.Мырза Әлі, 

Н.Әлімқұлов, А.Бақтыгереева және Ж.Набиуллин, А.Нәріков, Ғ.Сейтақ, Б.Баймұханова 

сынды Оралдық ақындардың өлеңдеріне ән-романстарын жазды. Суретші Сәкен Ғумаровтың 

рухына бағышталған жергілікті ақын Владислав Ирхиннің өлеңіне жазылған симфониялық  

оркестрге, хорға және жеке дауыстарға арналған «Үйеңкінің бұтағы» атты реквиемі Әшір 

Молдағайыновтың көрнекті шығармаларының бірі болып табылады. Осы реквиемнің 

тұсаукесері Орал және Астрахань қалаларында өтті 

Әшір Самиғоллаұлының шығармашылығын халыққа кеңінен насихаттау мақсатында 

және композитордың 80 жылдығына орай 2017 жылы, 2019 жылдары Орал қаласында Әшір 

Молдағайынов атындағы І, ІІ Республикалық вокалистер конкурсы оздырылды. 

«Ақжайығым – ақ еркем» (өлеңі: Айтжан Байғожаевтікі), «Сәулетті Қазақстан» 

(А.Байғожаев), «Орал вальсі» (Ғ.Сейтақ), «Ұстазым» (Н.Әлімқұлов), (Қай ауылда жүрсін  

сен?!» (Қ.Бектұрсынұлы), «Қалай саған жан сырымды ашамын» (Қ.Мырза Әлі), 

«Сағынышым аманбысың?!» (Т.Молдағалиев), «Әлди ботам, әлди-ай» (Ә.Молдағайынов) 

әндері мен «Айша бибі-Қарахан» операсынан (либреттосы Бақтияр Әбділдаевтікі) 

«Айшаның арманы» романсын осы жолдар авторы қазақ халық аспаптары оркестріне арнайы 

өңдеп түсіріп, аталған шарада Дәулеткерей атындағы оркестрдің сүйемелдеуінде қазылар 

алқасының мүшелері мен конкурс талапкерлері жоғары деңгейде орындады. «Асыл 

тұлпардың тұяғы», композитордың қызы, Ақбота Әшірқызы Молдағайынова осы байқаудың 

ең жас үміткері ретінде қатысып, дипломант атануы-әке жолын жалғастырған, іздеуші-

мұрагеріндей жақсылық сезімін ұялатады. 

Тараз қаласының 2000-жылдығына ірі монументальды жанырда «Айша Бибі – 

Қарахан» (лебреттосы тараздық ақын Бахтияр Әбілдаевтікі) операсын жазып, туған жер 

алдында азаматтық борышын орындады. Операда композитордың музыкалық стилінің кең 

диапазонын, күрделі ладтық құрылымдарын, интонациялық серпінділік айқындаса, ал 

мәтіндеріне тақырыптық ауқымдылық және терең мазмұндылық тән. Бұл опера тарихи 

трагедия. Қожаның ұрпағы Айша Бибі туралы дастан. Самарқант шаһары мен Тараз 

шаһарының маңайында болған оқиға. Аса өзенінің жағасында Айша Бибі мавзолейі тұр. Бұл 

опера Тараз қаласының 2000-жылдығына арналады. 

Қазақстан композиторлар Одағының мүшесі, әнші-композитор Әшір Молдағайыновтың 

шығармаларын халыққа кеңінен насихаттауға зор үлесін қосқан жұбайы, әріптесі, жан-досы 

Жұмағаным Рахимова. 

Қазақстан Композиторлар Одағының мүшесі, әнші Ә. Молдағайыновтың шығармалары  

Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Сәулетті Қазақстаным» 

Ә. Молдағайынов, Ә. Оспанов «Астана – мәңгі жас қала» 

Ә. Молдағайынов, А. Молдағайынов «Добрый город мой - Астана» 

Ә. Молдағайынов, С. Асанов «Алматының кештері» 

Ә. Молдағайынов, Б. Тәжібаев «Ақтөбем – жан өлкем» 

Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Ақ Жайығым – ақ еркем!» 

Ә. Молдағайынов, Ғ. Сейтақ «Орал вальсі» 

Ә. Молдағайынов, С. Қалиев «Тасқала – Жалын, жас қала!» (гимн) 

Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Жетісай – таң құсым!» 
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Ә. Молдағайынов, Н. Әлімқұлов «Әсем қалам – Жамбылым» 

Ә. Молдағайынов, С. Пірманов «Тараз вальсі» 

Ә. Молдағайынов, М. Ементаев «Айыртау вальсі» 

Ә. Молдағайынов, С. Пірманов «Аралдан кетті-ау, аққулар...» 

Ә. Молдағайынов, Б. Имашев «Қызылорда – бақ таңым» 

Ә. Молдағайынов, Ә. Молдағайынов «Сағынышым, Бесағашым!» 

Ә. Молдағайынов, Т.Молдағалиев «Алматы – әсем астанам!» 

Ә. Молдағайынов, Ғ. Сейтақов «Ақсай аспаны»   

Ән, романстар 

Ә. Молдағайынов, Е.Зікібаев «Аяулым, арманымдай, асылым ең» (романс) 

Ә. Молдағайынов, Н.Әлімқұлов «Алғашқы ұстазым» 

Ә. Молдағайынов, Г.Сейілжанова «Кеттің солай, түсінбедің» (романс) 

Ә. Молдағайынов, Қ.Мырзалиев «Сене бер!» «Қалай саған жан сырымды ашамын» 

(романс) 

Ә. Молдағайынов, Ө.Нұрғалиев «Сағындым анам, мен сені» (романс) 

Ә. Молдағайынов, Н.Лушникова «Қайдасың еркем» (романс) 

Ә. Молдағайынов, Ш.Смаханұлы «Самғашы, самға, қарлығаш» 

Ә. Молдағайынов, Б.Ақбаев «Таба алмай сені, келемін іздеп» 

Ә. Молдағайынов, А.Байғожаев «Әкем туралы толғау» 

Ә. Молдағайынов,  Н.Бегалиев «Жағалау қалып барады...» 

Ә. Молдағайынов, Г.Тукай «Әй, мөкатдәс, моңлы сазым» 

Ә. Молдағайынов, У.Ементаевой «Не забудь меня, не забудь...» 

Ә. Молдағайынов, А.Бақтыгереева «Сыйлар ем бір өзіңе бар таң нұрын...» 

Ә. Молдағайынов, А. Бақтыгереева «Есіңе ал» 

Ә. Молдағайынов, М. Мақатаев «Көгершіндей алдыңа келіп тұрмын» 

Ә. Молдағайынов «Ойының ба, шының ба?» 

Ә. Молдағайынов, Қ. Аманжолов «Абайға айтарым» (толғау) 

Ә. Молдағайынов, Абай «Өлсем орным қара жер сыз болмай ма?!.» 

Ә. Молдағайынов, Р. Нұрпейісов «Аққу самғауы!» (Ұлы Отан соғысының батыры 

Мәншүк Маметоваға арналады) 

Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев«Невада - Семей» 

Ә. Молдағайынов, А. Молдағайынов «Твои глаза» 

Ә. Молдағайынов, Ә. Асылбеков «Жан ана» (романс) 

Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Сағынарым ұстазым!» 

Вокалдық цикл «Петербургские зори» сөзі Владислав Ирхиндікі 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «И опять Петербург…» (баритон) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Пускай, пускай глумятся Пасквили» (тенор) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Как океан рокочущий…» (бас) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Во всем была изысканность и гордость…» (сопрано) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Ты прости» (сопрано) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «И ты мне все прости…» (баритон)А.Молдагаинов, В.Ирхин 

«Благодари» (баритон) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Чтоб все звоны и запахи мира!» (баритон) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Белые ночи» «Мечты не отнявший, мечты не 

поправший…» (сопрано) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Ни всплеска волн…» «Осенний вальс» (тенор) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Надломилась душа, надломилась…» (баритон) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Чайка» «Во дни расставанья с тобою до встречи…» 

(сопрано) 

А.Молдагаинов, В.Ирхин «Но если я творенье божье…» (тенор) 

А. Молдагаинов, В. Ирхин «О, как ты мог отринуть чудо?!» (сопрано) 
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Ақын Владислав Ирхиннің өлеңіне жазылған симфониялық  оркестрге, хорға және 

жеке дауыстарға арналған «Үйеңкінің бұтағы» атты реквиемі. 

А сентябрь, как языческий бог… (бас) 

Я боюсь помечтать о тебе (тенор) 

Я бы слагал ей песни (баритон) 

Мне мучиться, безумствовать… (бас) 

На душе-то, как широко! (тенор) 

Сорвался раз орел за ласточкой крылатой (баритон) 

Когда от струн ушли напевы… (сопрано) 

А недавно так дышалось легко и так пелось… (бас) 

Не любит, зараза, не любит… (бас) 

И зажглась кленовая ветвь… (Ты теперь не умрешь…) (баритон) 

О, как ты мог отринуть чудо? (сопрано) 
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Аңдатпа: Мақала ХХ ғасырдағы музыкалық мәдениетте жарқын із қалдырған 

Т.Мыңбаевтың шығармашылық тұлғасын түсінуге бағытталған.Тимур Мыңбаев – дирижер, 

композитор, музыкатанушы. Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі, Бүкілодақтық Ленин 

комсомолы сыйлығының лауреаты. Көптеген жылдар бойы Тимур Мыңбаев Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік симфониялық оркестрінің бас  дирижері болып қызмет етті. 

Осы оркестрмен Тимур Мыңбаев өзінің дирижерлік стилін дамытты, соның арқасында 

оркестрдің орындаушылық деңгейі жоғары деңгейге көтерілді. 
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Аннотация: Статья посвящена попытке осмысления творческой личности Т.Мынбаева, 

оставившего яркий след в музыкальной культуре ХХ века.  Тимур Мынбаев - дирижер, 

композитор, музыковед, Заслуженный артист Казахской ССР, лауреат Всесоюзной премии 

Ленинского комсомола. На протяжении многих лет Тимур Мынбаев был главным 

дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Казахстан. С этим 

коллективом у Т. Мынбаева сформировался собственный дирижерский стиль, благодаря 

чему высоко поднялся исполнительский уровень оркестра.   

Ключевые слова:дирижер, композитор Тимур Мынбаев, творческая деятельность. 
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Abstract: The article is devoted to an attempt to comprehend the creative personality of T. 

Mynbayev, who left a bright mark in the musical culture of the ХХ century. Timur Mynbayev — 

conductor, composer, musicologist. Honored Artist of the Kazakh SSR, laureate of the All-Union 

Lenin Komsomol Prize. For many years Timur Mynbayev was the chief conductor of the State 

Symphony Orchestra of the Republic of Kazakhstan. With this orchestra, T. Mynbayev developed 

his own conducting style, thanks to which the performing level of the orchestra rose to a high level.  

Keywords: conductor, composer Timur Mynbayev, creative activity. 

 

Қазақ өнерінің білімдік, мәдени кеңістігі сан түрлі және сан қырлы. Мемлекетіміз өз 

кезегінде өнер саласына қолдауын тоқтатқан емес. Оған дәлел, президенттің басшылығымен 

өнер салаларын одан әрі дамытуға мықтап күш салынуда. Тәуелсіздік жылдары ішінде 

елімізде қабылданған бағдарламалық-стратегиялық құжаттардың, республика Президентінің 

Жолдаулары мен шешімдері ел болашағының мүддесі үшін жасалып отыр. 

Қазақстан Республикасы - өзінің этникалық, мәдени және діни компоненттерінің алуан 

түрлілігімен ерекшеленетін ұлы ел. Оның ең маңызды байлығының бірі - біздің 

Қазақстанымызды бүкіл әлемге дәріптеген белгілі ғылым, мәдениет, өнер, әдебиет 

қайраткерлері. Қазақ өнерінің дамуына үлес қосқан майталмандарымыз әр салада болсын 

жетерлік. Олардың ішінде еліміздің музыкалық мәдениетіне үлес қосқан, есімі бірте – бірте 

ұмыт бола бастаған дара тұлға Тимур Мыңбаев. 

Тимур Кәрімұлы Мыңбаев 1943 жылы 4 қазанда Алматы қаласында дүниеге келген. 

Өзінің шығармашылық жолын Ленинград қаласынан бастап, тәжірибесін туған өлкесінде 

шыңдап, жетілген шағында үлкен оркестрлармен: Мәскеу, Петербург, Екатеринбург, 

Саратов, Самара, Ярославль филармонияларының оркестрлерімен жұмыс жасаған. СССР, 

Европа, Азия қалаларында гастрольдік сапарлар жасаған. Өмірінің соңғы кезеңін Мәскеудегі 

Гнесиндар атынтағы музыкалық академиясында студенттік оркестрдің дирижері ретінде 

өткізді. Талантты тұлға қазақ өнерінің тарихында ерекше орынға ие. Дегенмен де белгілі 

дирижердың есімі отандық музыка аренасында ұмытылып, елеусіз қалдырылды. Осы 

жұмыстың жазылу мақсаты отанында ұмытылған творчестволық тұлғаның орнын толтыру.   
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Дирижерлық өнер – бұл музыкалық іс-әрекеттің шын мәнінде ерекше, ең таңқаларлық 

әлеуметтік мәні бар, ерекше түрі. Бұл мамандықта жұмыс істеу үшін керемет есту қабілеті, 

музыкалық жады, ырғақ сезімі, стиль, тембр, кең музыкалық материалды білу қажет. Бұдан 

бөлек жеке қасиеттерден – ерік, мақсаттылық, мықты мінез, көшбасшылық, 

ұйымдастырушылық қабілеттері маңызды. Айтылған қасиет – қабілеттердің барлығы ірі 

тұлға Тимур Мыңбаевқа тән десек қателеспейміз.  

Көрнекті ғалымдардың отбасында дүниеге келген Тимур, әпкелері мен ағаларына 

қарағанда, ата-анасының жолын қуған жоқ. Музыкалық мектепті бітіргеннен кейін Тимур 

Мыңбаев Римский-Корсаков атындағы Ленинград музыкалық училищесіне хорда 

дирижерлау бөліміне Л. Михайлованың сыныбына оқуға түседі. Училищеде оқып жүрген 

кезінде музыка жазуға деген құштарлықты сезініп, консерваторияның екі бөлімінде - хорда 

дирижерлау профессор Е. П. Кудрявцева сыныбында және композиция, профессор И. Я. 

Пустильниктің сыныбында білім алады. 

«Тимур Мыңбаев – бүгінде біздің өнер шеберлерімізбен өздерінің оркестрімен ойнауға 

үлкен ықыласпен шақырылатын дирижер. Ол талантты, танылған композитор. Оның 

«Бриттеннің полифониясы» атты диссертациясы жоғары дәрежеден орын алады.» [1, 228] 

деген ұстаздыңда студентіне берген үлкен бағасы, атқарылған жұмыстардың бекер еместігіне 

куә. 

70 - жылдары қазақ музыкалық өнерін одан әрі дамытудың уақыты болды. Осы кезеңде 

Республикада Абай атындағы академиялық опера және балет театры, Мемлекеттік 

филармония, хор капелласы, Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптары оркестрі, 

ән және би ансамбльдері жұмыс жасап тұрды. Қазақ әншілері, КСРО халық әртістері Б. 

Төлегенова, Р. Бағланова, Р. Жаманова, Е. Серкебаев, апалы-сіңлілі Накипбековтердің 

музыканттары, А. Мусаходжаева, Г. Кадырбекова, дирижер Т. Мыңбаев, әншілер М. 

Мұсабаев, Р. Жұбатурова, Н. Үсенбаева, А. Днишев, Р. Рымбаева, Г. Есімов, Е. Хасанғалиев, 

Н. Нүсіпжанов әлемдік даңққа ие болды. Опера және балет өнері одан әрі дами берді, 

К.Кужамьяров пен Н. Тілендиевтің «Алтын таулар», С. Мұхамеджановтың «Айсұлу» 

опералары, Г. Жұбанованың «Ақ құс туралы аңыз» және «Хиросима» балеттері жазылды. 

Қазақстан композиторлары бірқатар симфониялық туындылар жазды [2, 325]. 70 - 80 жылдар 

аралығында Тимур Мыңбаев көптеген оркестрге арналған музыкалар жазады. Осы жылдары 

ол Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Мемлекеттік симфониялық оркестрінің бас 

дирижері және көркемдік жетекшісі, Алматы консерваториясында полифония курсынан 

дәріс береді. Алматыға ауысуына байланысты аспирантураны сырттай оқуға өтініш береді 

[3]. Өз туған жеріне қайта оралу композитордың шығармашылық идеяларына жаңа серпін 

берді. Музыканттың қиялы өз халқына деген сүйіспеншіліктен, оның мәдениетіне деген 

қызығушылықтан шабыт алады.  

Ірі дирижердың үлкен жетістіктерге жетуі, оның өз жұмысына деген жауапкершілігі 

әкесінен дарыса керек. Тимур Мыңбаев қазақ жеріне еңбегі сіңген, қазақ халкынан шыққан 

тұңғыш биология  ғылымдарының докторы, ВАСХНИЛ-дің академигі әрі оның Қазақ 

филиалы президиумының бірінші төрағасы, Қазақ КСР Жоспарлау комитеті төрағасының 

орынбасары болып істеген, өзінің қысқа өмірінде артынан елеусіз із қалдырған Кәрім 

Мыңбаевтың ұлы. Кәрім Мыңбаев 1906 жылғы 15 тамызда қазіргі Қарағанды облысы, Нұра 

ауданы, Ивановка ауылында дүниеге келді. Кәрімнің көзі ашық, ойлы азамат боп өсуіне 

жазушы, қоғам және мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллинмен қызметтес болған туған 

ағасы Тұрысбек Мыңбаевтың ықпалы көп тиіпті. Жастайынан қазақ ауыз әдебиетінің 

шығармаларын жетік меңгеріп ақындық жолды таңдағысы келгенде Сәкен Сейфуллин 

ғылым жолына түсуіне бағыт бағдар береді. Зиялы қауымның арасында болуы, өнерге деген 

құштарлығының бір бөлігі әлбетте Тимур Кәрімұлының бойына дарыса керек. Небәрі 42 жыл 

өмір сүрген талантты ғалым 200-ге тарта ғылыми жұмыстар, туындылар жазды. Екі үлкен 

монографияны ғылыми көпшіліктің назарына ұсынды. Кәрім Мыңбаевтың басшылығымен 

еліміздің егін және мал шаруашылығы институттарындағы ғылыми-тәжірибелік 

жұмыстардың бағыты дамудың интенсивті арналарына негізделініп қайта жасалынды. 
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Ғалымның тікелей араласуы және ұйымдастыруымен республикадағы мал 

шаруашылығының өркендеуінде үлкен маңызға ие болган екі ғылыми мекеме — Ауыл 

шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру, сондай-ақ мал дәрігерлік 

институттары құрылды. Мұңлы-Құлы тауларының арасынан ағып өтетін Көктас өзенінің 

терістік жағында Бетпақдаладағы тәжірибе стансасы ашылды. Өкінішке орай Кәрім 

Мыңбаевтың жасауға қауқары келетін істерді бітіру бұйырмады. Бірақ оның елі үшін 

жасаған еңбектері оны көрнекті ғалымдар мен мемлекет қайраткерлерінің қатарына қосуға 

құқық береді. 

Т. Мыңбаевтың оркестрлік музыкасы дәстүрлі: увертюра, виолончель мен оркестрге 

арналған концерт, труба мен оркестрге арналған концерт, ішекті оркестрге арналған 

симфония, екінші симфония секілді жанрларда ұсынылды. Соңғы шығармалар қатарына 

оркестрлік «Фреска», фортепиано мен оркестрге арналған симфониялық-концерт, үш 

симфониялық күй - «Қарақожа», «Төремұрат», «Сары-Арқа» кіреді. Қазақтың аспапты 

өнерінің классигі Құрманғазының шығармашылығына бас иіп оның күйлерінің симфониялық 

оркестрге өңдеп жазады. Композитор Т.Мыңбаев «Төремұрат» симфониялық 

партитурасының құрамын түпнұсқадағыдай  жасайды. Жоғарыда аталған оркестр 

шығармаларында Т. Мыңбаев оркестрлік жазу өнерінің шебері, дәстүрлі музыкалық-

бейнелік және дыбыстық қойылымдарды өзектендіретін автор ретінде көрінеді. Қазақи 

тембрлік-дыбыстық, интонациялық, композициялық элементтерді қолдану жарқын, заманауи 

ұлттық оркестрлік композициялардың туындауына негіз болды.  

Тимур Мыңбаевтың симфониялық шығармалары отандық филармониялық 

маусымдарының концерттік бағдарламаларының сәнін келтірді, шет елдерде кеңес 

музыкасын лайықты түрде жоғары деңгейде таныстырды. Ұлттық аудитория көрермендері Т. 

Мыңбаевтың симфониялық күйлерін ерекше жақсы көрді, сыншылар оның оркестрлік 

шығармаларында классикалық және дәстүрлі стильдер синтезінің өзіндік ерекшелігін ерекше 

атап өтті.  

Маэстроның  Қазақ КСР Мемлекеттік оркестрімен өте жемісті еңбек етті. Арманы 

оркестрді жоғары, одақтық деңгейге көтеру болды. Он жыл ішінде Қазақ КСРО Мемлекеттік 

симфониялық оркестрінің бас дирижері ретінде оркестр Моцарттың, Бетховеннің, Малердің 

барлық делік симфонияларын, Брукнер, Р.Штраустың қолда бар партитураларын, 

Чайковскийдің барлық симфонияларын ойнады, тіпті Глинка капелласымен бірнеше рет 

Моцарт пен Вердидің реквиемдарын Алматыда да, қазіргі Санкт-Петербургте де орындады. 

Э. Денисов, С. Губайдуллина, Б. Тищенко сынды заманауи композиторлардың авторлық 

концерттері ұйымдастырылды. 

1980 жылдардың екінші жартысы - 1990 жылдардың бірінші жартысында Тимур 

Мыңбаев түрлі оркестрлік ұжымдармен жұмыс істеді, көп гастрольдерде болды, концерттер 

мен музыкалық фестивальдарда шақыртылған дирижер ретінде өнер көрсетті. Керемет 

талант пен мінсіз кәсіби шеберліктің ол заманауи композиторлардың оркестрлік 

шығармаларына әсерлі интерпретацияларын «Мелодия» «ВВС», «Deutsche Gramophone», 

«Naxos Classics», «Hemera», «Арт Электроник» фирмаларымен бірге жасады. 

1997 жылдан бастап Т.К. Мыңбаев Гнесиндер атындағы Ресей музыка академиясында 

студенттік симфониялық және камералық оркестрлерінің жетекшісі ретінде жұмыс істеді. 

Дирижердің оркестрмен ынтымақтастығы өте жемісті болды. Дирижердың жоғары 

шеберлігі, педагогикалық таланты студенттік оркестрді іс жүзінде кәсіби деңгейге жеткізді. 

Оркестрмен әлемдік классикалық музыкасының жауһарлары, ХХ-ХХІ ғасырлар 

композиторларының қызықты шығармаларын қоса алғанда одан бөлек әр түрлі 

бағдарламалар орындалды. Дирижер П. Чайковскийдің Алтыншы симфониясы, И. 

Стравинскийдің «Весна священная», Г. Малердің Төртінші, Бесінші симфониялары, И. 

Брамстың Үшінші симфониясы, Д. Шостаковичтің Бірінші симфониясы, Н. Римский-

Корсаковтың «Шехеразадасы», Р. Штраустың «Жизнь героя», «Дон Жуан» поэмаларын, Л. 

Бетховен, И. Брамс, С. Прокофьев, Д. Шостаковичтің фортепианоға арналған күрделі 

концерттерік шығармаларын қорықпастан бағдарламаға қосты.  
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Талантты музыкант және ірі тұлға Мыңбаев Тимур Кәрімұлы өзінің соңғы күндеріне 

дейін музыкаға, студенттерге және оркестрге деген тікелей қызығушылығын сақтап келді. Ол 

әрдайым жаңа, белгісіздікке ұмтылатын таңғажайып креативті батыл адам болды. Оның 

шығармашылық, педагогикалық және әлеуметтік-музыкалық қызметі барлық 

музыканттардың есінде, өз ісіне адал, шынайы суретшінің үлгісі ретінде қалады. 

Қазақстанның мәдениеті – республикамыздың халықаралық аренадағы визит картасы. 

Қазақстан – көпұлтты, көпконфессиялы, мәдени дәстүрлерге бай республика, мұнда көптеген 

ұлт өкілдері бейбітшілік пен келісімде өмір сүреді. Бұл үлкен еңбек мәдениет және өнер 

қызметкерлеріне тиесілі. Т. Мыңбаев туралы аз ақпаратқа байланысты, тұлғаның еңбегі 

шынында бағаланбай түсініксіз болып қала берді. Оның өмірбаяны мен шығармашылық 

қызметін толығырақ зерттейтін уақыт келді. Гуманитарлық ғылымдардың қазіргі даму 

кезеңінде ХХ ғасырдағы ұлттық мәдениет қайраткерлерінің шығармашылық мұраларын 

ұғыну үшін жаңа көзқарас қалыптастыру қажет. Ұлт Көшбасшысы, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Н.Ә. Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласында қазақ 

тарихын зерттеу және Қазақстанның мәдени мұрасын кеңінен насихаттау керектігін баса 

айтты. 
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Аңдатпа: Мақала ХХ ғасырдың музыкалық мәдениетінде жарқын із қалдырған 

Т.Мыңбаевтың шығармашылық тұлғасын ой елегінен өткізуге арналған. Тимур Мыңбаев-

дирижер, композитор, музыкатанушы. Қазақ КСР еңбек сіңірген әртісі, Ленин комсомолы 

Бүкілодақтық сыйлығының лауреаты. Көптеген жылдар бойы Тимур Мыңбаев Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік симфониялық оркестрінің бас дирижері болды. Осы ұжыммен 

Т.Мыңбаевтың өзіндік дирижерлік стилі қалыптасты, соның арқасында оркестрдің 

орындаушылық деңгейі жоғары көтерілді.  
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Аннотация: Статья посвящена попытке осмысления творческой личности Т.Мынбаева, 

оставившего яркий след в музыкальной культуре ХХ века.  Тимур Мынбаев - дирижер, 

композитор, музыковед. Заслуженный артист Казахской ССР, лауреат Всесоюзной премии 

Ленинского комсомола. На протяжении многих лет Тимур Мынбаев был главным 

дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Казахстан. С этим 

коллективом у Т. Мынбаева сформировался собственный дирижерский стиль, благодаря 

чему высоко поднялся исполнительский уровень оркестра.  

Ключевые слова: дирижер, композитор Тимур Мынбаев, симфония, опера. 
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Abstract: The article is devoted to an attempt to comprehend the creative personality of T. 

Mynbayev, who left a bright mark in the musical culture of the ХХ century. Timur Mynbayev — 

conductor, composer, musicologist. Honored Artist of the Kazakh SSR, laureate of the All-Union 

Lenin Komsomol Prize. For many years Timur Mynbayev was the chief conductor of the State 

Symphony Orchestra of the Republic of Kazakhstan. With this orchestra, T. Mynbayev developed 

his own conducting style, thanks to which the performing level of the orchestra rose to a high level.  

Keywords: conductor, composer Timur Mynbayev, symphony, opera. 

 

Қазақ өнерінің білімдік, мәдени кеңістігі сан түрлі және сан қырлы. Мемлекетіміз өз 

кезегінде өнер саласына қолдауын тоқтатқан емес. Оған дәлел, президенттің басшылығымен 

өнер салаларын одан әрі дамытуға мықтап күш салынуда. Тәуелсіздік жылдары ішінде 

елімізде қабылданған бағдарламалық-стратегиялық құжаттардың, республика Президентінің 

Жолдаулары мен шешімдері ел болашағының мүддесі үшін жасалып отыр. 

Қазақстан Республикасы – өзінің этникалық, мәдени және діни компоненттерінің алуан 

түрлілігімен ерекшеленетін ұлы ел. Оның ең маңызды байлығының бірі - біздің 

Қазақстанымызды бүкіл әлемге дәріптеген белгілі ғылым, мәдениет, өнер, әдебиет 

қайраткерлері. Қазақ өнерінің дамуына үлес қосқан майталмандарымыз әр салада болсын 

жетерлік. Олардың ішінде еліміздің музыкалық мәдениетіне үлес қосқан, есімі бірте – бірте 

ұмыт бола бастаған дара тұлға Тимур Мыңбаев. 

Тимур Кәрімұлы Мыңбаев 1943 жылы 4 қазанда Алматы қаласында дүниеге келген. 

Өзінің шығармашылық жолын Ленинград қаласынан бастап, тәжірибесін туған өлкесінде 

шыңдап, жетілген шағында үлкен оркестрлармен: Мәскеу, Петербург, Екатеринбург, 

Саратов, Самара, Ярославль филармонияларының оркестрлерімен жұмыс жасаған. СССР, 

Европа, Азия қалаларында гастрольдік сапарлар жасаған.  Талантты тұлға қазақ өнерінің 

тарихында ерекше орынға ие.  

Дирижерлық өнер - бұл музыкалық іс-әрекеттің шын мәнінде ерекше, ең таңқаларлық 

әлеуметтік мәні бар, ерекше түрі. Бұл мамандықта жұмыс істеу үшін керемет есту қабілеті, 

музыкалық жады, ырғақ сезімі, стиль, тембр, кең музыкалық материалды білу қажет. Бұдан 

бөлек жеке қасиеттерден – ерік, мақсаттылық, мықты мінез, көшбасшылық, 
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ұйымдастырушылық қабілеттері маңызды. Айтылған қасиет – қабілеттердің барлығы ірі 

тұлға Тимур Мыңбаевқа тән десек қателеспейміз.  

Ірі дирижердың үлкен жетістіктерге жетуі, оның өз жұмысына деген жауапкершілігі 

әкесінен дарыса керек. Тимур Мыңбаев қазақ жеріне еңбегі сіңген, қазақ халкынан шыққан 

тұңғыш биология  ғылымдарының докторы, ВАСХНИЛ-дің академигі әрі оның Қазақ 

филиалы президиумының бірінші төрағасы, Қазақ КСР Жоспарлау комитеті төрағасының 

орынбасары болып істеген, өзінің қысқа өмірінде артынан елеусіз із қалдырған Кәрім 

Мыңбаевтың ұлы. Кәрім Мыңбаев 1906 жылғы 15 тамызда қазіргі Қарағанды облысы, Нұра 

ауданы, Ивановка ауылында дүниеге келді. Кәрімнің көзі ашық, ойлы азамат боп өсуіне 

жазушы, қоғам және мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллинмен қызметтес болған туған 

ағасы Тұрысбек Мыңбаевтың ықпалы көп тиіпті. Жастайынан қазақ ауыз әдебиетінің 

шығармаларын жетік меңгеріп ақындық жолды таңдағысы келгенде Сәкен Сейфуллин 

ғылым жолына түсуіне бағыт бағдар береді. Зиялы қауымның арасында болуы, өнерге деген 

құштарлығының бір бөлігі әлбетте Тимур Кәрімұлының бойына дарыса керек. Небәрі 42 жыл 

өмір сүрген талантты ғалым 200-ге тарта ғылыми жұмыстар, туындылар жазды. Екі үлкен 

монографияны ғылыми көпшіліктің назарына ұсынды [1]. Кәрім Мыңбаевтың 

басшылығымен еліміздің егін және мал шаруашылығы институттарындағы ғылыми-

тәжірибелік жұмыстардың бағыты дамудың интенсивті арналарына негізделініп қайта 

жасалынды. Ғалымның тікелей араласуы және ұйымдастыруымен республикадағы мал 

шаруашылығының өркендеуінде үлкен маңызға ие болган екі ғылыми мекеме — Ауыл 

шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру, сондай-ақ мал дәрігерлік 

институттары құрылды. Мұңлы-Құлы тауларының арасынан ағып өтетін Көктас өзенінің 

терістік жағында Бетпақдаладағы тәжірибе стансасы ашылды. Өкінішке орай Кәрім 

Мыңбаевтың жасауға қауқары келетін істерді бітіру бұйырмады. Бірақ оның елі үшін 

жасаған еңбектері оны көрнекті ғалымдар мен мемлекет қайраткерлерінің қатарына қосуға 

құқық береді. Жоғарыда айтылғандай дирижерлық істе ұйымдастырушылық қабілет, күш, 

қайрат, жігер қажет. Әлбетте бұл қасиеттердің барлығы да әкенің қанымен келгені сөзсіз. 

Тимур Мыңбаев әкесінен ерте айырылғанымен оның жасаған істерінен Кәрім Мыңбаевтың 

бейнесі көрінеді. 

Маэстроның  Қазақ КСР Мемлекеттік оркестрімен өте жемісті еңбек етті. Арманы 

оркестрді жоғары, одақтық деңгейге көтеру болды. Он жыл ішінде Қазақ КСРО Мемлекеттік 

симфониялық оркестрінің бас дирижері ретінде оркестр Моцарттың, Бетховеннің, Малердің 

барлық делік симфонияларын, Брукнер, Р.Штраустың қолда бар партитураларын, 

Чайковскийдің барлық симфонияларын ойнады. 

1997 жылдан бастап Т. К. Мыңбаев Гнесиндер атындағы Ресей музыка академиясында 

студенттік симфониялық және камералық оркестрлерінің жетекшісі ретінде жұмыс істеді. 

Дирижердің оркестрмен ынтымақтастығы өте жемісті болды. Дирижердың жоғары 

шеберлігі, педагогикалық таланты студенттік оркестрді іс жүзінде кәсіби деңгейге жеткізді. 

Оның шығармашылық, педагогикалық және әлеуметтік-музыкалық қызметі барлық 

музыканттардың есінде, өз ісіне адал, шынайы суретшінің үлгісі ретінде қалады. 

Қазақстанның мәдениеті – республикамыздың халықаралық аренадағы визит картасы. 

Қазақстан – көпұлтты, көпконфессиялы, мәдени дәстүрлерге бай республика, мұнда көптеген 

ұлт өкілдері бейбітшілік пен келісімде өмір сүреді. Бұл үлкен еңбек мәдениет және өнер 

қызметкерлеріне тиесілі. Т. Мыңбаев туралы аз ақпаратқа байланысты, тұлғаның еңбегі 

шынында бағаланбай түсініксіз болып қала берді. Оның өмірбаяны мен шығармашылық 

қызметін толығырақ зерттейтін уақыт келді. Гуманитарлық ғылымдардың қазіргі даму 

кезеңінде ХХ ғасырдағы ұлттық мәдениет қайраткерлерінің шығармашылық мұраларын 

ұғыну үшін жаңа көзқарас қалыптастыру қажет. Ұлт Көшбасшысы, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Н.Ә. Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» [2] бағдарламалық мақаласында қазақ 

тарихын зерттеу және Қазақстанның мәдени мұрасын кеңінен насихаттау керектігін баса 

айтты. 
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Ғасырлар бойы халықтың сүйініші мен күйініші, сағынышы мен махаббатын тербеген 

қазақы әуеннің жаратылысы әлемдегі өзі теңдес өнер үлгілерінен оза туған табиғаты бар 

екенін білеміз. Қазақ әнінің тарихында топ жарған халық таланттары XYIII-XIX  ғасырларда 

орыстың алдыңғы қатарлы ойшылдары мен шетелдік музыка мамандарының зор 

ілтипаттарына ие болған, қазақ фольклорын алғаш нотаға жазған А.Заттевич «мұншама мол 

қазынасы бар ұлт бақытты» десе, француз өнертанушы әрі жазушысы Л. Арагон «Қазақ әні-

адамзатқа ортақ игі байлық» деп бағалаған. Ал, сол киелі әніміздің қазіргі шыққан мінбері 

қандайлық дәрежеде деген пікірге тоқтала өтсек. Ұлттық әншілік салт-дәстүр сонау бағзы 

замандардан қазақ халқымен бірге жасасып келе жатқан көркемдік қасиет. Әншілік өнер 

ұлттық дәстүрді сақтаушы және дамытушы. 

 Қазақ әншіні жоғары бағалап, қадірлей білген. Олар біріншіден-әнді қалың 

жұртшылыққа таратушы, екіншіден-халықтың сан ғасыр бойы қордаланған және дамып келе 

жатқан ән қазынасын ұмытылмастай етіп бейнелейтін дарын иесі деп қадір тұтқан. Қазіргі 

кезде дәстүрлі әндердің таралып, біздің дәуірімізге жеткенінің өзі халық әншілерінің 

өлшеусіз еңбегінің арқасында. Қазақ ән өнері сан-салалы, эпикалық терме-жырлар, мысал 

өлеңдер, ойын өлеңдер, айтыс мақамдары т.б. болып жіктеледі. Қазақтың ұлттық әншілік 

өнерінің дамуы жолы басқа арнамен ақты, көне көмей мәдениетімен тәрбиеленген түркілік 

ән мектебі еркін шырқауға дағдыланып қанат жайды, мұндай дауыстың биіктігі мен 

көркемділігі бірінші бағаланатын болған. Ал, дауысты тәрбиелеудің шығыстық әдістемесі 

болғаны айдан-анық, мысалы орталық Азия мен Қытайда музыканың жазба мәдениеті болды, 

Хорезмдік табулатура мен Қытайдың цифрлы дыбыстық таңбалары өз заманында едәуір 

қолданыста болды, оның ислам өркенниетімен бірге қазақ даласында әсері болмауы мүмкін 

емес екенін бүгінгі зерттеулер айқындап-ақ отыр. Қазақтың әншілік өнері жанрлық сипаты 

жөнінен алуан түрлі. Фольклортанушылар мен музыка зерттеушілері қазақтың дәстүрлі ән 

өнерін тұрмыс-салтқа байланысты ғұрыптық әндер, халық әндері және кәсіби әндер деп 

жіктеп қарастырды. Ғұрыптық әндердің өзі – бесік жыры, тойбастар, беташар, жоқтау, 

көрісу, сыңсу, жар-жар, жарапазан, болып тармақталса, әншілік өнердің кең өріс алған 

кезінде пайда болған кәсіби ән өнері – халық әндері және кәсіби халық композиторлардың 

әндері болып саналады: бала жұбатқанда айтылатын - бесік жыры, қыз ұзатылғанда 

айтылатын – сыңсу, аужарлар, той кезінде айтылатын – тойбастарлар, ораза кезінде 

айтылатын – жарапазандар, бұрынғы заманда малдың ауруына байланысты айтылған – 

күләпсан, науқастың дертін аластау үшін айтылған – бәдік, бақсы сарындары, бір-біріне 

сәлем жолдағанда айтылатын - хат-өлең, кісі қайтыс болғанда айтылатын - дауыс, жоқтаулар 

бар. Көшпелі өмірден отырықшылық тұрмысқа бейімделе бастағаннан кейін ел ішінде 

ғұрыптық әндер сирек айтылатын болды. Қазіргі кезде мүлдем айтылмайтындары – бәдік, 

күләпсан, хат-өлең т.б. бар. Ән мұрасы — ол қазақ мәдениетінің аса құнды мұраларының, 

рухани байлығының көрсеткіші. Формасының, мазмұнының, музыкалық әдістерінің сан 

түрлілігі. 

Дәстүрлі әннің осы заманға дейін сақталып, орындалуының жолдары, оның қазіргі 

кездегі ұлттық мәдениеттегі рөлі, әншілік өнердегі ірі тұлғалардың шығармашылығымен 

тығыз байланыста деп айта аламыз. Дәстүрлі әннің, оның тарихының қоғамдағы және қазақ 

халқының рухани өміріндегі орны орасан зор. Табиғат дарытқан өнерімен елге ерекше 

ұнаған жанды Арқа өңірі «Сал сері» деп, Сыр бойы «Сүлей» деп атаса, Маңғыстау өңірі ер-

азаматты «Қайқы», қыз-келіншектерін «Сәйкі» деп келген. Яғни дәстүрлі әнімізге жасалған 

құрметпен, берілген атақ соның дәлелі деп білеміз.  

Дәстүрлі әншілік метептердің қазіргі таңдағы хал-ахуалына тоқталсақ. Әуендік, 

орындаушылық, құрылымдық өзгешеліктеріне, өрістеген өлкелеріне қарай дәстүрлі ән 
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өнерінде, шартты түрде, бірнеше кәсіби әншілік дәстүрлер мен мектептер 

қалыптасқан.Дәстүрлі өнерімізді ұрпақтан ұрпаққа насихаттау барынсында қолдаулар орын 

алып келе жатқаны белгілі. Соның бірден-бір дәлелі Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

университетіндегі Батыс өңірінің дәстүрлі әншілік өнер бағытындағы треакториясының 

ашылуы. Батыс өлкенің кәсіби ән мектебі эпикалық дәстүр негізінде дамыған. Батыс өңірдегі 

жырыулық-жыршылық өнердің жергілікті әншілік мектептің қалыптасуы мен өркендеуіне 

зор әсері болғаны анық. Ғұрыптық фольклор, қара өлендерден бастау алып дамыған мәтек 

әндер, күлдіргі әндер, сағыныш әндер, қоңыр әндер деп аталатын лирикалық туындылар 

батыс өлке дәстүріндегі ән жанрының кең тақырыптық ауқымын көрсетеді. Сол себепті ол 

әндерде көбіне әуеннен гөрі сөзге аса қатты мән берілген. Қазіргі таңда дәстүрлі әншілік 

өнерімізден білім алушылар қатары көбейюде. Қазақ өнерінің, дәстүрлі саз әуенінің 

ғұмыршылдығы. Батыс өлкесінің дәстүрлі әндерінің стильдік ерекшеліктері, диапазон 

аралығы.Қағыс түрлері, домбыра сүйемелінің күрделілігі. Батыс әндерінің ладтық өзгешелігі. 

Екінші төменгі басқыштың батыс әндерінде пайдалануы. Батыс әндеріндегі дауысты созу 

ерекшеліктері зор.  

Сөзімізді қорыта келе бүгінгі білім алушы, ертеңгі күнгі дәстүрлі өнерімізді халыққа 

насихаттаушы, дәріптеуші, ұрпақтан ұрпаққа асыл мұрамызды жеткізуші екенін ұғынсақ, 

рухани құнылықтарымызды жоғарғы дәрежеде сақтап қалуымыз біздің халық алдындағы 

үлкен борышымыз деп білеміз! 
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Аннотация: В последние годы в Актюбинской области увеличилось количество детей, 

подростков и взрослых, занимающихся лыжным спортом. Управление процессом 

спортивной подготовки в лыжных гонках приводит к эффективному контролю и 

организации грамотной подготовки спортсменов. Обучение, основанное на управлении 

тренировочным процессом, а также на умении контролировать выполнение заданий в ходе 

тренировочного процесса, должно быть закреплено знаниями самого тренера и обучать 

студентов использованию технических подходов к обучению во время тренировок. 
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Аңдатпа: Ақтөбе облысында соңғы жылдары шаңғы спортымен айналысатын балалар, 

жасөспірімдер мен ересектер саны артты. Шаңғы жарысы бойынша спорттық дайындық 

процесін басқару спортшылардың сауатты дайындығын тиімді бақылауға және 

ұйымдастыруға әкеледі. Дайындық процесін басқаруға негізделген оқыту, сондай-ақ жаттығу 

процесі кезінде тапсырмалардың орындалуын бақылау мүмкіндігі жаттықтырушының өзінің 

білімімен бекітіліп, жаттығушыларға жаттығу кезінде оқытудың техникалық тәсілдерін 

қолдануға үйретілуі керек. 

Кілттік сөздер: шаңғы спорты,шаңғышы-шабандоз, өтпелі кезең, қысқы спорт түрлері. 
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Abstract: In recent years, the number of children, teenagers and adults engaged in skiing 

has increased in Aktobe region. Managing the process of sports training in cross-country skiing 

leads to effective control and organization of competent training of athletes. Training based on the 

management of the training process, as well as the ability to control the performance of tasks during 

the training process, should be consolidated by the knowledge of the coach himself and train 

students to use technical training approaches during training. 
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В нашей области и в самом городе с построикой лыжных баз лыжный спорт становится 

одним из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более демократичного, доступного, 

столь тесно связанного с природой и такого полезного для человека вида спорта. И каждый, 

кто начинает заниматься лыжным спортом, ставит перед собой определенную цель: один 

хочет стать чемпионом, другой - сильным и выносливым, третий стремится похудеть, 

четвертый - укрепить волю. И все это возможно. Нужно лишь регулярно, не делая себе 

поблажек и скидок, упорно тренироваться. В этом случае тренеру по лыжным гонкам важно 

обогатить спортсмена спортивными знаниями, чтобы побудить его к регулярным занятиям 

лыжным спортом. Для этого любому тренеру, специалисту в области лыжного спорта 

необходимы знания и умения в организации тренировочного процесса.В тренировочном 

процессе лыжников-гонщиков постоянно меняются методики тренировочного процесса, а в 

частности переходного периода.В тренировочном процессе к содержанию тренировки 

относится; периодизация тренировки в годичном цикле, направленности тренировочного 

процесса; средства и методы тренировки; определение понятий объема и интенсивности; 

методы восстановления; организация тренировочных занятий; планирование.Спортивная 

тренировка рассматривается нами как процесс, способствующий росту спортивных 

результатов на основе повышения работоспособности организма, совершенствование 

физических, морально-волевых качеств, овладения техникой и тактикой лыжных гонок. 
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Актуальность нашей работы в том, что в лыжных гонках, как и в любом другом виде 

спорта, постоянно происходят изменения в структуре тренировочного процесса, вызванные 

различными факторами, например такими как: усовершенствование тактики и техники, 

расширение программ соревнований, изменение количества стартов, качественное 

обновление инвентаря, появление новых фармакологических средств. Все эти изменения 

влияют на характер и длительность протекания физиологических процессов в организме 

спортсмена. 

В связи с этим возникает необходимость изменить тренировочный процесса и 

отслеживать эффективность вносимых корректировок. 

Гипотеза: Увеличение объема и интенсивности нагрузки в переходном периоде 

положительно повлияет на общую работоспособность лыжника. 

Цель работы: Определить, как влияет увеличение объёма и интенсивности нагрузки в 

переходном периоде на работоспособность лыжников-гонщиков. 

Задачи: 

1.Рассмотреть различные стороны подготовки лыжников-гонщиков в переходном 

периоде, используя данные литературных источников. 

2.Обосновать выбранный вариант методики тренировки и составить описание 

тренировочного процесса экспериментальной и контрольной групп. 

3.Провести эксперимент с целью выявления эффективности предложенной нами 

методики, для дальнейшего использования в тренировочном процессе лыжников-гонщиков в 

переходном периоде. 

Объект исследования: тренировочный процесс лыжников-гонщиков в переходном 

периоде при ДЮСШ зимних видов спорта г.Актобе. 

Предмет исследования: методика тренировки лыжников-гонщиков в переходном 

периоде. 

Методы исследования: 

Анализ научно-методической литературы 

Опрос и собеседование 

Контрольные испытания 

Педагогический эксперимент 

Переходный период в жизни спортсменов лыжников-гонщиков.  

а) Задачи на этом периоде: развитие общей выносливости, эта работа по своей 

специфике очень тяжелая нудная, но без обще-подготовительного периода показать высокий 

результат невозможно. 

б) Предсоревновательный период предполагает, переход с бега и лыжероллеров на 

лыжи и уже на них моделировать и переносить выработанные навыки на лыжи. 

Мы предполагаем, что наша система подготовки наиболее эффективна, так как без 

набранного объёма на первом этапе подготовительного периода невозможно достичь 

высокого результата[1]. После соревновательного сезона наступает время 

восстановительного периода. В теории и практике спортивной тренировки данный этап 

называется переходным периодом. Основной целью данного этапа является восстановление 

функциональных систем организма, в том числе нервной системы после соревновательных и 

интенсивных тренировочных нагрузок. В начале подготовки к следующему сезону 

желательно использовать большой ассортимент различных средств физической подготовки 

для разгрузки психики, получения удовольствия от тренировочного процесса. На данном 

этапе важно с желанием выходить на тренировки, проводить их с удовольствием и на 

чувстве мышечного комфорта. Заканчивать тренировку желательно с ощущением как бы 

немного «не до тренировавшись», можно сказать, за счет силы воли «уводить себя с 

тренировки». Очень важно поймать эту тонкую грань, когда еще есть желание продолжать 

тренировку, но при этом начинает накатываться легкая усталость – вот на этой точке 

тренировку и следует заканчивать. Это необходимо, в том числе и для развития интереса к 

тренировочному процессу. При правильном подходе азарт и интерес должен нарастать с 
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увеличением объемов и интенсивности нагрузок в подготовительном и соревновательном 

периоде.  

Май - июнь 

1. Зарядка 3 - 4 км пресс,отжимания 

I. Кросс 10 - 12 км  

II. Роллер 22  - 25 км (заминкы кросс 1 - 2 км) 

2. Зарядка 3 - 4 км        1.20 мин 

 I.Кросс - имитация (разминка 1 - 2 км) 

Имитация 10 - 12 км (1 - 2 км заминкы) 

II.Роллер 22 - 25 км (1 - 2 км кросс заминкы) 

3. Зарядка 3 - 4 км 

I.Роллер 25 - 30 км  1ч 30 мин заминкы 1 - 2 км 

II.Роллер 25 - 30 км  1ч 15 - 30 мин заминкы 1 - 2 км 

4. Зарядка 3 - 4 км 

I.Кросс  -  роллер 

кросс 10 - 12 км силовая 

роллер 25 - 27 км заминкы 1 - 2 км 

II.Отдых 

5. Зарядка 3 - 4 км 

I.Кросс - имитация разминка 2 км    1.30 мин 

имитация шаговая 10 - 12 заминкы 1 - 2 км 

II.Роллер 22 - 25 км заминкы 1 - 2 км 

6.Зарядка 3 - 4 км 

I.Кросс поход  2ч 30 мин - 2ч 45 мин 

Роллер длительный 2ч 30 мин - 30-45 мин 

7.Отдых 

Июль - сентябрь  

1.Зарядка 2 - 3 км 

I.Роллер 1 - 40,  1,50ч 

II.Кросс 40 - 50 мин  

 2.Зарядка 2 - 3 км 

I.Имитация 1,00 - 1,30 ч 

II.Роллер 1,15 - 1,20 Заминкы 2 км - кросс 

3.Зарядка 2 - 3 км 

I.Роллер 1,30 - 1,40 (канек) 2 - км кросс 

II.Роллер 1,15 - 1,20 кросс заминкы 2 - км (классик) 

4.Зарядка 2 - 3 км 

I.Кросс 40км растяжка  

разгрузочный (баня) 

5.Зарядка 2 - 3 км 

I.Имитация  1,20 

II.Роллеры 1,15 - 1,20 кросс разминка 2 - км 

6.Зарядка 2 - 3 км 

I.Длительный  тренировка - Роллер,кросс,поход 

Основные задачи переходного периода подготовки: 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата, прежде всего связок и мышц, 

обеспечивающих движение в суставах.  

2. Поддержание аэробных возможностей окислительных мышечных волокон мышц 

ног, плечевого пояса, туловища, функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы. 

3. Поддержание (увеличение) силовых возможностей мышц ног, плечевого пояса, 

туловища. 
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В связи с решением вышеуказанных задач рекомендуется использовать как, аэробные, 

так и силовые тренировки. Стоит отметить, что при грамотном планировании и первый и 

второй вид тренировок будет решать задачу укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Аэробная подготовка Март  -  апрель 

1. Зарядка 2 - 3 км 

I. Отдых 

II. Кросс 5 - 8 км тренировка зал 30 мин 

2. Зарядка 2 - 3 км 

I. Отдых 

II. Кросс 5 - 8 км тренировка зал 30 мин 

3. Зарядка 2 - 3 км 

день отдыха 

4. Зарядка 2 - 3 км 

I. Отдых 

II. 8 - 10 км кросс тренировка зал 30 мин 

5. Зарядка 2 - 3 км 

I. Кросс поход 1:20 - 2 ч 

II. Отдых 

6. Футбол. Игровой день 

В переходном периоде нельзя допускать больших объемов нагрузок даже при низкой 

интенсивности, чтобы избежать истощения нервной системы, а также, длительного 

восстановления после тренировки. Это может негативно сказаться на интересе к занятиям и 

мотивации, что недопустимо, особенно в данный период подготовки. Все тренировки 

должны приносить радость и удовольствие. Следующий важный момент, который нужно 

учитывать – даже при небольшом объеме аэробной работы нельзя допускать сильного или 

длительного закисления мышц (работы на высоких скоростях, на мощности между аэробным 

и анаэробным порогом и, тем более, свыше анаэробного порога), а также жестких скоростно-

силовых тренировок с сильным закислением мышц [3]. Рекомендуется придерживаться 

аэробных низкоинтенсивных нагрузок. Такие тренировки будут поддерживать 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы за счет непрерывного (в 

отличие от силовой работы) венозного возврата крови к сердцу, благодаря циклической 

работе мышц, функционирующих как «мышечный насос». 

Также, низкоинтенсивные аэробные тренировки увеличивают концентрацию 

гемоглобина и гемоглобиновую массу, которая зависит от объема крови, поддерживают 

аэробные возможности окислительных мышечных волокон. Аэробные тренировки на данном 

этапе рекомендуется проводить на мощности аэробного порога или чуть ниже, чтобы не 

допускать закисления мышц. Длительность таких тренировок может составлять от 30-40 до 

75-90 мин. Также, одной из основных задач переходного периода является укрепление 

опорно-двигательного аппарата за счет укрепления связок и мышц, обеспечивающих 

движение в суставах. Эффективным методическим приемом является применение 

разнообразных упражнений циклического и силового характера в эксцентрическом режиме. 

Пример одного из упражнений для укрепления мышц и связок, обеспечивающих движение в 

коленном суставе – это ходьба с горы, либо ходьба под спуск выпадами вперед на одну ногу, 

таз при этом акцентированно опуская вниз. Ходьба вниз с горы широко применяется, к 

примеру, в спринтерской сборной команде России по лыжным гонкам [4 ]. На первом сборе 

после отдыха команда приезжает в горы и равномерно с низкой интенсивностью катается на 

глетчере на снегу. Вперед в гору спортсмены заходят пешком с низким темпом, тренируя тем 

самым сердечно сосудистую систему и аэробные возможности окислительных мышечных 

волокон, которые отвечают за общую выносливость. Покатавшись равномерно на лыжах с 

низкой интенсивностью, обратно спортсмены спускаются вниз с горы в течение 45-50 мин, а 

это как раз и есть эксцентрический режим, благодаря которому укрепляются связки 

различных суставов и «прорабатываются» (становятся более выносливыми) мышцы, при 
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работе в уступающем режиме. Данная работа в эксцентрическом режиме позволяет избегать 

травм, позволяет увеличивать интенсивность работы при выполнении развивающих 

тренировок в подготовительном и соревновательном периоде подготовки. Это относится как 

к развивающим силовым тренировкам, которые выполняются практически до отказа от 

работы в подходах, так и к аэробным тренировкам с высокой скоростью и силой сокращения 

мышц. Одними из жестких аэробных тренировок, к моменту выполнения которых нужно 

подготовить опорно-двигательный аппарат, являются прыжковые тренировки, включая 

прыжковую имитацию, которые добавляют к высокой силе и скорости мышечного 

сокращения еще и ударные нагрузки. Также, с помощью эксцентрического режима силовой 

тренировки можно успешно укреплять мышцы, обеспечивающие движение и удержание 

определенного положения позвоночного столба, движение плечевого, локтевого, 

тазобедренного, коленного, голеностопного сустава. Поэтому в переходном периоде 

рекомендуется на данный режим обратить особое внимание. Это позволит в 

подготовительном периоде выполнять интенсивные нагрузки без риска травматизма и более 

эффективно выполнять интенсивные тренировки, к примеру, за счет более эффективного 

подседа при разгибании ноги в коленном суставе при беге и т.п. 

Выводы 

1. Анализ литературных источников показал, что переходный период является одним 

из основных в подготовке лыжников-гонщиков. В нём закладываются предпосылки для 

становления спортивной формы занимающегося. 

2. Первый этап подготовительный период где спортсмен набирает базовый объем 

нагрузки, с большой продолжительностью по времени, но с низкой интенсивностью. На 

втором этапе переходного периода в недельный тренировочный цикл включаются 

тренировки на развитие скоростной, скоростно-силовой и специальной подготовки, они 

несут специальную направленность и продолжались тренировки на развитие общей 

выносливости.После каждого трехнедельного этапа подготовки проводится контрольная 

тренировка; кроссовая подготовка и лыжи-роллеры, а также проводится медицинское 

обследование, они помогают отследить правильность подготовки. Основные отличия в 

тренировочном процессе экспериментальной группы от контрольной в том, что в 

тренировочный процесс добавили тренировки на развитие общей выносливости с большой 

продолжительностью по времени, а так же увеличиваются количество тренировок на 

развитие скоростных и скоростно-силовых качеств.В связи с этим предложенная нами 

методика может быть признанна эффективной и в дальнейшем применяться в спортивной 

практике.  
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Как известно, в духовной культуре многих народов фольклорная инструментальная 

музыка имеет огромное значение. Как указывает известный русский исследователь в этой 

области И. Мациевский, «будучи специфической формой отражения быта, истории, 

мировоззрения, художественных импульсов народа, народная инструментальная музыка 

усилиями многих поколений на протижении веков сформировалась в самобытное 

эстетическое явление. 

При этом ряд музыковедов-фольклористов пишут о важности изучения и исследования 

народной инструментальной музыки. Здесь накоплен большой теоретический и 

практический материал, заложены основы этноорганологии – особой области 

этномузыкознания, занимающейся проблемами фольклорного инструментализма. В работе 

Р.Халитова, посвященной татарским народным инструментам, автор пишет, что эта область 

музыкальной этнографии является наименее исследованной частью истории культуры, в то 

время как носители фольклорной инструментальной культуры неумолимо уходят из жизни, а 

вместе с ними утрачиваются и традиции исполнительства, и секреты изготовлен 

музыкальных инструментов, то есть музыкальная память поколений». 

В этой связи важнейшее значение приобретает исследование народных инструментов. 

Согласно мнению словацкого музыковеда И.Мачака музыкальные инструменты 

расширили возможности творческих проявлений человека в искусстве звуков» и в большой 

степени повлияли на формирование интонационной специфики и тембровой палитры 

различных музыкальных культур и стилей». Русский исследователь В.Беляев также полагает, 
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что изучение музыкальных инструментов различных народов есть одно из средств изучения 

истории музыкального развития человечества. 

Традиционная казахская музыкальная культура относится к цивилизации кочевых 

народов Центральной Азии. Опыт мирового этномузыкознания показывает, что у народов, 

связанных со скотоводством, обычно наблюдается большое разнообразие музыкальных 

инструментов и высокоразвитая инструментальная музыка, которая включается во все 

важнейшие сферы жизни. 

Народные музыкальные инструменты казахского народа, как и все другие проявления 

фольклора, тесно связаны с бытом, обрядами, хозяйственной деятельностью и всем 

комплексом кочевого уклада. Являясь одной из ветвей инструментария общетюркской 

этнической группы, они в то же время обладают огромным и многообразным комплексом 

своих индивидуальных особенностей. 

Особая роль инструментов в жизни казахов нашла свое отражение в многочисленных 

древних преданиях и сказаннях, которые облал от не только особой красотой, поэтичностью, 

возвышенностью, но и вековой мудростью и философской глубиной. Как считает 

А.Мухамбетова, «музыкальные мифы и легенды, являющиеся неотъемлемой частью 

традиционной религиозной системы, ставят Музыкальный инструмент на высшую ступень 

мироздания, как создателя и носителя космического порядка, проводника чистых энергий, 

объединяющих в гармоничное целое Космос, Природу и человека». 

Количество дошедших до нас казахских музыкальных инструментов в живом звучании 

у народных исполнителей сравнительно пепелико: свидетельству современников на 

протяжении 19 века в народе активно бытовали четыре инструмента – кыл-кобыз и домбра, 

сыбызгы и шан-кобыз, а к началу 20 столетия наиболее распространенным инструментом 

оказалась домбра». Они использовались обычно как в качестве сопровождения в 

речитативных или песенных фольклорных жанрах, так и в функции сольного 

музицирования, где огромную популярность приобрел жанр коя представляющий собой 

небольшую (2-3 минуты) инструментальную пьесу программного характера, раскрывающую 

только единственный музыкальный образ, одно состояние и не содержащую контрастов. 

Кстати, одним из первых сведения о кое как музыкальном жанре приводит иранский 

музыкант Абдикадыр Мураги XIV веке: «Торкско-монгольская песня кюй делится на три 

вида: одна разновидность исполняется на музыкальном инструменте» 1. 

Как подчеркивалось выше, немногочисленность инструментария и отсутствис развитых 

форм ансамблевого музицирования исторически обусловлено многими объективными 

факторами, важнейшими из которых являлся кочевой или полукочевой уклад жизни. 

Собиранне, описание изучение казахских народных инструментов прошло длительный 

путь. Об их бытовании у предков казахов свидетельствуют письменные источники. Так, 

например, о них упоминает в своих трудах великий ученый средневековья. живший в IX-X 

веке, Абу Наср Аль-Фараби. В частности, в Большом трактате о музыке он описывает 

происхождение и особенности музыкальных инструментов, в том числе и казахских, таких 

как сыбызгы, домбра, сырнай, керней, кобыз, дабыл, дангыра. 

Отдельные упоминания об инструментарии казахов можно нах очерках, статьях, 

заметках у многих исследователей, путешественников, должностных лиц, бывавших в XVIII-

XIX веках на территории Казахстана. 

О народных музыкальных инструментах пишет в своих трудах и выдающийся 

казахский ученый, этнограф, фольклорист XIX века Ч.Валиханов. Он пытается не только как 

можно более тщательно описать тот или иной инструмент, а по возможности раскрыть 

причины его большого распространения или, наоборот, исчезновения. Вот, например, 

читаем: «Кобыз - род двухструного альта, струпа делаются из конских волос и играют на них 

смычком. Кобыз имеет ту разницу против наших струнных инструментов, что у него нет 

верхней деки, корпус имеет фигуру круглую, ручка (гриф) так вытянута, что струны нельзя к 

ней прижимать, берутся же разные тоны флажолетом. Вообще, это очень трудный приятный 

инструмент, хотя он и не очень звучен. Причину же постепенного угасання кобызовой 
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традиции Ч. Валиханов видел в том, что в казахской народной музыке стали преобладать 

песни и инструментальные кюн, в связи с чем возросла популярность домбры. 

Наиболее значительные результаты по собиранию изучению народных инструментов 

достигнуты в ХХ веке, когда в советский период истории Казахстана исследованиями в 

области фольклора начинают заниматься профессиональные музыканты Эту целую большую 

эпоху можно условно разделить на три основных этапа. 

Первый из них начальный - охватывает временной период 30-60-е годы. В это время 

появляются отдельные несистематизированные сведения о музыкальных инструментах, в 

осполном описательного характера. Здесь хочу особо подчеркнуть роль академика А. 

Жубанова. В его фундаментальных трудах «Соловьи столетия» и «Струны столетий» есть 

разделы, посвященные музыкальным инструментам. Этот период сыграл большую роль в 

музыкознании, позволив буквально по крупицам собрать важнейшие сведения о бытовавшем 

в то время фольклорном инструментарий, тем самым как бы подготовив почву не только для 

более глубокого исследования, систематизации и классификации народных инструментов, но 

и для возрождения некоторых их видов. 

Второй этап – 70-е - до середины 80-х годов - это становление этноорганологии или 

этноинструментоведения как специальной научной дисциплины. что связано деятельностью 

Б. Сарыбаева. И это не случайно, так как именно в это время на территории бывшего СССР 

происходит, по выражению И. Мациевского, «бурный органологический взрыво в 

Казахстане этот период отмечен деятельностью крупнейшего ученого фольклориста и 

музыканта Б. Сарыбаева, антора многих статей, книги и альбома, посвященных самым 

насущным вопросам казахского этноинструментоведения. Он не только сделал наиболее 

полное исследование конструктивных особенностей, исторической эволюции, 

функционального использования казахского инструментария, но и совместно с мастерами 

О.Бейсембаевым и А.Аухадиевым восстановил и усовершенствовал многие из древних 

инструментов, вернув их в нашу культурную практику 2. 

Кропотливо и неустанно работавший долгие годы Б. Сарыбаев постоянно 

организовывал фольклорные экспедиции в отдаленные районы, аулы, беседовал и 

переписывался с коренными жителями-знатоками казахского быта и культуры с целью 

поиска народных инструментов, бытовавших на территории Казахстана. Ученый изучал 

различные фольклорные и исторические источники, легенды и предания, где имеются 

упоминания об инструментах. Он первым из казахстанских музыковедов подробно 

ознакомился со средневековыми трактатами, находками археологических раскопок, 

иконографическими данными, ние ыми, инструментарием родственных народов 3. 

Результатом этих изысканий стала собственная коллекция древних музыкальных 

инструментов, насчитывающая более 350-ти экземпляров. Исследование и осмысление всего 

накопившегося за долгие годы материала послужило толчком к созданию фундаментального 

труда «Казахские музыкальные инструменты», ставшего классическим образцом 

национальной этноорганологии, значение которого трудно переоценить. 

Третий этап – c середины 80-х годов до настоящего времени – дальнейшее развитие 

казахстанского этноинструментоведения. 

Таким образом, этноинструментоведение в Казахстане развивается достаточно 

быстрыми темпами, особенно за последние 30-40 лет. В этой области сделано уже немало. 

накоплен и обобщен огромный материал, учитывающий не только всестороннее описание и 

исследование собственно музыкальных инструментов, но и саму среду их применения в 

комплексе составляющих се этнических, социальных и культурных факторов. При этом, 

несомненно, требуется применение комплексного, системного метода исследования. 

основанного на многоаспектном анализе предмета и раскрытии законов его бытовання. 

организации и функционирования как целостной системы. 
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Аннотация: В статье рассматривается молодое поколение, которое обеспокоено своим 

будущем, а именно трудоустройстве в связи с технологическими изменениями и 

автоматизаций. Я проанализировала доклад секции «Молодой голос работы в будущем», 

который проводился в Шанхае, и предоставила небольшую статистику, а также рассмотрела 

новые компетенции, которые были добавлены в общий список компетенций Ворлдскиллс 

Россия. 

Ключевые слова: молодое поколение, профессиональная подготовка, профориентация, 
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Аңдатпа:Мақалада өзінің болашағына алаңдайтын жас ұрпақ қарастырылады, атап 

айтқанда технологиялық өзгерістер мен автоматтандыруға байланысты жұмысқа орналасу. 

Мен Шанхайда өткен «болашақтағы жұмыстың жас дауысы» секциясының баяндамасын 

талдап, шағын статистиканы ұсындым, сондай-ақ Ворлдскиллс Ресей құзыреттерінің жалпы 

тізіміне қосылған жаңа құзыреттерді қарастырдым. 
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Аbstract: The article examines the younger generation who are concerned about their future, 

namely employment due to technological changes and automation. I analyzed the report of the 
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section "Young Voice of work in the Future", which was held in Shanghai and provided some 

statistics, as well as reviewed new competencies that were added to the general list of competencies 

of Worldskills Russia. 

Keywords: young people, professional training, career guidance, green skills, Worldskills, 

professional competences.  

 
В Шанхае прошла конференция где обсуждались вопросы, связанные с «зелеными» 

навыками, сокращение бедности и инклюзивное обучение. Под зелеными навыками 

понимаются те навыки, которые необходимы для адаптации продуктов, услуг и процессов к 

изменению климата и связанным с ним экологическим требованиям, и нормативным актам. 

«Зеленые навыки» определяются как знания, способности, ценности и установки, 

необходимые для жизни, развития и поддержки устойчивого и ресурсоэффективного 

общества. «Зеленые навыки» будут необходимы всем секторам экономики и на всех уровнях. 

Меры по борьбе с изменением климата уже обеспечивают рабочие места и возможности 

будущего. Переход к климатически нейтральной экономике вызовет фундаментальные 

преобразования в различных экономических сферах. Будут созданы новые рабочие места, 

некоторые рабочие места будут заменены, а другие переопределены. В связи с активной 

переориентацией экономики под «зеленые требования» возникают следующие проблемы для 

последующего разрешения: переобучение сотрудников, прогнозирование изменений на 

рабочих местах будущего, предоставлений необходимых квалификаций [1]. 

Важность соответствия профессиональной подготовки новым отраслям и рабочим 

местам, созданным в результате перехода к зеленой глобальной экономике, была 

подытожена Нилом Бентли-Гокманом, генеральным директором WorldSkills UK и одним из 

модераторов конференции [2]. 

Несмотря на прогресс, по его словам, сохраняется тревожный разрыв в навыках для 

молодежи, особенно для женщин. Это была «огромная возможность для сектора TVET 

вмешаться и расширить возможности обучения и привести их в соответствие с этими 

потребностями зеленого бизнеса». 

Среди участников конференции были международные организации из Коалиции 

Конференции WorldSkills — Африканский союз, Британский Совет, Европейская комиссия, 

Министерство образования и научных исследований Федерации Германии, Глобальная сеть 

ученичества, Международная организация труда, ОЭСР, ЮНЕСКО, UNEVOC и ЮНИДО. 

Глобальные партнеры WorldSkills, такие как Stanley Black & Decker, Festo Didactic и 

Studica, также поделились своими идеями, а также преподаватели, эксперты и официальные 

лица из многих стран и регионов-членов WorldSkills. 

Поподробнее хотелось остановиться на докладе «Голос молодежи о профессии в 

будущем». Как отметила Жаклин Танзер, региональный представитель Фонда чемпионов в 

Европе, на карту поставлено их будущее. Это может выглядеть «пугающим» и 

«ошеломляющим», как она выразилась в своей речи на заключительном пленарном 

заседании. «Молодежь невероятно жизнерадостна и достаточно храбра, чтобы сказать, что 

что-то должно измениться, и мы хотим быть теми, кто это изменит», - сказала она [3 там же]. 

Worldskills и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

объединили усилия, чтобы лучше понять отношение молодых людей к технологиям 

будущего, их представления о том, как технологические изменения повлияют на их 

возможности трудоустройства, и чувствуют ли они, получают ли они достаточную 

поддержку от школ, чтобы подготовить их к будущему. Был проведен опрос среди 

молодежи, который призван заполнить пробел, связанный с международными 

сопоставимыми данными о восприятии будущей работы [4]. 

Респондентами опроса (проведенного компанией OnePoll – специализирующаяся на 

онлайн- и мобильных опросах) являются молодые люди, окончившие общеобразовательную 

подготовку из 19 стран «Большой двадцатки». Кроме того, сама молодежь поддержала 

данное исследование, поделившись результатами опроса со своими сетями: Австралией, 
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Канадой, Францией, Японией, Россией, Соединенным Королевством и Соединенными 

Штатами Америки. В опросе приняли участие молодые люди в возрасте 18-24 лет. Основной 

целевой размер выборки составлял 500-1000 человек в каждой стране. Респонденты имеют 

противоположное социально-экономическое происхождение и культурный опыт. Результаты 

онлайн-опроса на основе квот были взвешены, чтобы быть репрезентативными для каждой 

страны по возрасту, полу и тому, получил ли респондент степень бакалавра или выше к 

моменту опроса. Респонденты, родившиеся за пределами страны, выделяются для 

дальнейшего анализа. 

Опрос состоял из ряда пунктов: уверенность в работе, технологический оптимизм, 

ценность школы на сегодняшний день, полезность образования, профессиональная 

ориентированность. 

1. Молодые люди уверены ли, что найдут себе работу, которую они хотят? Ответ на 

данный вопрос был позитивный. Большинство молодых людей в странах, в которых 

проводился опрос, уверены, что они смогут найти работу, которую они действительно хотят, 

в среднем на 50 процентных пунктов больше уверены, чем нет (исключая тех, кто не уверен); 

существует небольшая прямая разница между учащимися, которые посещали платную 

среднюю школу, и теми, кто ее не посещал. Молодые люди, которые не получают 

образования, не работают или не проходят профессиональную подготовку, настроены более 

негативно, но все же относительно уравновешены: 35 % чувствуют себя увереннее, чем нет, 

хотя 34 % не уверены или не имеют определенного мнения. Важно отметить, что студенты, 

которые к моменту опроса уже имели степень бакалавра или выше немного более 

пессимистичны, чем те, кто не получил эту степень. Япония – единственная страна, которая 

выделяется из общего списка стран, где только 2% чувствует себя более-менее уверенно в 

своем будущем трудоустройстве. Что касается гендерного фактора уверенность у женщин 

чуть меньше: 41% женщин уверены в своей будущей трудовой деятельности на 50% 

молодых мужчин. По итогу топ 3 стран, уверенные в будущем трудоустройстве и 3 страны 

менее уверенные. (см.рис.1) 

 
рис.1 Топ 3 стран, уверенные в будущем трудоустройстве и 3 страны менее уверенные 

2.Технологический оптимизм. Видят ли молодые люди технологические изменения как 

возможность? Оптимизм в отношении того, что технологии создадут для них возможности 

трудоустройства в будущем, очень похож на уверенность в работе. Большинство молодых 

людей настроены оптимистично, причем на 56 процентных пунктов больше испытывают 

оптимизм, чем нет. Японские респонденты снова наиболее пессимистичны, но они более 

уверены в технологиях, чем в рабочих местах в целом, причем на 18 процентных пунктов 

больше уверены, чем нет; 63% были в восторге от гибкости работы, которая придет с 

технологическими изменениями; 66 % молодых женщин считают, что у них есть все 
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необходимое, чтобы сохранить свою карьеру в результате технологических изменений. Те, 

кто учился в платной средней школе, более оптимистичны, в то время как те, кто имеет 

высшее образование, менее оптимистичны, аналогично модели уверенности в работе. 

Однако, в отличие от уверенности в работе, женщины менее оптимистичны – примерно один 

из 20 переходит от «согласен» к «не согласен» с тем, что технология создаст для них 

возможности трудоустройства. 
3. Ценность школы сегодня. Молодые люди в большинстве стран не уверены в том, что 

им помогла школа подготовить их к взрослой трудовой жизни, но лишь незначительно, с 

широким спектром мнений. Всего лишь 26% среди молодежи являются скорее 

положительными, чем отрицательными; снижение до 20 процентных пунктов является 

положительным среди тех, кто не посещал платную среднюю школу. 
4. Полезность образования. Эта картина варьируется в зависимости от страны, при этом 

некоторые страны имеют чистое негативное мнение о полезности своего образования. В 

Великобритании самые критичные молодые респонденты, причем на 20% больше критикуют 

школу, чем благоприятствуют; за ней следует Германия, где 12% являются более 

критичными. Мнения довольно разделились в Канаде, Австралии, Южной Африке и Южной 

Корее. Респонденты в Саудовской Аравии, Индонезии, Индии, Китае и Бразилии наиболее 

уверены в том, что явное большинство молодых людей положительно оценивают полезность 

школы. 
5. Профориентация. Когда школы опосредуют деятельность с работодателями или 

предлагают консультации по профориентации, молодые люди с большей вероятностью 

будут уверены, что смогут получить работу, которую они действительно хотят. Для тех, у 

кого есть доступ к консультациям по профориентации, шкала статистической ассоциации 

эквивалентна одному из десяти более «решительно согласных», чем чувствующих 

неуверенность в том, что они смогут получить работу, которую они действительно хотели. 

40 % учащихся бесплатных средних школ заявили, что они консультировались по вопросам 

профориентации, по сравнению с 58 % учащихся платных средних школ; 71% сказали, что 

они были бы рады большей помощи в получении работы во время учебы. 
По итогам конференции были поставлены новые задачи, которые смогут развеять 

неуверенность среди молодежи касательно их будущей трудовой жизни и улучшить условия 

для получения профессиональной подготовки к будущей профессии. 

Компетенции Ворлдскиллс Россия выступают отражением ожиданий работодателей от 

потенциальных специалистов, которых они бы хотели видеть на предприятиях. Регулярное 

обновление списка компетенций помогает движению быть в авангарде ключевых требований 

к работникам, а также формировать профессиональные стандарты подготовки. В октябре 

2021 года перечень компетенций Ворлдскиллс Россия был дополнен. На сегодняшний день 

список содержит 248 позиций, из которых 98 имеют статус «основная», 67 – 

«презентационная», 73 – «кандидат в презентационную» и 10 – «корпоративная» [5]. 

Перечень дополнили следующие компетенции: «Производство работ на нефтегазовом 

месторождении», «Устройства, оборудование и элементы систем теплоснабжения», 

«Эксплуатация пассажирской инфраструктуры». 

В заключении можно сделать вывод, что молодое поколение в центре внимания. 

Международное движение Worldskills регулярно организует конференции и мероприятия, 

которые направлены на развитие профессиональных компетенций особенно у молодежи, 

ведь за ними стоит будущее. 
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Abstract: Sports games are characterized by dynamic work of variable intensity, which 

during the game can be either large, or moderate, or maximum. In handball, cyclical movements 

alternate with acyclic ones, which determines the activity of partners and opponents. For handball, 

the development of muscle strength is of great importance, on which the increase in the speed of the 

athlete's movement depends. In handball, the development of strength is combined with the 

development of speed. To increase the speed of movement and the development of jumping ability, 

handball players need high general strength readiness, especially great strength of the leg muscles, 

to develop the ability to freely control their bodies. Therefore, when training handball players, you 

can use the whole range of means and methods for developing the strength of sprinters and jumpers. 

To master the arsenal of playing tools, characteristic of modern handball, a sufficiently high level of 

speed-strength readiness is required.  The program of speed-strength training of handball players 

should be saturated with a variety of exercises that comprehensively develop speed, strength in 

combination with endurance, agility, sports skills and abilities. 

Keywords: Sports games, handball, development methodology, speed-strength, initial training 

group, jumping ability.  

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У 

ГАНДБОЛИСТОВ 

(группа начальной подготовки) 

 

Константин Сергеевич Миляев 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе, Қ. Жұбанов атындағы АРУ, Магистр 

Аннотация: Спортивные игры характеризуются динамической работой переменной 

интенсивности, которая в процессе игры может быть то большой, то умеренной, то 

максимальной. В гандболе циклические движения чередуются с ациклическими, что 

обуславливает деятельность партнеров и противников. Для гандбола большое значение имеет 

развитие мышечной силы, от которой зависит повышение скорости движения спортсмена. В 

гандболе развитие силы сочетается с развитием быстроты. Гандболистам для повышения 

скорости передвижения и развития прыгучести, для воспитания умения свободно владеть 

своим телом, необходима высокая общая силовая подготовленность, особенно большая сила 

мышц ног. Поэтому при подготовке гандболистов можно применять весь комплекс средств и 

методов развития силы спринтеров и прыгунов. Для овладения арсеналом игровых средств, 

характерных для современного гандбола, необходим достаточно высокий уровень скоростно-

силовой подготовленности. Программа скоростно-силовой подготовки гандболистов должна 

быть насыщена разнообразными упражнениями, комплексно развивающими быстроту, силу в 

сочетании с выносливостью, ловкостью, спортивными умениями и навыками. 

Ключевые слова: Спортивные игры, гандбол, методика развития, скоростно-силовые, группа 

начальной подготовки. 
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ГАНДБОЛШЫЛАРДА ЖЫЛДАМДЫҚ-КҮШ ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

(бастапқы дайындық тобы) 

 

Миляев Константин Сергеевич 

АРУ имени К.Жубанова Республика Казахстан,Актобе,Магистр 

Аңдатпа: Спорттық ойындар өзгермелі қарқындылықтың динамикалық жұмысымен 

сипатталады, ол ойын барысында үлкен немесе орташа немесе максималды болуы мүмкін. 

Гандболда циклдік қозғалыстар ациклмен ауысады, бұл серіктестер мен қарсыластардың 

қызметін анықтайды. Гандбол үшін бұлшықет күшінің дамуы үлкен маңызға ие, бұл 

спортшының қозғалыс жылдамдығын арттыруға байланысты. Гандболда күштің дамуы 

жылдамдықтың дамуымен үйлеседі. Гандболшылар қозғалыс жылдамдығын арттыру және 

секіруді дамыту, денесін еркін меңгеру қабілетін дамыту үшін жоғары жалпы күш 

жаттығулары, әсіресе аяқ бұлшықеттерінің үлкен күші қажет. Сондықтан гандболшыларды 

дайындау кезінде спринтерлер мен секірушілердің Күшін дамытудың барлық құралдары мен 

әдістерін қолдануға болады. 

Кілттік сөздер: Спорттық ойындар, гандбол, даму әдістемесі, жылдамдық-күш, алғашқы 

дайындық тобы. 

 

To master the arsenal of playing tools, characteristic of modern handball, a sufficiently high 

level of speed-strength readiness is required.  

The term "speed-strength training" means a set of means and methods of complex education 

of speed and strength in order to ensure comprehensive harmonious physical development, the 

necessary level of special training of an athlete and, on this basis, the achievement of high sports 

results [1, p. 28]. 

The program of speed-strength training of handball players should be saturated with a variety 

of exercises that comprehensively develop speed, strength in combination with endurance, agility, 

sports skills and abilities.  

The methods of speed-strength training in situational sports have much in common with the 

methods used in the speed-strength group of sports (jumping, throwing, etc.). For both groups, the 

question of the complex education of all physical qualities, especially speed and endurance, is of 

particular importance. The main method of upbringing physical qualities, including strength, in 

handball is the "flow method", which most fully solves complex problems in the physical training 

of athletes in accordance with the characteristics of the sport. [2, p. 97].  

You should start strength training with a small weight, while determining the optimal number 

of repetitions. It is also advisable to combine various forms of power loads: speed-power, proper 

power and strength endurance - and after each series of strength exercises, apply relaxation 

exercises.  

Power loads of various voltages can be entered at the beginning, middle and end of the lesson, 

depending on the specific training objectives. A special feature is their year-round use with 

alternating volume and intensity, in accordance with the specific planning of the weekly cycle of 

classes. With three sessions a week, power loads are introduced into the program 40-50% of the 

workouts. After control and competitive games, these loads can be given in 2-3 days.  

In the correct selection of the means of speed-strength training and in their use, taking into 

account the individual characteristics of the development of the motor sphere of adolescents is the 

guarantee of the versatile physical development of handball players. The systematic use of speed-

strength exercises significantly improves the adaptation of adolescents to these loads and creates 

real preconditions for the successful education of physical qualities and the formation of motor 

skills of handball players. When developing a methodology for speed-strength training of handball 

players, it is necessary to take into account its influence on physical development, health, functional 

state of the body and the formation of motor skills in young athletes. [5, p. 69].  



289 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

The jumping ability is very important for playing handball. The higher this indicator is for an 

athlete, the more benefit it brings to the whole team. Jumps are used in the game both when pushing 

off with two legs, and with one leg in various game situations, when performing throws at the goal 

in a jump. The higher the player pushes off when shooting on goal, the more difficult it is to 

perform game actions against him in defense. Also, speed-power qualities are used in the game 

when blocking the ball during the execution of a throw at goal. Here a handball player must be able 

to jump high in order to perform this technique. Most of the jumps in the game take place against a 

background of fatigue. Sometimes a handball player has to make several jumps in a row in 

conditions of resistance. All this places great demands on the jumping ability of the players. Thus, 

we can conclude that speed-power qualities, i.e. jumping ability, is an important quality for playing 

handball. The main methods of training jumping ability are:  

- the method of repeated performance of the exercise, characterized by the performance of the 

exercise (a certain number of repetitions) at certain intervals of rest (between approaches or series), 

during which there is a sufficient recovery of the athlete's working capacity. This method for the 

development of speed-power qualities allows you to selectively affect certain muscle groups of a 

person. [3, p. 124].  

- interval method. This method is superficially similar to the repeated method. But if, with the 

repeated method, the nature of the impact of the load is determined exclusively by the exercise 

itself, then with the interval method, the rest intervals also have a large training effect.  

- a game method of training jumping ability. However, this method has a significant drawback 

- the dosage of the load is limited. That is, it turns out that the athlete uses this quality more than 

educates him. Of course, there is a certain load and the player gets it if he actively fights in attack 

and defense, jumping up and performing attacking and defending actions at the goal lines. And if a 

handball player often performs jumping throws, pushing off with two legs, or one. Therefore, this 

method depends on the athlete himself - how active he is in the game. [4, p. 83]. 
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ABOUT PROFESSIONAL COMPETENCE OF UNIVERSITY TEACHER 

Vasic B. 
Serbia, Association "Society for Academic Activity" 

 

Abstract: The presented article deals with the topic of the professional competence of a 

teacher of a university. Professional competence is usually understood as an integral characteristic 

of the business and personal qualities of specialists, reflecting the level of knowledge, skills and 

experience sufficient to carry out a certain type of activity related to decision-making. The special 

role of education in the modern world, its transformation into the most important area of human 

activity make the problem of training specialists one of the priority ones. 
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Аңдатпа: Ұсынылған мақала университет оқытушысының кәсіби құзыреттілігі 

тақырыбына арналған. Кәсіби құзыреттілік дегеніміз, әдетте, шешім қабылдауға байланысты 

белгілі бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін жеткілікті білім, Дағдылар мен тәжірибе деңгейін 

көрсететін мамандардың іскерлік және жеке қасиеттерінің интегралды сипаттамасы деп 

түсініледі. Қазіргі әлемдегі білімнің ерекше рөлі, оны адам қызметінің маңызды саласына 

айналдыру мамандарды даярлау мәселесін басым бағыттардың біріне айналдырады.  

Кілттік сөздер: құзыреттілік, бәсекеге қабілетті, кәсіби, педагогикалық, шығармашылық, 

педагогтар. 

 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

Васич Б. 

Сербия, Ассоциация «Общество академической деятельности»  

 

Аннотация: Представленная статья посвящена теме профессиональной 

компетентности преподавателя вуза. Под профессиональной компетентностью обычно 

понимают интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, 

отражающую уровень знаний, навыков и опыта, достаточных для осуществления 

определенного вида деятельности, связанной с принятием решений. Особая роль 

образования в современном мире, превращение его в важнейшую сферу человеческой 

деятельности делают проблему подготовки специалистов одной из приоритетных.  

Ключевые слова: компетентность, конкурентоспособный, профессиональный, 

педагогический, творческий, педагоги. 

 

At present, the most pressing problems are those of improving the quality of training of 

education specialists. The special role of education in the modern world, its transformation into the 

most important area of human activity make the problem of training of specialists one of the 

priorities. There is an objective need for competent personnel capable of creatively organizing the 

educational process in specific socio-economic conditions, able to quickly navigate the information 

field, independently improve and develop. In the foreground is not a formal affiliation to the 

profession, but professional competence, i.e. a specialist's compliance with the requirements of 

professional activity. In this regard, there is an acute problem of training professionally competent 

teachers, whose formation is carried out throughout the educational process in the university. 

In spite of numerous researches carried out, for example, by A.A. Orlova, N.D. Levitov, I.Ya. 

Lerner, M.N. Skatkin, I.A. Kolesnikova, V.A. Slastenin and others, this question remains 

completely unsolved, therefore this article attempts to consider the professional competence of a 

teacher of technology and entrepreneurship. 

Research confirms this common perception of a link and reveals that of all factors under the 

control of a school, teachers are the most powerful influence on student success (Babu & Mendro, 

2003; Sanders & Rivers, 1996). What separates effective teachers from ineffective ones, and how 

can this information be used to support better teaching? We can now begin to build a profile of 

exemplary classroom instruction derived from effectiveness research (Wenglinsky, 2002; Hattie, 

2009). 
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Figure 1. Competences for Culturally Responsive Teaching 

(retrieved from https://www.newamerica.org/education-policy/reports/culturally-responsive-

teaching/teacher-competencies-that-promote-culturally-responsive-teaching/) 

Professional competence of a teacher is an integrative characteristic of business and personal 

qualities of a specialist, reflecting not only the level of knowledge, skills, experience sufficient to 

achieve the goals of professional activity, but also the social and moral position of the individual. 

Sharing the approach to the understanding of professional competence developed in V.A. 

Slastenin's scientific school, the professional competence of a technology teacher is an integrative 

quality of a personality, conditioned by his project activity in the process of studying disciplines of 

subject training and readiness for future professional activity. 

It can also be said that professional competence is developed and formed in society, and is 

social in content, manifested in the social and professional activities of a person in his or her 

interaction with other people and is based on knowledge, skills and abilities formed in the 

educational process. 

The content of professional development depends on features, profession and professional 

activity. Professional development is necessary for the formation of a teacher and determines the 

success of his activities. Insufficient professional development complicates the process of 

adaptation to the pedagogical profession and sometimes can lead to the impossibility to perform 

pedagogical activity. As students learn a discipline, they should develop the ability to use its 

scientific content to solve professional problems. In the course of ongoing methodological 

workshops and production meetings, the general strategy and general pedagogical approaches to the 

formation of professional competence of future teachers were discussed and the efforts of teachers 

were coordinated. The goal of each academic discipline was formulated as a concretization of the 

general goal of forming the professional competence of the future teacher. The objectives of the 

academic discipline were concretized and focused on the actualization and formation of knowledge, 

the development of professional and pedagogical skills within the discipline, as well as the 

formation of the subjective position of the student and professional position of the future teacher. 

Systemic, personal and competent approaches to the education of students in their future 

professional activities implied the analysis of the scientific content of each discipline, the 

interdisciplinary process of problem solving, and building models of their solution. 

According to Irzhasova et al. 2017 teachers’ professional competence theory passed 3 major 

periods. 

Table 1. Generalized characteristics of the formation periods of the problem of formation of 

socio-ethical competence in prospective elementary school teachers 

 

https://www.newamerica.org/education-policy/reports/culturally-responsive-teaching/teacher-competencies-that-promote-culturally-responsive-teaching/
https://www.newamerica.org/education-policy/reports/culturally-responsive-teaching/teacher-competencies-that-promote-culturally-responsive-teaching/
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First period 

(early 1970s – early 1990s) 

Second period 

(early 1990s – early 2000s) 

Third period 

(early 2000s – present day) 

D. McClelland introduces the 

term “competency”, beginning 

of the establishment of the 

competency-based approach 

Spread of competency-based 

approach ideas, including in 

post-Soviet countries 

Emergence of comprehensive 

studies on the problem of 

formation of professional 

competence in prospective 

specialists 

Single educational space 

throughout the entire Soviet 

Union, consistent training of 

elementary school teachers 

with higher education, aimed 

at improving its quality 

Independence of countries in 

Europe and Central Asia, 

reformation of vocational and 

higher education systems in 

said countries 

Adoption of Bologna 

agreements, reorganization of 

elementary school teacher 

training according to the 

competency-based paradigm 

Studies mostly dedicated to 

improving the training of 

students in pedagogical higher 

educational institutions 

Increasing number of studies 

dedicated to improving the 

training of students in higher 

educational institutions 

Emergence of first studies on 

the formation of professional 

competences (mostly related to 

the learning process) in 

prospective elementary school 

teachers 

 

Having studied and analyzed the information available in the scientific, pedagogical and 

special literature on the issue of the formation of future teachers' technology of professional 

competence, we came to the conclusion that the last technology for a teacher can be divided into 

initial competence, psychological and pedagogical competence, and basic competence - 

professional competence. 

 Initial competence is the competence that a student has when studying at a university. It 

includes the following key competences: informational, communicative, independent, creative, 

social. 

 Information competence - the ability to search, analyze, transform, apply information to 

solve problems. 

 Communicative competence - the ability to cooperate effectively with other people. 

 Independent competence - the ability to approach learning independently, the ability to set 

goals and plan results. 

 Creative competence - ability to create. 

 Social competence is an indicator of awareness of social significance of the teacher's 

profession. It characterises moral culture, ideals and spiritual values. 

 Basic - professional competence is a competence that is formed when a student graduates 

from the university (his professional knowledge, skills and abilities, and the initial experience 

acquired in his further teaching activity). It includes the following basic (special) competencies: 

target, organisational, content, design, monitoring. 

 Target competence of a technology teacher implies the ability to set and implement 

educational goals of different levels and directions. 

 Organizational competence of the technology teacher is the ability to solve tasks of 

implementation of planned. 

 Content competence characterizes teacher's knowledge of the subject, ability to work 

creatively with the curriculum, to develop a working program reflecting the specifics of the region, 

the educational institution, as well as the possibilities of its methodological potential, information, 

technical support and, of course, the level of students' readiness. 

 Design competence includes a teacher's ability to anticipate the results of his activities and 

determine the sequence of his actions in achieving the goal. 

 The monitoring competence of the technology teacher characterizes the teacher's ability to 

monitor the learning process and to correlate actual results with planned ones, i.e. to ensure the 
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quality of education. Pedagogical diagnostics is an integral part of monitoring; it includes control, 

verification, assessment, accumulation of statistical data, their analysis, identification of dynamics, 

data forecasting. 

Also, the professional competence of a technology teacher is influenced by a person's 

readiness for professional activity, i.e. psychological - pedagogical competence. 

The analysis of psychological and pedagogical literature has shown that the professional 

competence of a teacher, being a complex, multifactorial phenomenon, is at the same time a single, 

integral structure. 

Psychological - pedagogical competence in the field of education implies the knowledge of 

pedagogical diagnostics, the ability to build pedagogically appropriate relations with students, to 

carry out individual work based on the results of pedagogical diagnostics; the knowledge of age 

psychology, psychology of interpersonal and pedagogical communication; the ability to awaken and 

develop in students a sustainable interest in the chosen specialty, in the subject taught [7]. 

Based on the study and analysis of this question, we propose a model for the formation of 

professional competence of the future teacher of technology and entrepreneurship, which shows that 

it includes such components as: primary, psychological - pedagogical and basic - professional 

competence. These components are interconnected, depend on pedagogical conditions and have 

their own competences, inherent to the future teacher of technology and entrepreneurship. 

According to UMN-SFPS Teacher Standards and Competencies, Teacher professional 

competences includes following: 

1. Knowledge of Students and Their Development 

Understands and appreciates diversity 

Forms constructive relationships with students 

Connects students' prior learning, life experiences and interests with learning goals 

Uses a variety of instructional strategies and resources to respond to students' diverse needs 

Facilitates learning experiences that promote autonomy, interaction and choice 

Engages students in problem solving, critical thinking and other activities that make subject 

matter meaningful 

2. Creates an Effective Learning Environment 

Establishes a climate that promotes fairness and students 

Establishes a collaborative learning environment 

Creates a physical environment that engages all students 

Plans and implements classroom procedures and routines that support student learning 

Uses instructional time effectively 

3. Understands Subject Matter 

Demonstrates knowledge of subject matter content and skills 

Interrelates ideas and information within and across subject matter areas 

Uses instructional strategies that are appropriate to the subject matter 

Uses materials, resources and technologies to provide meaningful learning 

4. Plans and Designs Appropriate Learning Experiences 

Establishes goals for student learning 

Develops and sequences instructional activities for student learning 

Modifies instructional plans to meet the needs of all students 

Uses resources to meet the needs of student 

5. Uses On-going Assessment to Monitor Student Learning 

Communicates learning goals to students 

Collects and uses multiple sources of information to assess learning 

Assists students in assessing their own learning 

Maintains up-to-date records a analyzes data 

Communicates with students and families about student progress 

6. Develops Professional Practice 

Reflects on teaching practice to extend knowledge and skills 
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 Establishes goals for professional development 

 Meets the responsibilities of a professional educator 

 Works with families in supporting student learning 

 Maintains positive relationships with other professionals 

 Works with colleagues to improve professional practice 

Thus, we can say that the professional competence of a technology teacher is not only the 

formation of an individual's readiness to carry out professional activities, but also the readiness of 

the individual as an initial condition for the effectiveness of any activity, including professional 

(pedagogical). A person may possess the necessary knowledge, skills, educational and life 

experience, value attitude to activity, activity motives, formed professional and important qualities 

for carrying out this activity, but if he or she is not ready for carrying out this activity, if there is no 

inner certainty, mood for carrying out professional activity, then we cannot consider him or her a 

professionally competent teacher. 

One of the conditions for the formation of professional competence of future teachers of 

preschool education is the use of modern educational technologies in the teaching process. Among a 

fairly wide range of methods of professional training of future teachers, we have identified more 

effective for the formation of components of professional competence of future teachers of 

technology - contextual, positional, modular-rating. 

In doing so, we were guided by the following features of context technology: 

- the goal was not to learn information, but to develop the ability to solve professional tasks; 

- the cognitive activity of students is of problem-search character; 

- In the course of training, situations close to practice are created, situations and production 

problems are analyzed, which create favorable conditions for students to develop professional 

thinking; 

- the use of such forms of training as a problem lecture - visualization, a lecture for two, a 

lecture with pre-planned mistakes, a seminar-discussion, a role-playing and business game, etc. 

create conditions as close to the future professional activity as possible; 

- emphasis on the social and professional context of a specialist's activity. 

It follows from the above that the use of context technology in our study allowed us to solve 

the problem of forming professional competence of future teachers. 

The transition of students from the actual educational activity through quasi-professional and 

educational-professional to the actual professional activity allows to give a holistic view of the 

pedagogical activity, contributes to the formation of professional motivation as well as cognitive, 

orientation and operational components of professional competence. The wide use of professional 

situations in the classroom helps to develop the ability to apply theoretical knowledge in practice, as 

well as develops reflection and professional thinking of students. 

Problem-search character of students' cognitive activity in various forms and methods of 

"activating" learning ( a problematic lecture, project method, business-game, lectures-disputes, etc.) 

contributed to the development of students' creativity, flexibility, ability to self-development. The 

wide use of professional situations (conducting fragments of "lessons", discussing problems at the 

"pedagogical council", watching videos with pedagogical practice, etc.), developed professional 

motivation, reflection, ability to work in a team. 

The use of positional learning technology has made it possible to develop students' ability not 

only to solve pedagogical situations in a normative way, but also to develop their mobility and 

adaptability and their ability to navigate in rapidly changing conditions. Students' acceptance of a 

certain position in such classes created conditions for maximum understanding of alternative 

solutions and determination of personal and conceptual positions in the process of solving a 

professional problem. The use of various roles - positions in the course of discussion, developed 

flexibility, proof of thinking of students, which became more and more independent and was 

characterized by courage in judgment, purposefulness and other qualities inherent in the creative 

personality. At the same time, students developed the skills of pedagogical communication, the 
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ability to respect someone else's opinion, to perceive an alternative position, to show tolerance and 

empathy in the process of interpersonal interaction, etc. 

Modular-rating technology of learning in our study has acted as a technology of 

individualization of learning by the content, teaching methods, level of independence and pace of 

learning activities of the student. Presentation to a student at the beginning of study of the purpose 

of study of disciplines, as well as modules as its structural parts, allowed him to understand and 

realize the personal and significant result of study of the discipline for the formation of his 

professional competence. The choice of teaching methods or professional actions was based on the 

following algorithm: from information teaching methods (lecture, conversation, consulting, etc.) to 

operational (project method, practical classes, etc.) and search methods (discussion, business game, 

etc.). In the complex, they formed the professional orientation of the personality, developed 

generalized methods of activity, corresponding competences necessary for the future teacher for this 

type of activity. 

Rating as a system of control over the results of training by module allows to provide regular 

feedback between the subjects of the educational process and adjust the learning process, as well as 

to activate the educational activity of the student and his independent work. Such characteristics of 

the rating as integration of final grades, as well as hierarchy, regularity, procedural clarity of control 

and its structure, help the student to take a subjective position in the learning process. This allows 

students to understand and realize their potential and gain experience in planning and reflexive 

assessment of their personal and professional development. 

The technology of organizing the educational process to form the professional competence of 

future preschool teachers was also the technology of group and dialogue communication, which 

formed important for the modern teacher skills (to hear the other person, ask questions, participate 

in discussions, work in a team, cooperate, solving common problems). It is especially important for 

future specialists to master in such classes the algorithm of problem solving (problem formulation, 

definition of steps to solve it, design of the result and its analysis), which can be transferred to 

professional activity. 

In the educational process of the university, a student as a subject of professional training is 

mastering a profession, the result of which is his professional competence. To fully translate the 

professional knowledge of a future specialist into the ability to think and act professionally, 

academic forms of interaction between students and teachers and other students are insufficient. A 

student also needs experience in applying knowledge in the process of professional interaction with 

subjects of receiving services, which contributes to the formation of relevant competencies on this 

basis. The accumulation of this experience should take place in the process of organizing students' 

educational and industrial practices. 

In the practical training, students learned to embody the concept of a personalized model of 

upbringing and development of children, to solve developmental tasks taking into account the 

individual capabilities of each child. This was facilitated by the organization of students' practical 

activities with children on a diagnostic basis: all training and educational activities were based on 

the results of the study of children and the level of their achievements. In the process of observing 

and analysing various types of activity with children carried out by pedagogical mentors, such 

important competencies of preschool education pedagogues as the ability to critically rethink their 

and others' professional and pedagogical experience, and the ability to analyse the pedagogical 

process, were formed. The discussion of non-standard situations and the collective search for 

different ways out of them and the analysis of projects for the organization of open activities in the 

type of "brainstorming" developed the ability to understand the peculiarities of the design and 

organization of the educational process in modern conditions, its design and readiness to 

communicate with children on the principles of cooperation and creation. 

In the course of various pedagogical practices, students performed various research tasks 

related to the ability to observe a child, study and evaluate the activities of colleagues, etc. During 

the period of pedagogical practice, students were convinced that the research component is very 

important in the structure of the teacher's activity. The survey of students showed that such early 
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inclusion in the research practice allowed them to quickly establish contact with children and 

teachers, to feel more free and confident in the process of organizing direct educational activities, 

regime processes, diagnostic procedures. 

And most importantly, in the course of pedagogical practice, students acquire the most 

important component of professional competence - experience. This is the experience of analyzing, 

planning, organizing and controlling the personally oriented educational process, the experience of 

planning and reflexive evaluation of their personal and professional development, communication 

with children and their parents, creating a favorable psychological climate in the children's group, 

participation in collective activities, etc. It should be noted that an important condition for the 

successful organization of pedagogical practice is the choice of the practice base, pre-school 

teachers, and managers responsible for managing pedagogical practice. The emotional and 

constructive support of the teacher-mentor and the head of the practice was of great importance for 

students experiencing difficulties in performing their professional functions. 

Thus, in the course of pedagogical practice the next goal was achieved: formation of special 

competence of students in the process of solving professional tasks in the conditions of real 

pedagogical process of preschool educational institution. Moreover, the practice contributes to the 

formation of students' basic components of professional competence of future teachers: 

- development of interest in professional activity, activation of processes of personal and 

professional self-knowledge and self-education, formation of individual style of future activity; 

- Enhancing knowledge of the organization of the pedagogical process in preschool education 

institutions and of the specifics of children's development; 

- Development of research competence in the study of children, and analysis of conditions 

ensuring the effective development, upbringing and education of children; 

- Developing the ability to analyse and critically rethink one's own and others' pedagogical 

experience; 

- Development of the ability to design and organize a pedagogical process focused on the 

child's personal development, readiness for communication with children and adults on the 

principles of cooperation and creation, etc. 

The peculiarity of the process of education of students is its focus on specific 

professionalization, so the research work takes on the meaning of professional characteristics of a 

future specialist. It increases the spatial limits of the future specialist's self-actualization, mobilizes 

the students' personal potential, ensures the birth of ideas in the situation of solving a professional 

problem, and helps them to realize and experience satisfaction from their own activity. 

The formation of the modern specialist's professional competence is, first of all, ensured by 

inclusion in the scientific and search activity, aspiration for creative, purposeful approach in solving 

professional problems. I.A. Zimnaya notes: "Studentship is the central period of formation of a 

man, a personality as a whole, manifestation of various interests. Student age is the time of the most 

complicated structuring of intellect, intensive and active socialization of man as a future 

"professional figure". 

The future teacher, who possesses the skills of research activity, is able to be creatively and 

scientifically involved in solving pedagogical problems. Research activity is an integral part of the 

educational process and is based on cognitive preparedness, personal attitude of a student to 

research. 

The formation of readiness for research activities was carried out gradually. In the first and 

second courses is the motivation for research activities, familiarization with the methods of 

research, methods of processing and presentation of empirical data, as well as understanding the 

need for its implementation (cognitive and orientation component). In the older courses, it is to 

develop the ability to plan and organise experimental work: to formulate its goals, objectives, 

hypothesis (operational component), as well as to have experience in carrying out this activity in 

preschool (experience). 

Since the first year of study, cross-cutting research tasks have been used in the course of 

course and diploma design. The possibility to work long enough on the chosen scientific direction 
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led to the fact that by the time the diploma work was written, students had enough theoretical 

information, had enough collected empirical material, and mastered various ways of solving 

professional research tasks. Thus, the diploma thesis accumulated all the research experience 

acquired by students during their studies. 

The research work created the necessary prerequisites for self-education and self-development 

of students' personal creative abilities: 

- provided the conditions for revealing, disclosure and development of students' abilities and 

personal interests; 

- contributed to the comprehensive development of the personality, to the formation of its 

objective self-esteem, to the acquisition of skills to work in creative teams; 

- Developed the ability of young people to make independent and substantiated judgments 

and conclusions; 

- provided an opportunity to try her hand at solving urgent problems of pedagogical science. 

The strengthening of the developing function of education necessitates the design of courses 

and workshops aimed at forming professionally significant competences of preschool education 

teachers. 

One of the peculiarities of the organization of the educational process in a university is the 

discreteness of control, which, as it is recognized by all researchers, affects the reduction of its 

quality. Under the control in our study we understood a system of ways to obtain information about 

the formation of indicators of professional competence of specialists. It is a question of control of 

results of educational and cognitive activity of students as a level of mastering of a complex of 

knowledge, possession of which is necessary for the decision of professional tasks, and formation of 

methods of planning, statement and decision, and also possession of methods of performance of the 

actions, required for the decision of tasks of the given type. It causes necessity of an optimum 

choice of forms and methods of control taking into account their specificity. 

The system of monitoring the professional development of future preschool teachers' 

professional competence was aimed at monitoring the process of its development in all major 

components and included not only monitoring, but also self-monitoring of the professional and 

personal development of the future teacher. 

The process of professional development of teachers requires the application of pedagogical 

monitoring: personal development, quality of knowledge, and the formation of professionally 

important qualities of the teacher. The results of monitoring students' professional development in 

pedagogical practice provide a unique material reflecting the path of professional development of a 

personality. The map of monitoring of readiness of the future preschool teacher for personalized 

pedagogical activity, which we have developed, allows us to track the dynamics of formation of 

significant professional competencies among students. Reflection on and acceptance of the results 

of professional development monitoring encourages the individual to self-development and self-

change. Awareness of external information about the advantages and disadvantages of the subject of 

professional development, in our opinion, contributes to the subject's interiorization and transition 

to the state of self-regulation and self-monitoring. 

The change of relations in the teacher-student system is seen as one of the most important 

conditions ensuring the formation of professional competence of a future teacher. The analysis of 

psychological and pedagogical literature and our experience show that the process of formation of 

partner relations of subjects of the educational process in a university is determined not only by 

objective but also by subjective factors. Among the latter we consider the readiness of teachers to 

build partnerships with students, as well as the willingness of students to accept the subjective 

position in the learning process. This is facilitated by the construction of education on a dialogical 

basis, the creation of conditions for individual manifestations, development and self-realization of 

students in independent work, teaching and research activities of the teacher and the student, 

focused on a joint scientific search. 
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Our experience is not of a prescription nature, but only one of the options for professional 

training of future teachers for modern preschool educational organizations. We consider the most 

important conditions in this case: 

- modeling the future professional activity in the educational process of the university by 

means of appropriate training technologies; 

- the orientation of normative and elective courses to provide pedagogical support to students 

in the educational process and the formation of their professional competencies; 

- interaction between students and teachers on the principles of personal-oriented education; 

- mastering the components of professional competence in the course of pedagogical 

practices; 

- involvement of students starting from junior courses in educational and research activities; 

- constant monitoring and self-monitoring of the development of personal and professional 

competence of future preschool teachers. 

Literature: 

1. Almurzayeva B.K., Maydangaliyeva Zh.A., Utemissova G.U., Beisebekova M.Zh., Abuova S.T. 

Pedagogical image as component of teacher professional competence. NEWS OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ISSN 2224-

5294, Volume 1, Number 323, 39-45. https://doi.org/10.32014/2019.2224-5294.5 

2. Archer, A. L., & Hughes, C. A. (2011). Explicit instruction: Efficient and effective 

teaching. New York, NY: Guilford Publications. 

3. Attakorn, K., Tayut, T., Pisitthawat, K., & Kanokorn, S. (2014). Soft skills of new teachers in the 

secondary schools of Khon Kaen Secondary Educational Service Area 25, Thailand. Procedia—

Social and Behavioral Sciences, 112, 1010–1013. 

4. Babu, S., & Mendro, R. (2003). Teacher accountability: HLM-based teacher effectiveness indices 

in the investigation of teacher effects on student achievement in a state assessment program. 

Presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), 

Chicago, IL, April. 

5. Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-

analysis. Review of educational research, 77(1), 113–143. 

6. Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (Eds.). (2013). Handbook of classroom management: 

Research, practice, and contemporary issues. New York, NY: Routledge. 

7. Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (1986). Effects of systematic formative evaluation: A meta-

analysis. Exceptional Children, 53(3), 199–208. 

8. Hattie, J., (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses related to achievement. 

New York, NY: Routledge. 

9. Jackson, P. W. (1990). Life in classrooms. New York, NY: Teachers College Press. 

10. Knight, J. (2012). High-impact instruction: A framework for great teaching. Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 

11. Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. (2003). Classroom management that works: 

Research-based strategies for every teacher. Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development (ASCD). 

12. Marzano, R. J., Pickering, D., & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: 

Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development (ASCD). 

13. Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future 

student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and 

Assessment Center. Retrieved from http://heartland.org/policy-documents/cumulative-and-residual-

effects-teachers-future-student-academic-achievement. 

14. Walberg, H. (1999). Productive teaching. In H. C. Waxman & H. J. Walberg (Eds.), New 

directions for teaching practice and research (pp. 75–104). Berkeley, CA: McCutchen Publishing. 

15. Wenglinsky, H. (2002). How schools matter: The link between teacher classroom practices and 

student academic performance. Education Policy Analysis Archives, 10(12). 

https://doi.org/10.32014/2019.2224-5294.5


299 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

16. White, W. A. T. (1988). A meta-analysis of the effects of direct instruction in special 

education. Education and Treatment of Children, 11(4), 364–374. 

17. Yeh, S. S. (2007). The cost-effectiveness of five policies for improving student achievement. 

American Journal of Evaluation, 28(4), 416–436. 

18. https://www.newamerica.org/education-policy/reports/culturally-responsive-teaching/teacher-

competencies-that-promote-culturally-responsive-teaching/ 

19. https://www.usd.edu/education/induction-and-mentoring/teacher-competencies 

20. https://www.revistaespacios.com/a17v38n49/17384935.html 

 

УДК 786.2 
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Аңдатпа: Мақалада фортепианоны және басқа да жеке орындаушыларды оқытуда 

қолданылатын дамытушылық оқытудың ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар 

қазіргі педагогикада кеңінен қолданылатын оқытудың басқа да өзекті технологиялары 

қарастырылады. 

Кілттік сөздер: инновациялық, дәстүр, оқыту ерекшеліктері, технология, вариативті. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развивающего обучения, 

используемые при обучении фортепиано и других сольных исполнителей. Также 

рассматриваются другие актуальные технологии обучения, имеющие широкое применение в 

современной педагогике.  
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Аnnotation: The article discusses the features of developmental learning used in teaching 

piano and other solo performers. Other relevant teaching technologies that are widely used in 

modern pedagogy are also considered. 

Keywords: innovation, tradition, learning features, technology, variability. 

 

ХХІ ғасыр - ақпарат ғасыры екені бәрімізге мәлім. Осыған байланысты музыкалық 

білімді жеке дара қарастырмай, ғылыми-педагогикалық, психологиялық, көркемді-

эстетикалық салаларды қамтитын, бір-бірімен тығыз байланыстағы күрделі жүйе деп 

қабылдаған абзал. Қазіргі жағдайдағы  қосымша білім беру саласының оқытушысын «оқу 

процесінің технологы» - деп атауға болады. Заман талабына сай инновациялық 

тәжірибелерді, идеяларды жақсы білу  маңызды. Тиімді нәтижеге жету үшін  жасалатын 

https://www.newamerica.org/education-policy/reports/culturally-responsive-teaching/teacher-competencies-that-promote-culturally-responsive-teaching/
https://www.newamerica.org/education-policy/reports/culturally-responsive-teaching/teacher-competencies-that-promote-culturally-responsive-teaching/
https://www.usd.edu/education/induction-and-mentoring/teacher-competencies
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әрекет ету жолдарын, тәрбиелік мәнін, коммуникациялық дамыту жолдарын табу, яғни әр 

баланың дамуына колайлы тәсілдерді қолдану маңызды. 

Педагогикалық технология – бұл білім беру процессінің барлық қатысушыларының 

өзін-өзі жүзеге асырудың өзін-өзі көрсету тәсілі, бірлескен оқытудың мазмұны мен 

нәтижесінің және даму мен тәрбиелік мән беру жолдарын таңдаудың болуы. Жаңа 

әлеуметтік экономикалық жағдайларда білім беру – бұл нарықтық қатынастарға бейімделуге 

ғана емес, сонымен қатар балалардың жеке кәсіби шығармашылық дамуына жағдай 

туғызатын әртүрлі білім беру қызметтерін ұсынуға қабілетті икемді әлеуметтік-

педагогикалық жүйе. 

Білім беру саласындағы оқытушылардың қолданатын педагогикалық технологиялары 

оқыту процессін түрлендіріп, оқушылардың өзбетінше жұмыс атқаруға, ізденіске, 

шығармашылық тұрғыда ашылуына көмектеседі. Оқыту барысында әр білім алушының жас 

ерекшелігін ескеріп, психологиясы мен педагогика негіздерін білу қажет. Оқытушынығ 

алдына қойған маңызды міндеттерінің бірі – олардың танымдық белсенділігі мен дербестігін 

қалыптастыру. Қосымша білім берудің басымдылықтары өзгеруде, білімнің бағалануы ғана 

маңызды емес, бұл білімді, орындаушылық дағдыларды қалыптастыру үшін осы білімді 

меңгеру және тиімді пайдалана білу. Оқушыға ақпарат беру үшін оқытудың әртүрлі әдістерін 

қолдану маңызды, ол болашақта өзін-өзі дамыту процесін жалғастыруы үшін белгілі жолмен 

үйрену керек. Дамыту және өзін өзі жетілдірумен айналысқан абзал. Қазіргі өмір өзінің 

жоғары жылдамдығымен және жоғары ұтқырлығымен ерекшеленеді, өскелең ұрпаққа 

көптеген жаңа мүмкіндіктер туып тұр. Бүгінгі нарық бізге қатаң талаптар қояды, бұл білімнің 

жоғары сапасы, қарым-қатынас дағдылары, мақсаттылық, шығармашылық. 

Негізгі идея – түсіндіруден түсінуге, монологтан диалогқа, әлеуметтік бақылаудан 

дамуға, басқарудан өзін-өзі басқаруға көшу. 

Педагогикалық технология процесс ретінде айтарлықтай жоспары бар басқарылатын 

жүйе. Оқыту технологиялық процессінің құрылымы өзара байланысты үш компоненттен 

тұрады. 

1) Ақпаратты мұғалімнен оқушыға беру. 

2) Оқу-танымдық іс-әрекетті басқару технологиялық қозғалыс оқу ақпаратын 

жинақтау. 

3) Оқу процессінің нәтижесі туралы ақпаратты оқушыдан мұғалімге беру (бақылау, 

бағалау, қосымша ақпарат беру) 

Дамыта оқыту – теория мен практикадағы бағыт, пайдаланылған потенциал арқылы 

оқушылардың физикалық танымдық және адамгершілік қабілеттерін дамытуға бағытталған 

білім. Дамыта оқытудың дәстүрлі әдістемеден ерекшелігі, жаңа белсенді оқыту әдістемесі 

деп аталу себебі: 

 Баланың даму деңгейі мен ерекшеліктерінің заңдылықтарын ескере отырып, 

қолданылады 

 Оқыту дамудан озып, баланың жақын даму аймағында жүреді 

 Бала педагогткалық әрекеттің субьектісі, олар педагогикалық құралдардың әсер 

ету обіьектісіне жатпайды. 

 Оқытудың мақсаты ақпаратты игеріп, жинақтау емес, оны кәдеге жарату және алу 

қабілетін қалыптастыру жатады. 

Выготскийдің еңбектері білім беруді дамыту технологиялары туралы идеяның 

қалыптасуына үлкен әсер етті. Выготский « педагогиканы кешегі күнмен емес, баланың 

дамуының ертеңі деп басшылыққа алу керектігін дәлелдеді. Оқу дамудан озып кеткенде ғана 

жақсы болады»-деп бекер айтпаған [1-182] 

Білім алушыларды тек музыка туралы біліммен және музыкалық аспаптарда ойнау 

әдістерімен ғана емес, сонымен қатар осы білімді мұғалімнің практикалық іс-әрекетінде 

қолданумен байланысты өнімді іс-әрекетке қосу мақсатында әр кезеңде білім беру 

технологияларымен келістіру керек. Осыған байланысты оқытудың педагогикалық 

әрекеттерді орындауы талап етіледі. 
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Студентпен қарым-қатынас принциптері бойынша оқу процесін ұйымдастыруға 

байланысты педагогикалық іс-әрекеттер психологиялық климатты сақтауға қолдау жасайды. 

Студентпен диалогтың маңызы зор, жұмыс барысында мұғалім оқу процесін  басшылыққа 

алады, толықытыруларды түзетеді, білімді бекітудің тиімді әдістерінің үлестерін нақтылайды 

және жалпы оқу материалын меңгерудегі дәлсіздік мәселелерін анықтайды, оларды бірлесе 

шешуге көмектеседі. 

Оқытушы тарапынан жаңа материалды оқыту негізінде, басты білім мен дағдылар 

негізінде ұсынылады, белсенділік әдістері оқушыға өзіндік жұмысты түсінуге және 

орындауға қолдануға жеңіл болатындай белсенді түрде жүйеленеді. Ақпарат түсінікті және 

әр оқушының жеке қабілеттері  мен мүмкіндіктеріне байланысты, әр түрлі сараланған 

түсінікті, қарапайым презентацияда беріледі (вариативті4, диффернциалды5) 

Студенттердің дайындық деңгейі ең алдымен  әр баланың жеке мүмкіндіктері мен 

қабілеттеріне байланысты, оқытуда білім беру технологиясының әдістерінің әдістерін енгізу, 

музыкалық қызметтің барлық түрлеріне дамытушылық бағыт береді. 

Олардың дайындық деңгейі мен білім мен біліктердің жиынтығын қалыптастыруға 

әкелетін оқу пәндерінің білім беру бағдарламаларын меңгеру нәтижесі болып табылады: 

студенттің  музыкалық шығармаға деген қызығушылығы; өз бетінше музыкалық шығарманы 

орындауы; авторлық мәтінді түсіндіру үшін музыкалық аспаптың немесе дауыстың алуан 

түрлі мүмкіндіктерін қолдануға мүмкіндік беретін орындаушылық білім мен дағдылардың 

кешені қалыптасады; әр түрлі дәуірдегі музыкалық шығармалардан, түрлі формалар мен 

бағыттардағы музыкалық туындыларды өз бетінше репертуарында жинақтайды; 

бағдарламалық талаптарға сәйкес әр түрлі стильдегі және жанрдағы шығармаларды 

қамтитын педагогикалық репертуарды білу; аспаптың немесе дауыстың көркемдік 

орындаушылық мүмкіндіктерін білу; кәсіби терминологияны білу; музыкалық 

шығармаларды қолма-қол оқи білу; музыкалық шығарманы орындау процесін басқара алуды 

есту бақылауын тәрбиелеу дағдылары; музыкалық орындаушылық мәнерлілік құралдарын 

қолдану, орындалатын шығармаларды талдау, орындаушылық  техниканың әр түрлерін 

меңгеру, көркемдік негізделген әдістерді қолдану дағдылары; шығармашылық бастаманың 

болуы, яғни музыкалық шығармаларды үйрену әдісі мен қиындықтарды орындаудың әдістері 

туралы түсінік қалыптастырады; музыкалық есте сақтаудың. Ладтық-гармониялық, тембрлік 

есту қабілеттерінің болуы; репетициялық-концерттік шараларда жеке орындаушы ретінде 

жұмыс істеу дағдылары. 

Қазіргі уақытта оқытушылар қолданыста жиі қолданып жүрген педагогикалық 

технологияларды да атап өтейік: 

Ақпараттық технологиялар – қабылданған ақпаратты өз көзқарасың бойынша 

қорытындылап компьтерлік-бағдарламалар арқылы өз түсінігіңмен жеткізу. 

Жобалық әдіс технологиялары – музыка әдебиеті немесе музыка тыңдау сабақтарында 

кеңінен қолдануға болады. Бұл тәсіл арқылы оқушының танымдық деңгейін көрсетеді. 

Жасалған нәтиже ретінде жобаны (видеофильм, альбом, баяндама) ретінде ұсынуға болады. 

Сондықтан бұл әдісті музыка мектебінің оқыту тәжірибесіне қосқан абзал. 

Тұлғаға бағытталған технологиялар – оқушының тұлға ретінде социо-мәдениеттік 

ортада жәнеи білім алу кеңістігіндегі дамуын, яғни субьект-субьектпен оқыту әдісін 

қарастырады. Алайда бұл әдісті музыка саласында инновациялық жаңашылдық деп 

қарастыра алмаймыз. Себебі музыкадад әр оқушы – жеке тұлға, жұмыс әрқайсысымен жеке 

өтеді. Сондықтан жұмыс барысында педагог әр оқушының жеке-психологиялық ерекшелігі 

мен оның әрі қарай даму перспективасын көру керек. 

                                         
4 Вариативтілік - бір нәрсенің бірнеше немесе көп нұсқаларының болуы; гетерогенділік, өзгергіштік  

Интеллектуалдық белсенділіктің дамуымен мінез-құлықтың өзгергіштігі, пластикасы айтарлықтай артады, жаңа 

өлшемге ие болады. С.Л.Рубинштейн. 
5 Дифференциалды-айырмашылықтарды ескере отырып жүзеге асырылатын бір нәрсені ажырату, бөлу 
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Ойын технологиялары – жаңа жалпы білім беру тәжірибесінде кең қолданысқа ие. Бұл 

технологияға ойын модельдері, сценарий ойының рөлдік позициядағы ойындар, жұмыстың 

критериялық бағалауы, эмоционалды тұрғыдағы жаттығулар кіреді. 

Қорыта айтқанда фортепиано пәнін ғана емес басқа да жеке орындаушыны оқыту 

барысында қолданылатын дамыта оқу ерекшеліктері, болашақ жеке орындаушыны жоғары 

дәрежеде дайындап қана қоймай, онығ тұлғалық, психологиялық, интеллектуалды тұрғыда 

қалыптасуына бірден-бір септігін тигізеді. Ол үшін біз, оқытушылар ізденісіімізді тоқтатпай, 

зама ағымымен келіп жатқан барлық жаңашылдықтарды саралап, тиімді қолданысқа 

енгізуіміз керек, сол кезде ғана ортақ нәтижеге қол жеткіземіз.  
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Аңдатпа: Бұл мақалада мектеп жасына дейінгі балаларға логопедиялық көмектің 

маңыздылығы мен қажеттілігі қарастырылады. Соңғы статистикалық мәліметтерді бере 

отырып, автор логопедиялық көмекке мұқтаждардың саны үнемі өсіп келе жатқанын 

көрсетеді. Сондай-ақ, мотор алалиясы туралы мектеп жасына дейінгі балаларда жиі 

кездесетін логопедиялық ақаулардың бір түрі және оның алдын-алу, жою әдістері және 

ақауларды уақтылы емдеудің маңыздылығы туралы жазылған. Ересектерде дұрыс және 

нақты айтылу, көркем әдебиетті оқу, фольклорды қолдану және ойын әрекеттері ретінде 

сөйлеу бұзылыстарының алдын-алу үшін кейбір жағдайлар ұсынылады. Жұмыстағы басты 

назар мотор алалиясына мектеп жасына дейінгі балалардағы сөйлеу әрекетінің бұзылуының 

бір түрі ретінде назар аударады.  

Кілттік сөздер: Мотор алалиясы бар балалар, сөйлеу бұзылыстарының алдын-алу. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается важность и необходимость логопедической 

помощи детям дошкольного возраста. Предоставляя последние данные статистики автор 

указывает что число нуждающихся в логопедической помощи неуклонно растет. Так же, 

пишется о моторной алалии как один из видов логопедического дефекта часто встречающего 

у детей дошкольного возраста и методы её профилактики, устранении и о важности 

своевременного лечения дефектов. Предлагаются некоторые условия для профилактики 

нарушения речи как правильное и четкое произношение у взрослых, чтение произведении 

художественной литературы, использование фольклора и игровые действия. Основное 

внимание в работе акцентирует к моторной алалии как один из видов нарушение речевой 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети с моторной алалией, профилактика нарушения речи. 
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Қазіргі уақытта статистикалық көрсеткіштерге сүйінсек, жылдан жылға сөйлеуіндегі 

ауытқуы бар балалар және логопедиялық көмекті қажет ететін балалардың саны өсуде. Кез 

келген жаста сөйлеу тілінің бұзылысы іс- әрекеттің және адамның әлеуметтік бейімделу 

мүмкіншілігін шектейді. Зерттеулер бойынша қазіргі күндері жаңа туған нәрестелердің 80%-

ы дейін физиологиялық толыққанды емес, 70%-ға жуығы жүктілік және босану кезіндегі 

патологиялық ауытқушылықтары бар. Бұл жағдайларда ең алдымен сәбидің жүйке жүйесі, 

соның ішінде сөйлеу тілі зардап шегеді [1]. Мектепке дейінгі жастағы пайда болған 

сөйлеудің дыбыстық мәдениетінің бұзылысы кейінірек өзімен бірге сөйлеудің төмендегідей 

қосалқы бұзылыстарын туғызуы мүмкін: фонотикалық (дыбыстық) есітудің жетілмеушілігі, 

сөздердің дыбыстық, буындық және әріптік анализінің (талдауының) біліктілігінің кешігіп 

қалыптасуы, баланың сөздік қорының жұтаңдығы, ана тілінің грамматикалық құрылымының 

бұзылысы. Тілдің кез-келген бұзылысы баланың әрекетімен мінез құлқына тұтастай әсерін 

тигізуі мүмкін. 
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Логопедтік жұмыс бірнеше бағыттарды қамтиды. Бұл балалардағы сөйлеудің 

бұзылыстарын дұрыстауда, бұл сөйлеудің қайталануы мүмкін бұзылыстарын ескеру, бұл 

сөйлеу бұзылыстарын олар пайда болғанға дейін алдын-алу және бұзылыстар Болмаған 

жағдайда сөйлеудің барлық бағыттарын және сапасын жетілдіру, сондай-ақ дыбыстық 

(тілдік) сөйлеуді және көру зейіні, көру және сөйлеу жады сөздік-логикалық ойлау сияқты 

басқа да психикалық функцияларды параллель түзету. 

Моторлы алалия кезінде байланыстырып сөйлеудің қалыптасуы сөйлеу 

материалының синтезі мен сұрыптауының, бағдарламалау операциясының 

бұзылыстарымен, ішкі сөйлеудің қалыптаспағандығымен байланысты болады. 

Сөздерді айтуының пайда болуы процесінде барлық операциялардың 

жетілмеуін бағалай көрсете отырып, зерттеушілер сөйлеу қызметінің 

механизміндегі кері байланыс пен озу жүйесіндегі бұзылыстарды, ішкі 

бағдарламалаудың да, айтудың сыртқы жүзеге асуының да бұзылыстарын бөліп 

көрсетеді [2]. 
Ең маңызды бағыттардың бірі мектеп жасына дейінгі балалардағы сөйлеу 

бұзылыстарын ескеру мен алдын-алу болып табылады. Алдын-алу – бұл сөйлеу 

бұзылыстарын алдын-алу ескеру шараларының жүйесі. Дыбыс айтушылық бұзылыстарының 

алдын-алу құралы ретінде бала жасына сәйкес белсенді сөйлеу ортасын жасау, яғни 

үлкендердің дұрыс, таза сөйлеуі, көркем әдеби шығармалар оқу, режимдік сәттерде 

фольклорды қолдану, ойын әрекетін анық жоспарлауды айтуға болады. Ойын балаларда 

әрекеттеріне қызығушылығын көтермелеуге итермелейді, көңіл күйінің кеңістігін және оң 

мотивацияны арттырады, біліктіліктері мен іскерліктерін дамытады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалар арасында алалия 1%-ға жуық, ал мектеп жасындағы 

балаларда 0,6%-дан 0,2%-ға дейін кездесетіндігі туралы мәліметтер бар. Орташа алғанда 

алалия халықтың 0,1%-ында кездеседі деп есептеуге болады. Қыз балаларға қарағанда бұл 

сөйлеу бұзылысы ер балаларда 2 есе жиірек кездеседі [3]. Алалиясы бар баланың сөйлеуінің 

қалыптасуының бастапқы кезеңдерінде сөйлеу барысында байланысты формадағы 

қажеттілігі болмайды, бұл жалпы және сөйлеу белсенділігінің (мотивациялық белсенділіктің) 

бұзылысымен байланысты, монологтық сөйлесуді жүзеге асыру үшін қажетті дайындық 

кезеңі қалыптаспайды. Табылмаған сөз орнына паралингвистикалық құралдар: ым, 

қимылмен, пантомима, иннотация қолданады. Балалар қайталау сөз тіркестеріне жүгінеді, 

сөйлемді аяқтамайды, негізгі ойын жеткізе алмай қиналады. Анағұрлы жетілген сөйлесу 

кезінде контекстің қалыптасуының себебі бағдарламалау қызметінің қалыптасуы, ойды 

ашып айтуда жеткізу операцияларындағы қиындықтары болып табылады [4]. Моторлы 

алалиясы бар балаларға оқиғалардың, құбылыстардың тізбектілігін (реттілігін, жүйелілігін) 

жеткізу, мезгілдік, себеп-салдарлық қатынастарды екшеу күрделі болады. Оларды баяндау 

тізбектілігінің бұзылысы болуы мүмкін-мағыналық бағдарламалауы зардап шегеді. 

Айтудың тілдік өрнектеуінде, әшекелеуінде үлкен дәрежелі бұзылыс болуы мүмкін. 

Баяндау негізінде алаликтер негізгіні бөліп алуда қиналуы мүмкін, ойлаудан сөйлеуге 

өткенде айтарлықтай зардап шегеді. Байланыстыратын сөйлеуді кеш меңгереді, өйткені оның 

қалыптасуының алғышарттары (сөздік, синтаксис, сұхбаттасу сөздігі, вербальды логикалық 

ойлауы) кідіреді. Байланыстырып сөйлеу көп аспектілі мәселені көрсете отырып, әртүрлі 

ғылымдардың - логопедияның, лингвистиканың, жалпы және арнайы методиканың зерттеу 

нысаны болып табылады [5]. Картиналардың жүйелілігінің мағынасын жеткізуде балалар 

әңгіменің логикалық жалғасын бұзады: кейбіреулері оларды дұрыс орналастыра алмайды, 

біреулері тіпті дұрыс орналасқандарды баяндауға қиналады. 

Алалияны зерттеуде үлкен үлес қосқан Г. Гуцман, А. Либман, М.Б. Богданов-

Березовсктй, Э. Фрешельс, ал кейінірек М.Е. Хватцев, Н.Н. Траугатт, В.К. Орфинская, Р.Е. 

Левина, Л.В. Мелохова, Г.В. Мациевская, Е.Ф. Соботович, В.А. Ковшиков, С.Н. Шаховская, 

В.К. Воробьева және басқа да зерттеушілер болды [6]. Сөйлеу мүмкіндіктерінің дамуы, 

себеп-салдарлы қатынастарын меңгеруі арта түскен сайын монологтық баяндау дұрыс және 
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айшықтала түседі, сөздік қоры артады және күрделенеді, сөз бен сөйлемдердің дыбыстық-

буындық құрылымы жақсарады, байланыстық плуан түрлерінің қолдануымен анағұрлым 

күрделірек сөйлемдер пайда бола бастайды. 

Алалиясы бар балаларда сөйлеудің жетілмеуі сұхбаттасу мотивациясының 

қалыптаспағандығымен, әрекетінің әртүрлі компоненттерінің белсенділігінің бұзылысымен 

шектеседі. Сұхбаттасуға ұмтылыстың болмауы сұхбаттасудың қиындылығымен байланысты 

және оларды тереңдете түседі. 
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Аннотация: В настоящее время общеизвестно, что при возникновении заикания 

необходимо немедленно принять корректирующие меры. Обычно этот дефект протекает в 
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Аbstract: It is now well known that when stuttering occurs, corrective measures must be 

taken immediately. Usually this defect occurs in a mild form at the initial stage, but a slight and 
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Тұтығуды басталған мерзімінен көп уақыт өткен сайын, баланың мінез-құлқының 

өзгеруіне себепкер болатын ауыр да, тұрақты кемістікке айналады. Сонымен қатар ол баланы 

қалыпты қарым-қатынастан айырады және жақсы оқуына жиі кедергі жасайды. Сондықтан 

аталған сөйлеу кемістігін баланың мектепке келмей тұрған кезінде түзету керек. 

1930 жылдардағы бұл көзқарас бекереге шығарылды. Тұтығуды мектепке дейінгі 

кезеңде түзетудің алғаш рет негізін алып, дамытқан Б.А.Гиляровский болды. Ол тұтығудан 

айықтыру жұмыстарын жүргізетін арнайы балалар мекемелері, балалар алаңы немесе 

жартылай стационар болуы керек деп пайымдаған [1]. 1931 жылы Москвада тұтығатын 

балалар үшін бала-бақша ашылды. Онда Е.Ф.Роу логопедиялық жұмыстар жүргізуді және 

Н.А. Власова жұмыс істеді. 1932 жылы Санкт-Петербургте ұзартылған күн топтары 

ұйымдастырылды. Онда М.Ф. Брунс жас балалардың тұтығуын түзетумен айналысты [2]. 

Сөйлеудің қалыпты жағын дамыту. Тұтығумен күресте комплексті әдістерді қолдану 

жағдайында ғана үлкен жетістіктерге жетуге болатындығын теория мен практикада іс 

жүзінде дәлелденіп отыр [1]. 

Тұтығуға комплексті әсер ету мынандай бағыттардан тұрады: 

1. Медициналық әсер ету. Ол баланың нерв системасының функциясын қалыпты 

жағдайда болуына мүмкіндік жасайды және психотерапия мен логопедиялық жұмыстар үшін 

қолайлы жағдайлар жасайды. 

2. Психотерапиялық әсер ету барлық логопедиялық жұмыс кезінде жүргізіледі. Ол 

баланы тұтығусыз сөйлей алатынына сендіру. Бұл бағыттағы жетістіктерге құрбыларын, 

тәрбиешілерін немесе ата-анасын қатыстыра отырып, баланың көңіл аударуын бөлу, белгілеу 

жазып алу. 

3. Логопедиялық әсер ету. Бұл ұзақ уақыт бойына 8-9 ай, жүйелі түрде жүргізілетін 

системалық сабақтар курсы. Бұл сабақтың негізгі мақсаты өмірдің кез-келген жағдайында 
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тұтығудың жеңіл түрінен бастап, күрделі, қиын түрлеріне дейін балаларды дұрысм және 

еркін сөйлеуге дағдыландыру. 

4. Логопедиялық ритмика. Ырғақ. Ол әртүрлі жаттығулар мен ырғақтар немесе 

балалардың сөйлеуіне байланысты қозғалыс ойындарынан тұрады. Мұндай жаттығулар мен 

ойындар жалпы және сөйлеу моторикасының дамуына ықпал етеді, сигнал бойынша әрекет 

жасауға, өзін-өзі меңгере білуге, ырғақты сезінуге тәрбиелейді, қозғалыс координациясын 

дамытады. 

5. Тұтығатын баланың жеке басына қоршаған ортасының әсер етуі. Бұл түзету – тәрбие 

жұмыстарының барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады. Педагогтар, тәрбиешілер, ата-

аналар баланы өзіне-өзінің сөйлеу кемістігін түсініп, одан құтылу жолдарын ойлауға 

тәрбиелеу қажет, сабақтарды әрбір кезеңдеріндегі қол жеткен жетістіктерді сезінуіне қолдау 

жасап, түбінде толық болатын, яғни тұтығудан біржола айырылып, дұрыс сөйлей алатынына 

көз жеткізу керек [3]. 

Тұтығудан айыру үшін баланың араласатын ортасының дұрыс сөйлеуінің үлкен 

маңызы бар. Баяу, асықпайтын, бірқалыпты сөйлеуді естулері керек. Сонда олар өздері де 

осылай сөйлегу дағдыланады. Баламен бірқалыпта қарым-қатынаста болған жөн. Кішкентай 

ғана жетістігін сол кезекте мадақтап отыру қажет. Сол сяиқты жалпы сөйлеу режимінің, 

дұрыс тамақтанудың, міндетті түрде күндізгі ұйқының, таза ауада демалу мен шынығудың 

тәртібін сақтау маңызды роль атқарады. 

Тұтығудың темпі мен ритмін түзету жолдары. 

Қазіргі кезде балалардың тұтығуын түзету үшін логпедиялық іс-әрекеттердің бірнеше 

әдістері бар. Бірақ оны бәрі-бір ғана мақсатқа бағынады: ол балаларды тұтығусыз еркін, 

дұрыс сөйлей білуге тәрбиелеу. Бұл міндеттерді іске асыру үшін сабақтың алғашқы 

күндерінен бастап, оқудың соңына дейін тұтыөпа еркін сөйлей алатын жағдайға жеткізу 

үшін жүйелі жаттығулар системасы қажет. Сабақты бірте-бірте күрделендіре отырып, 

балалардың дұрыс сөйлеу дағдысын қалыптастыруға болады. Сонымен, тұтығуды жою үшін 

барлық сабақтар негізгі дидактикалық принциптің кезектілігііне және жүйелілігіне бағынуға 

тиіс. 

Р.Е.Левина тұтығатын балаларда сөйлеудің қатынас қызметін дамыту идеясын ұсынады 

және жаттанды сөйлеудің тиімсіздігін дәлелдейді. Н.А.Чевелева 8-9 ай ішінде балаларды 

мүдірмей еркін сөйлету үшін сөйлеудің жеңіл ситуативтік түрінен контексті сөйлеуге дейін 

тәрбиелей алатын сабақтар системасын жасады.[5] Тұтығатын балалардың сөйлеу тілінің 

дамуы осындай жүйелілікпен жүруі тиіс. Ол үшін заттардың немесе іс-әрекеттердің, 

көрнекілігі міндетті түрде қажет. Өйткені балалар көз алдындағы заттарды атап, әректтерді 

айтып беруге қиналмайды. Қажетті сөзді таба алмай қиналған жағдайда сілтеу есімдіктерін 

қолданады. 

Мысалы, бұл, анау, сондай т.б. Мұнда тұтығу байқалмайды. Көрнекілікті бірте-бірте 

азайта отырып, балалардың сөйлеуін күрделендіруге болады. Сөйтіп көрнекіліксіз – ақ 

контексті сөйлеуді қолдану қабілетін дамытуға болады. Тұтығатын балалардың өз бетімен 

байланыстырып сөйлеуінің даму жүйелері қарапайымнан күрделіліге қарай құрылуы тиіс. 

Алғашқы сабақтардан бастап-балалар логопедтің сұрақтарына жай және қысқа сөз 

тіркестермен жауап береді. Ойыншықты түрлі заттардығ геометриялық формалары, олардың 

үлкендігі түсі; әртүрлі іс- әрекеттері аталады. Мысалы, мынау, машина т.б. Одан соң балалар 

заттар мен орындалған іс-әрекеттің көрнекілігі бойынша кең таралған жай сөйлемдермен 

жауап береді. Мысалы, соңында балалар балалар логопедтің қиын сұрақтарына жауап бере 

отырып, тұтықпай сөйлей алатын қабілетке ие болады. Мектепке дейінгі балалардың 

байланыстырып сөйлеу дамуының мұндай кезектілігі мен жүйелілігі баланың қажеттігі 

сөздерін оңай және жылдам табуына, ойын құруына, мүдірмей сөйлеуіне жағдай туғызады. 

Түзету жұмыстарының негізгі принциптері. 

Кинодан, театрдан, цирктен кейін ашуланған, шаршаған, қажыған бала көргенін айтып 

сұрастыра бастайды. Мұнда ол кейбір дыбыстарды, буындарды жұтып қояды, мүдіреді, 

дыбыстарды немесе сөздерді қайталады, асығып ойын айтамын деп шатастырады. Ақыры 
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оның сөзінде тұтығуға әкеп соғатын мүдіріс пайда болады. Жоғарыда айтылғандар театр мен 

циркке мүлде апаруға болмайды деген ойдан аулақ. Бірақ пьесаның мазмұнымен алдын-ала 

таныс болып, баланың жас ерекшеліктеріне сай келетіндігін анықтап барып көрсетуге, 

апаруға болады. Кейде балаларда тұтығу қорыққаннан пайда болады. Баланы қорқытатынын 

біле тұрып бөлмеде, қараңғыда т.б. жерлерде жалғыз қалдыруға болмайды. Балаға 

қорқыныштың себептерін түсіндіріп отыру керек. Бөлмеде үйде қалдыру үшін жиһаздардың 

асты-үстін, бөлменің бұрыш-бұрышын көрсетіп, қорқатын жағдайдың болмауына көзін 

жеткізу керек. Егер бала иттен, мысықтан қорқатын болса, оларға жақындатып, қолынан 

тамақ бергізіп үйрету керек. Сол қолымен жұмыс істейтін балалар ерекше көңіл аударуды 

қажет етеді. Өйткені олардан оң қолымен істеуді талап ететін болса, кей жағдайда балада 

тұтығу пайда болады. Сондықтан оларды қайта үйретуге болмайды.  

Қорыта келгенде, баланың сөйлеуі дұрыс болып, нерв жүйесінің әлсіздігі байқалмаса, 

қайта үйретуді ертерек бастаған жөн. Мұны абайлап жұмсақтап, бірте-бірте қорықпай, 

жазаламай жүргізу керек. Бірақ баланың сөйлеуіне зер салып отыру қажет, тұтығудың 

азғантай белгісі байқалса-ақ қайтадан сол қолымен орындауына жол берілуі керек. Дегенмен 

баланың өз еркімен қайта үйрену үлкен жетістікке жеткізеді. 
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Аңдатпа: Бұл мақала студенттердің қарым-қатынасы мен қарым-қатынасындағы мінез-

құлық стратегиясын теориялық шолуға арналған. Университет студенттерінің кәсіби өзін-өзі 

тануын қалыптастыру – бұл болашақ кәсіпқойдың қалыптасуы жүзеге асырылатын оқу 

тобының сипаттамаларының тікелей әсерінен жүзеге асырылатын күрделі көп қырлы 

процесс. Іс жүзінде кез-келген байланыс тобы өзінің жұмыс процесінде қарым-қатынас 

субъектісі ретінде әрекет етеді. Қарым-қатынастан тыс оның мүшелерінің өзара әрекеттесуі 

мүмкін емес. Бұл қарым-қатынас арқылы олар бірлескен топтық іс-шараларға қатысады. 

Қарым - қатынас – іс-әрекет қалыптасатын және дамитын бірлескен қызметі. Топ дамудың 

қандай деңгейінде болмасын – диадалық ұжымға дейін – адамдар арасындағы байланыссыз 

оны жүзеге асыру мүмкін емес. Байланыс топтық қызметті ұйымдастырып қана қоймай, оны 

жаңа байланыстар мен адамдар арасындағы қатынастармен байытады. Бұл топтық қызметтің 

тәуелсіз нысаны, бірақ ол топтың кез-келген пәндік қызметті жүзеге асыруымен байланысты 

болуы мүмкін. Байланыс – адамдардың кез-келген бірлестігінің қалыптасуы мен дамуының 

жетекші факторларының бірі, бастапқы номиналды топты шынайы психологиялық 

қауымдастыққа, тұтас жүйеге айналдыру. 

Кілттік сөздер: қарым- қатынас, студент, мінез-құлық 
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Аннотация: Данная статья посвящена теоритическому обзору поведенческих 

стратегии во взаимоотношениях и общении студентов. Формирование профессиональной 

самореализации студентов вуза является сложным многоплановым процессом, который 

осуществляется под непосредственным влиянием характеристик учебной группы, в которой 

осуществляется становление будущего профессионала. Практически любая контактная 

группа в процессе своего функционирования выступает как субъект общения. Вне общения 

не может осуществляться взаимодействие ее членов. Именно посредством общения они 

участвуют в совместной групповой деятельности. На основе общения складывается и 

развивается совместная деятельность. На каком бы уровне развития группа не находилась - 

от диадного до коллективного - без общения между индивидами ее осуществление 

невозможно. Общение не только организует групповую деятельность, но и обогащает ее 

новыми связями и отношениями между людьми. Оно представляет собой самостоятельную 

форму групповой активности, хотя может быть связано с осуществлением группой какой-

либо предметной деятельности. Общение - один из ведущих факторов становления и 

развития любого объединения людей, превращения первоначально номинальной группы в 

подлинно психологическую общность, целостную систему. 

Ключевое слово: общение, студент, поведение. 
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Аbstract: This article is devoted to the theoretical review of behavioral strategies in relations 

and communication of students. The formation of professional self-realization of university students 

is a complex multidimensional process, which is carried out under the direct influence of the 

characteristics of the study group, in which the formation of the future professional is carried out. 

Practically any contact group in the process of its functioning acts as a subject of communication. 

Outside of communication the interaction of its members cannot take place. It is through 

communication that they participate in joint group activity. Joint activity forms and develops on the 

basis of communication. No matter what level of development the group is at - from dyadic to 

collective - without communication between individuals, its implementation is impossible. 

Communication not only organizes group activity, but also enriches it with new connections and 

relationships between people. It represents an independent form of group activity, although it can be 

connected with the implementation of any subject activity by the group. Communication is one of 

the leading factors in the formation and development of any association of people, the 

transformation of the initially nominal group into a truly psychological community, a holistic 

system. 

Keywords: communication, student, behavio. 

 

Қарым-қатынасты талдаудың бір аспектісі-қарым-қатынастың негізгі 

детерминанттарын анықтау [1]. Әдіснамалық деңгейде бұл детерминанттар а) бірлескен іс-

әрекетке қосылып, оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және б) қарым-қатынас 

қажеттілігімен анықталады. Қарым-қатынасты талдаудың бірінші аспектісі бірлескен 

қызметтің негізгі компоненттерін қамтамасыз етудегі қарым-қатынастың рөлін анықтауға 

дейін азаяды (мақсат қою, оған жету жолдарын анықтау және т.б.). Зерттеулердегі қарым-
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қатынасты талдаудың екінші аспектісі аз көрінеді және қарым-қатынастың негізгі 

тақырыбын анықтауға, коммуникативті рөлдерді бөлуге және т. б. бағытталған. 

Бірінші және екінші жағдайда қарым-қатынас негізгі детерминацияға байланысты 

әртүрлі жолдармен ашылатынына назар аудару керек. Сондықтан қарым-қатынасты өмірдің 

негізгі детерминациясы тұрғысынан қарастыру қарым-қатынастың құрылымдық және 

процедуралық сипаттамаларын нақтылауға және саралауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе 

қолданбалы мәселелерді шешу үшін өте маңызды. 

Адам өмірінің ең жалпы детерминанты ретінде адамның өмірлік бағдарларын 

қарастыру ұсынылады. Адамның өмірлік бағдарларының мәселесі қажеттіліктен гөрі жалпы 

іздеумен байланысты, өмірлік детерминант: зерттеушілер мұндай детерминанттар ретінде 

ләззат алу бағытын, өзін-өзі жүзеге асыруға бағдарлауды анықтайды [2]және оның 

болмысының мағынасын іздеуге бағдарланады [3]. 

Мұндай детерминанттарды іздеудің теориялық және қолданбалы маңызы бар. Д. 

Макгрегор [4] және У. Оучи [5] негіздеген басқару ғылымы мен практикасында белгілі 

жұмысшы модельдері адам жұмысшысының негізгі детерминанттары ретінде а) марапаттар 

мен жазаларға (X моделі), б) өзін-өзі жүзеге асыруға (Y моделі) және В) в)идеалдар, ең 

алдымен - қоғамдық (z моделі) бағдарларды қамтиды. 

Жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін қарым-қатынастың, еркін қарым-

қатынастың маңыздылығын М. Рубинштейн, Г. Шендрик, Ш.А. Амонашвили және т. б. 

Ш.А. Амонашвилидің пікірінше, бала өзінің шынайы табиғатын, құрдастарымен және 

тәрбиешілермен қарым-қатынас пен ынтымақтастықтағы әлеуетті мүмкіндіктерін ашып, 

адамдар арасында ғана өседі [6]. И.Шендрик еркін қарым-қатынас жасау мүмкіндігінің 

болуы адамның өзін-өзі жүзеге асыруының қажетті шарты деп санайды. Адамның әлеуметтік 

бағыты оның қабілеттерін қалыптастыру үшін қолайлы алғышарттар жасайды. 

Студенттік топ туралы қарым-қатынас субъектісі ретінде ерекше айту керек. Өздеріңіз 

білетіндей, студенттер кеш жастар кезеңіне жатады (17-21 жыл). Бұл жаста қарым-қатынас 

адам үшін ерекше маңыздылығын сақтайды. Бұл қарым-қатынас арқылы жас жігіт әртүрлі 

әлеуметтік қатынастарға қосылады, осылайша өзін-өзі тану және өзін-өзі ашу 

қажеттіліктерін қанағаттандырады. Студенттік қарым-қатынасты сипаттай отырып, Л.И. 

Науменко оның экстенсивті сипаты, коммуникативті топтардың көптігі мен ашық болмауы, 

бос уақыттың сыртқы формалары, қарым-қатынас құралдары сияқты ерекшеліктерін атап 

өтті [7]. Бірқатар зерттеулер көрсеткендей, студенттік қауымдастық ең алдымен қарым-

қатынасқа бағытталған [8]. Бірлескен іс-әрекет барысында да студенттердің басты 

құндылығы тұлғааралық қатынастар болып табылады және бірлескен іс-әрекеттің бастапқы 

мақсаттары тұлғааралық қарым-қатынас мақсаттарымен жиі ауыстырылады. Студенттердің 

сауалнамалары ЖОО-да оқу кезінде студенттерді түрлі іс-шараларға қатысуға итермелейтін 

ең күшті себеп-үнемі бірге болуға, барлық істерден хабардар болуға, қарым-қатынас жасауға 

деген ұмтылыс екенін көрсетеді. Кейбір жағдайларда студенттік қарым - қатынас бірлескен 

іс-әрекеттермен делдал болады, ал басқаларында жоқ деп айтуға болады. Байланыс 

дағдыларын дамыту кез-келген маманның кәсіби қалыптасуының ажырамас бөлігі болып 

табылады, осылайша кәсіби өзін-өзі жүзеге асырудың құрамдас бөлігі болып табылады. 
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Аннотация: В данной статье представлен жанр посвящения на примере произведения 

современного композитора, исполнителя А. Казахпаева «Фатима сазы». К этому жанру 

относятся произведения, посвященные известным личностям композитора, родным, друзьям, 

близким. В качестве примера были приведены примеры традиционной казахской музыки-

кюй и арнау. На основе анализа «музыки Фатимы» был рассмотрен жанр посвящения в 

учителя композитора Фатимы Балгаевой. Фатима Балгаева-известная кобызистка, педагог, 

народная артистка Казахской ССР, солистка оркестра казахских народных инструментов. 

Это произведение-прекрасное посвящение в память, уважение учителя.  

Ключевое слово: музыкальное посвящение, учитель, жанр, посвящение, кобыз. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада қазіргі композитор, орындаушы Ә.Қазақпаевтың «Фатима 

сазы» шығармасын мысалға ала отырып, арнау жанры берілген. Бұл жанрға композитордың 

белгілі тұлғаларына, туыстарына, достарына, жақындарына арналған шығармалар жатады. 

Мысал ретінде қазақтың дәстүрлі музыкасы – күй мен арнау әндерінен мысалдар келтірілді. 

«Фатима сазын» талдау негізінде сазгердің ұстазы Фатима Балғаеваға арнау жанры 

қарастырылды. Фатима Балғаева – атақты қобызшы, ұстаз, Қазақ КСР халық әртісі, қазақ 

халық аспаптар оркестрінің солисті. Бұл шығарма – Ұстазды еске алу, құрмет көрсету 

ретінде тамаша арнау боп табылады. 

Кілттік сөздер: музыкалық арнау, ұстаз, жанр, арнау, қобыз. 
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Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Kazakh National University of Arts,school teacher, 
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Abstract: In this article, using the example of the work "Fatima Sazy" by the modern 

composer and performer A. Kyzykpaev, the genre of arnau - dedication is presented. This genre 

includes works dedicated to certain persons, relatives, relatives, friends, loved ones of the 

composer. Examples from traditional Kazakh music - kyui and dedication songs are given as 

examples. Based on the analysis of "Fatima Sazy", the genre of arnau is revealed - a dedication to 
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the composer's teacher Fatima Balgaeva. She is a famous kobyz player, teacher, People's Artist of 

the Kazakh SSR, soloist of the orchestra of Kazakh folk instruments. This work is a wonderful 

tribute to the memory and respect for the Teacher. 

Keywords: musical dedication, teacher, genre, arnau, kobyz. 

 

В казахском музыкальном искусстве особое место занимают произведения, которые 

относятся к жанру посвящения. В качестве адресатов посвящений могут быть учителя 

композитора, его друзья, близкие, родные. Само название произведения подводит к мысли, 

что адресат музыкального посвящения избран не случайно. При его глубоком рассмотрении, 

анализе можно выявить особенности, которые отсылают к адресату посвящения. Рассмотрим 

это явление на примере произведения «Фатима сазы», написанного для кобыза и 

фортепиано. Автор произведения Алкуат Казакбаев – современный казахстанский 

композитор и талантливый исполнитель на кыл кобызе. 

Кыл кобыз – казахский двухструнный смычковый инструмент. Его происхождение 

связано с именем легендарного мудреца  Коркыт-ата. О нем сложено немало легенд, 

центральная мысль которых преодоление смерти посредством музыки «пока Коркыт играет 

на кобызе, Смерть не смеет к нему подойти, но лишь он заснул и перестал играть, как 

Смерть в облике змеи ужалила его» [1,189-190]. 

Коркыта считают покровителем всех шаманов и музыкантов, учителем. Он не только 

создатель кобыза, но автор ряда кюев. Предания о Коркыте встречаются у многих тюркских 

народов. Письменным памятником его философских изречений стала книга «Китаби деде 

Коркут» (Книга моего деда Коркыта).  

Несколько слов об авторе произведения. Алкуат Казакбаев родился в 1972 году  в 

Жамбылской области, учился в детской музыкальной школе по классу кобыза. Известный 

кобызист, педагог Абдиманап Жумабеков, который является продолжателем славных 

традиций великого кобызшы Ыхласа, пригласил Алкуата в специализированную школу-

интернат для одаренных детей им.А.Жубанова. Затем он продолжает обучение в Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы. 

 После окончания консерватории им. Курмангазы, он начал свой творческий путь в 

качестве солиста оркестра казахских народных инструментов им. Курмангазы, был 

художественным руководителем фольклорно-этнографического оркестра «Отырар Сазы». 

Затем   работал в Казахском национальном университете искусств. 

В 2002 г. во время официального визита Иоанна Павла II в Казахстан, А.Казакбаев 

исполнил знаменитый кюй Коркыта «Коныр». После чего инструмент, на котором 

исполнялся кюй, был передан в Ватикан, где пой сей день хранится рядом с подлинной 

книгой «Коркыт Ата». 

 Как композитор и исполнитель нередко выступает на концертах в качестве первого 

исполнителя своих произведений.   Назовем некоторые из них: «Ұлы дала сарыны»,  

«Абылай хан жорығы», «Жерұйық», «Құрманғазы төкпе», «Тәттімбеттің сарыны», «Нұрғиса-

аңыз құс», «Қобыз сарыны», «Әбдіманап абыз», «Қойлыбайдың қобызы», «Шабыт», 

«Жаппас-қобыз-домбыра», «Мырзатай толғау», «Ықылас ата», «Әкетайым», «Жүрегім 

менің», «Фатима сарзы», «Наз», «Аңыз қыз» и другие. В 2016 г., в городе Берлин, 

произведение А.Казакбаева «Кобыз Сарын» (для кобыза и симфонического оркестра), 

принимало участие в конкурсе   европейских композиторов мирового класса «Young Euro 

Classic», в номинации «European Composer’s Award». 

  Произведение «Фатима сазы»  может быть отнесено к жанру арнау - 

посвящение. Сазы  -  означает инструментальный наигрыш.  

Название произведение  это  имя учителя автора произведения. Фатима Балгаева – 

известная кобызистка,  педагог, народный артист Казахской ССР,  солистка оркестра 

казахских народных инструментов. Много лет и труда она посвятила педагогической работе 

в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. 
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Посвящение учителю – арнау, жанр, распространенный в казахской музыке. Арнау 

могли быть созданы в честь родителей, друга, учителя, любимой девушки. Наиболее 

распространены были в казахской музыке посвящения учителю. Учитель на казахском языке 

устаз, который высоко ценился в традиции. Устаз не только передавал знания, он делился 

своим духовным опытом, формировал мировоззрение, раскрывал секреты мастерства.  

Известный музыковед, доктор искусствоведения А.Мухамбетова считает: «Самые 

распространенные среди легенд о происхождении кюев – это рассказы о посвящении. Почти 

все кюи, имеюще в качестве названия женское имя, либо называющие женщину по 

родстенным связям (құдаша – золовка, шешем- мать), мужское имя или кличку животного, 

являются кюями-посвящениями (арнау-кюй). Легенды, сопровождающие их, раскывают 

обстаятельства и причины, побудившие домбриста сочинить кюй и посвящить его данному 

человеку или животному. Обстаятельства бывают самыми различными, причины же 

посвящения  - любовь, восхищение, благодарность, уважение, глубокая привязанность или 

скорбь по поводу утраты» [1, 140-141]. Известный кюевед П.Шегебаев относит также к арнау 

кюи, написанные к юбилеям, крупным общественно-политическим событиям, например кюй 

Дины «30-летию Казахстана» [2, 170]. 

В казахской традиционной песенной культуре тоже встречаются песни, посвященные 

любимым, родному краю, животным, например песни  Мұхита «Айнамкөз» (посвящена 

любимой девушке), Ақана-Сері «Құлагер» (посвящена любимому скакуну) и др. 

Примеры сочинений, выражающих идею музыкального посвящения, имеются в разных 

национальных культурах. Так, в русской музыке фантазия «Море» А. Глазунова, 

посвященная памяти Р. Вагнера, фортепианное трио П.И. Чайковского памяти Николая 

Рубиншейна, Второй квартет Аренского памяти Чайковского и другие. 

 Произведение «Фатима сазы» написано в простой трехчастной репризной форме. 

Обширное вступление, звучащее у фортепиано подготавливает основную тему, с которой 

вступает кобыз. Написанная в ми миноре, трехдольная тема проста, но в тоже время 

изыскана. Этому способствуют форшлаги, межтактовые синкопы, которые вуалируют 

сильные доли. Перед нами зримо возникает образ любимой, нежной учительницы. 

Первая часть представляет собой период, состоящий из   предложений. Особенность 

периода в том, что второе предложение является повтором первого, но звучит на октаву 

выше. Третье предложение не вносит контраста,  но звучит взволнованно за счет секвенций, 

взлета к кульминации, которая приводит к протянутому тону 5 ступени.  

Вторая часть вносит небольшой контраст. Начинается с типично кобызовой интонации 

– форшлага на повторяющемся звуке, и ее октавном повторении. Это звучит как призвук и 

вносит приметы национального звучания кыл-кобыза, характерные для  передачи образа 

птиц.  

 Культ птиц – характерный для тюркских народов.  По шаманским представлениям, 

птичий язык дает возможность общаться с природным и потусторонним миром. Ведь музыка 

для кыл кобыза связана с шаманизмом. И шаман является посредником между земным и 

потусторонним миром.  

Затем звучит тема второй части – спокойная и напевная. Интересно завершение этой 

части. Звучит соло кобыза на тех же интонациях. Но вот движение замедляется и начинается 

третья часть. Это реприза – повторение первой, однако каденция приводит к тонике.  

Ясная расчлененность формы произведения достигается фактурными и тонально-

гармоническими средствами. Гармонический язык  произведения отличается простотой, 

фактура прозрачная. Изысканность привносит мелодическая линия, в результате чего  

возникают глубоко душевный и возвышенный  образ учителя. В этом чувствуется духовный 

мир поколений и связь с национальными традициями.  

В тоже время композитор облекает произведение в европейские структуры, а именно в 

трехчастную репризную форму, достигая соразмерности частей, изящества и простоты. 

Музыкально-стилистические особенности произведения заключаются в  прихотливом 

метроритме, разнообразных штриховых приемах, яркой образности. В произведении не 
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использованы казахские народные темы, но мелодика близка восточным напевам. «Фатима 

сазы» - прекрасная дань памяти и уважения Учителю. 
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Аннотация: В данной статье автор предпринимает попытку изучения проблемы 

инклюзивного образования в Казахстане. Путем анализа литературы и сбора материалов 

средств массовой информации автор раскрывает проблему образования для студентов с ОВЗ.  

В статье приводятся примеры организации фестивалей,  тренингов, методических семинаров 

для решения данной проблемы в  регионе, показан пример  связанный с решением проблемы 

в вузе, где преподает автор статьи.  
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Аңдатпа: Бұл мақалада автор Қазақстандағы инклюзивті білім беру мәселесін 

зерттеуге тырысады. Әдебиеттерді талдау және бұқаралық ақпарат құралдарының 

материалдарын жинау арқылы автор мүмкіндігі шектеулі студенттерге білім беру мәселесін 

ашады. Мақалада аймақтағы осы мәселені шешу үшін фестивальдерді, тренингтерді, 

әдістемелік семинарларды ұйымдастырудың мысалдары келтірілген, мақала авторы сабақ 

беретін университетте мәселені шешуге байланысты мысал келтірілген. 
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THE EXPERIENCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN KAZAKHSTAN. 
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Abstract: In this article, the author attempts to study the problem of inclusive education in 

Kazakhstan. By analyzing the literature and collecting media materials, the author reveals the 

problem of education for students with disabilities. The article provides examples of organizing 

festivals, trainings, methodological seminars to solve this problem in the region, shows an example 

related to solving the problem at the university where the author of the article teaches. 
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Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в 

работе всех подразделений Министерства образования и науки РК, а также системы 

специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь с тем, что число 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

предусматривает создание для них специальной коррекционно - развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных  образовательных стандартов. 

Законодательство Республики Казахстан  предусматривает защиту прав детей, 

имеющих особые образовательные потребности, и гарантируетвыполнение всех положений 

законодательства, касающихся создания необходимых условий для повышения качества 

жизни таких детей, получение ими качественных образовательных услуг и создание 

доступной физической среды.[1] 

В  целом данная  сфера  регламентирована  следующими законодательными  актами:  

«Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О социальной защите 

инвалидов в Республике Казахстан», «О социальной и  медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», а также нормативными  

актами: «Государственная программа развития образования в республике Казахстан на 2016-

2019годы», «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и 

образования детей и подростков», «Национальный план действий по развитию 

фундаментальной грамотности школьников на 2012-2016 годы», «Национальный план по 

улучшению качества жизни инвалидов».[1]   

 В Конституции РК и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации 

является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов коррекционно - развивающего обучения, а также создание условий для 

достижения нового современного качества общего образования. Предпринимая 

последовательные шаги в движении от равных прав, к равным возможностям в доступе к 

качественному образованию для всех правительство РК в «Государственной программе 

развития образования в Республике Казахстан  на 2011-2020 годы» определяет в качестве 

одной из важных задач  развитие инклюзивного образования. В связи с реализацией 

Государственной программы развития образования до 2020 года в вопросе развития 

инклюзивного образования предполагается создание нормативно-правовой базы.   МОН РК 

разработаны и утверждены методические рекомендации и инструктивные материалы по 

отдельным аспектам развития инклюзивного образования в стране. 

Люди с ограниченными возможностями бьют тревогу - высшее образование для них 

сегодня практически недоступно. Для сравнения: если в школах обучаются 150 тысяч детей с 

инвалидностью разной категории, в колледжах - 2000 ребят, то в вузах - всего 350 студентов. 

Одной из главных причин, препятствующих учебе, сами люди с ограниченными 

возможностями считают полное отсутствие условий в вузах. С бытовой точки зрения - нет 

лифтов, пандусов, адаптивных туалетов и т.д. С точки зрения получения знаний: нет 

сурдопереводчиков, лингафонных кабинетов, учебников с укрупненным шрифтом или 

шрифтом Брайля. В итоге те немногие выпускники школ и колледжей с ограниченными 

возможностями, которые поступают в вузы, на самом деле не получают профессиональных 

знаний. 

В настоящее время в Казахстане работает  56  психолого - медико – педагогических 

консультаций, финансируемых  местными бюджетами. По данным министерства 

образования и науки  на 1 января прошедшего года  в стране проживает 149 246  детей с 



316 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

ограниченными возможностями, что примерно 3.15 % от общего числа  несовершеннолетних 

граждан республики. Однако  данная статистика не отражает реальную ситуацию. Поскольку 

существуют факты приписки статистических данных и, наоборот, не включения в учет 

нуждающихся детей.[2] 

По сообщению пресс-службы акима ЗКО, на сегодняшний день по области общее 

количество инвалидов составляет 25408 человек, это 3,8% от общего числа населения 

области, в том числе дети-инвалиды до 16 лет – 2225 человек, от 16 до 18 лет – 317 детей. 

Согласно Государственной программе идет реализация трудоустройства выпускников-

инвалидов  и в сфере музыки. Как сообщила пресс-служба Акима ЗКО. - «В 1 квартале 2013 

года из числа обратившихся инвалидов по вопросам трудоустройства, 109 инвалидов 

трудоустроены на различные работы, то в текущем году в результате проведенных 

мероприятий этот показатель увеличился на 64% и 170 лиц с ограниченными возможностями 

были обеспечены занятостью. Из них 100 человек посредством проведенных ярмарок 

вакансии для инвалидов». 

С 2011 года в регионах Республики работает программа Круглый стол по теме 

«Инклюзивное образование: международная практика и пути реализации в Казахстане» для 

руководителей системы общего среднего образования при поддержке Фонда Сорос 

Казахстан. Реализуется также интеренет-проект на базе сайта www.inklusion.kz в рамках 

информационной поддержки заинтересованных сторон в развитии инклюзивного 

образования в Казахстане. 

Последние годы большое значение в Казахстане уделяется разработке различных 

тренингов и программ для студентов с ОВЗ.  К  примеру,  в октябре 2017 года в 

Республиканском институте повышения квалификации руководящих и научно-

педагогических работников системы образования «Өрлеу» прошел методический фестиваль 

«Инклюзивное образование: методология, практика, технологии». Цель Фестиваля - 

выявление лучших практик развития и внедрения инклюзивных процессов, а также 

разработок и реализации эффективных методических идей, технологий включения лиц 

(детей) с особыми образовательными потребностями в общеобразовательное пространство. 

[3] 

В апреле того же года в «Ресурсном центре по инклюзивному образованию для вузов 

РК и превентивной суицидологии», основанном на базе университета Сулеймана Демиреля, 

прошел  совместный Республиканский круглый стол. Тема: «Организация образовательного 

процесса в вузе для лиц с особыми образовательными потребностями». В декабре 2017 года 

на базе Ресурсного консультативного центра по инклюзивному образованию для вузов РК и 

превентивной суицидологии прошел практический тренинг "Современные методы 

индивидуальной и групповой ЛогоАрт-терапии. Тренер - к.психол.н., преподаватель 

Московского института психоанализа, Психологического института Российской академии 

образования Попова Татьяна Анатольевна.[3] 

Таким образом, анализ образовательных систем в аспекте реализации инклюзивных 

практик показывает, что обязательной базой для осуществления инклюзивного образования 

является система законодательных актов, предусматривающих как декларацию необходимых 

прав и свобод, так и механизмы их обеспечения. При этом национальные образовательные 

системы должны иметь четкую концепцию и стратегию реализации инклюзивного 

образования, включающую систему подготовки кадров. На муниципальном уровне должно 

быть обеспечено эффективное научно-методическое сопровождение инклюзивных практик. 

Решение проблемы инклюзивного образования подымается как одна из основных 

актуальных тем и в ЗКГУ им.М.Утемисова. (г. Уральск) Всевозможные тренинги и 

обсуждения  с приглашенными гостями-педагогами и психологами из ближнего зарубежья 

помогают получить опыт в решении данной проблемы. Так, на примере работы кафедры 

«Музыкальное образование и вокал», прием детей  в ВУЗ с ограниченными возможностями 

на специальность «Музыкальное образование» осуществляется по результатам творческих 

вступительных экзаменов (на заочную и очную форму обучения). При приеме в Вуз 
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учитываются заинтересованность, творческие и музыкальные способности будущего 

студента. При наличии контингента, существует возможность открытия спецгрупп для 

студентов с ограниченными возможностями. В случае недостаточного количества учащихся 

для открытия спецгрупп, студентам с ограниченными возможностями в развитии должны 

быть созданы условия для обучения в группе интегрированного обучения. 

Следует отметить, что на кафедре «Музыкальное образование и вокал» В ЗКГУ им. 

М.Утемисова, для студентов с ОВЗ преподавателями разработаны индивидуальные планы 

обучения игре на инструменте и другим профессиональным музыкальным дисциплинам. 

Практический опыт работы с инвалидами требует создания индивидуальных рабочих 

программ для каждого студента, имеющего те или иные ограничения физических 

возможностей. Не смотря на то, что система инклюзивного обучения предполагает 

прохождения всего учебного курса и получение диплома общего образца, но для таких 

студентов с учетом характера заболевания применяется более гибкий режим занятий и 

перераспределение учебных требований по мере «вхождения» в общий ритм учебного 

процесса. Так, урок можно построить в системе «дробного часа», куда входят 

непосредственная методическая и учебная составляющая и специальные упражнения на 

релаксацию мышечной системы и психологический тренинг. В число обязательных 

моментов включаются гимнастические упражнения и другие процедуры общеукрепляющего 

свойства. Одним из важных моментов считается вопрос ухода за руками – рабочим 

инструментом музыканта. Немаловажным вопросом является формирование атмосферы 

толерантности в учебном заведении, проводящим инклюзивные формы обучения. 

Необходимо постоянно совершенствовать методику преподавания для студентов с 

ограниченными возможностями, чтобы благодаря музыке они приобретали возможность 

вхождения в безграничные просторы музыкального творчества.  
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сараланған көзқарасты талап етеді. Артикуляциялық гимнастика ақыл-ой дамуы тежелген 
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мақсаты-дыбыстарды дұрыс айту үшін қажетті артикуляциялық органдардың дұрыс, толық 

қимылдары мен белгілі бір позицияларын дамыту. 

Кілттік сөздер: ақыл-ой кемістігі, сөйлеу кідірісі, дыбысты айту, артикуляциялық 

гимнастика, ақыл-ой кемістігі. 

 

http://www.ripkso.kz/


318 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ В НОРМАЛИЗАЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Есенгулова Мейрамгуль Нурилиевна  

Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова, к. п. н., 

доцент кафедры психолого-педагогического и специального образования 

 

Калмурза Айым Туремуратовна 

Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова, Магистрант 

2 курса ОП специальной педагогики 

Аннотация: язык – важный способ передачи мыслей, он выполняет функции общения 

и эмоционального выражения. Нарушения речи у детей с задержкой умственного развития 

требуют дифференцированного подхода к их проявлениям, механизмам, различным уровням 

и их анализу. Артикуляционная гимнастика имеет большое значение в нормализации тонуса 

у детей с задержкой умственного развития. Целью артикуляционной гимнастики является 
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Abstract: language is an important way of conveying thoughts, it performs the functions of 

communication and emotional expression. Speech disorders in children with mental retardation 

require a differentiated approach to their manifestations, mechanisms, different levels and their 

analysis. Articulation gymnastics is of great importance in the normalization of tone in children 

with mental retardation. The goal of articulatory gymnastics is to develop correct, complete 

movements and certain positions of articulatory organs necessary for the correct pronunciation of 

sounds. 
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Сөйлеу-адамның қалыптасуына, ойлауына шешуші әсер ететін орталық психикалық 

функциялардың бірі. Мектеп жасына дейінгі баланың сөйлеуі әдетте жеткілікті түрде 

қалыптасады, сонымен қатар оған кез-келген түсінікті тақырыпта еркін сөйлесуге мүмкіндік 

беретін білім қоры, сөздік қоры. Сөйлемдер дамыған, бір-бірімен байланысты және 

сөйлеудің негізгі бөліктерімен толтырылған: етістіктер, есімдіктер, сын есімдер, сан есімдер 

және байланыстырушы сөздер. Олар бір-бірімен сауатты байланысады: дыбыстардың 

ауысуы және модификация. Әдетте, мұның бәрін бала қарым-қатынаста оңай сіңіреді, бірақ 

бұл кезеңде проблемалар психикалық дамуы тежелген балаларда пайда болады [1,76]. 

Көбінесе балалардағы психикалық дамудың кешігуі (ПДТ) мектепте кездеседі. Мұғалімдер 
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баланың жаңа білім алуына және бір жасар балалармен және мұғалімдермен қарым-қатынас 

жасауына жол бермейтін кейбір қабілеттердің жоқтығын байқайды. Мұның бәрі психиканың 

дамуының баяу қарқынын (ПДТ) көрсетеді. Өкінішке орай, бұл ауру жиі кездеседі,бұл ПДТ 

бар балаларда сөйлеуді дамыту тақырыбының өзектілігін көрсетеді [2,29]. 

Мектепте мұғалімдер ПДТ оқушылардың сынып өміріне мүлдем қызығушылық 

танытпайтынын, сабақ процесіне қатыспайтынын және мұғалімнің сұрақтарына назар 

аудармайтынын көре алады. Кез-келген қиындықтар қызметті дереу тоқтатуға әкеледі. 

Мұның бәрі нашар үлгеріммен бірге жүреді, бірақ ПДТ бала үшін бағалаудың мәні ешқандай 

рөл атқармайды. 

ПДТ балаларда биологиялық және әлеуметтік топтарға бөлінетін бірнеше себептерге 

байланысты пайда болады [3,71].  

Проблемалар әсерлі де, экспрессивті сөйлеумен де туындайды. Сенсорлық немесе 

әсерлі сөйлеу қабылдау мен түсінуге жауап береді. Егер сөздердің дыбыстық бейнелері 

сақталатын ми қыртысының сенсорлық аймағы бұзылса, адам оларды естиді, бірақ 

түсінбейді. Осылайша, ол қалыпты есту арқылы сөйлеуге иммунитетке ие болады. 

ПДТ балаларда сөйлеудің келесі сипаттамалары байқалады: 

 дыбыстарды дұрыс айтпау; 

 шағын лексика; 

 грамматикалық қателер. 

ПДТ балаларда дыбыстың айтылуының бұзылу көрінісінде дыбыстардың араласуы (с-

ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л), дыбыстардың бұрмаланған айтылуы (ысқырықтардың 

интерстициальды айтылуы, увулярлық және велярлық айтылуы р), бір дыбыстың екіншісіне 

тұрақты ауыстырылуы (р-л, л-л', л-в, ш-с, ж-з) үлкен орын алады. Аралас дыбыстардың 

тұрақты ауыстырулар мен бұрмаланулардан басым болу фактісі дыбыстардың есту 

бейнелерінің анық еместігін, сөйлеу-есту талдауы мен синтезінің жеткіліксіз қалыптасуын 

көрсетеді. 

ПДТ балаларда сөйлеуді қалыптастыру өте ұзақ процесс. Психикалық дамуы тежелген 

балалардағы дыбысты айтуды қалыпқа келтіру бойынша жұмыс әртүрлі әдістер мен 

құралдарды қажет етеді, олардың бірі артикуляциялық гимнастика. 

Артикуляциялық гимнастика деп сөйлеу аппаратының бұлшықеттерін нығайтуға, 

сөйлеуге қатысатын органдардың күшін, қозғалғыштығын және сараланған қозғалыстарын 

дамытуға бағытталған арнайы жаттығулар жиынтығы түсініледі [4,45]. 

Артикуляциялық гимнастика балалардағы сөйлеу бұзылыстарын жеңуде жетекші 

орындардың бірін алады. Сөйлеу бұзылыстарының пайда болуын болдырмау, оларды түзету 

үшін, мектеп жасына дейінгі кезден бастап, есту, тыныс алу және сөйлеу аппаратын 

дамытуға бағытталған ойындар мен жаттығуларды қолдану қажет. 

Артикуляциялық гимнастиканың негізгі мақсаты-дыбыстарды дұрыс айту үшін қажетті 

сөйлеу мүшелерінің толыққанды қозғалыстарын дамыту, сөйлеу аппаратын сөйлеу 

жүктемелерін дайындау. 

Артикуляциялық жаттығулардың түрлері [2,27]: 

- Статикалық жаттығулар баланың артикуляциялық позицияны 5-10 секунд ұстап 

тұруды үйренуіне бағытталған (гиппопотам, қақпа, шпатель, каликс, ине, слайд, 

саңырауқұлақ). 

- Динамикалық жаттығулар (қимылдарды 6-8 рет ырғақты қайталау) тіл мен еріннің 

қозғалғыштығын, оларды үйлестіру мен ауысуды дамытады. (сағат, әткеншек, футбол, ат, 

суретші, дәмді джем, тістерді тазалаңыз).  

ПДТ балалармен артикуляциялық гимнастиканы орындау кезінде келесі талаптарды 

сақтау керек:  

1. Әр жаттығуды айна алдында орындаңыз. 

2. Қимылдарды баяу, ырғақпен анық орындаңыз. 

3. Үлгі ретінде ересек адамның әрекетімен орындалатын  жұмыс нұсқасын  баланың әрекетін 

жиі салыстырыңыз. 
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4. Тіл жаттығуларын орындау кезінде тілдің қимылына еліктеп, қолыңыздың алақаны мен 

баланың қолын қолданыңыз. 

5. Гимнастика баланы алаңдатпауы керек екенін есте ұстаған жөн.   

Баланың сөйлеуді түсінуде қиындықтары бар екенін ерте белгілерін елемеңіз. 

Дыбыстардың дұрыстығына ғана емес, сонымен қатар әңгімелеу логикасына, сөйлеу 

деңгейінің белгілі бір жастағы стандарттарға сәйкестігіне назар аудару керек. 

Психикалық дамуы тежелген балалардағы дыбысты айтуды қалыпқа келтіру 

жұмыстары ойындарға және тіпті ең ұсақ бөлшектерді үнемі қайталауға негізделуі керек. 

Таным мен оқу процесі аяқталмауы керек, өйткені ол көп сатылы. Тапсырманы жақсартуға 

немесе қиындатуға болатын аймақтар әрқашан болады. Сабақ барысында қолданылатын 

дидактикалық материалдар қызығушылық тудырып,  өзін жайлы сезінуі керек. Әрі қарай, ол 

жаңа нәрсені үйренетін жағдай жасау керек. Бұл балалардың эмоциялық және зияткерлік 

деңгейлерін арттыру үшін  ата-аналардың назары мен ұзақ уақытын қажет екенін түсіндіре 

кетуіміз керек. ПДТ балалардағы дыбысты айту бұзылыстарын қалыпқа келтіруде ересектер 

шыдамдылық танытса, оңтайлы нәтижеге жетуге болады. 
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Аңдатпа: Мақалада мектеп жасына дейінгі балаларда логоритмиканы қолданудың 

тиімділігі, оны сөйлеу дамуы кешіктірілген балаларда қолдану ерекшеліктері, логоритмика 

сабақтарын ұйымдастырудағы жұмыс принциптері мен формалары сипатталған.  

Кілттік сөздер: логоритмика, музыкалық ырғақ, терапиялық 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОРИТМИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Есенгулова Мейрамгуль Нурилиевна 

Республика Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им.К. 

Жубанова,к. п. н., доцент кафедры психолого-педагогического и специального образования 

 

Арзыкулова Жадыра Болатхановна 



321 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова, Магистрант 

2 курса ОП специальной педагогики 
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Сөйлеу дағдыларын дамыту – бала дамуындағы маңызды, негізгі міндет. Сөйлеу тілі 

кешіккен балалардың саны күн санап өсіп келеді. Мұндай бұзылысты өз уақытында анықтап, 

түзету жұыстарын ерте бастау-өте маңызды. 

Сөйлеу баланың жеке тұлғасын тұтастай дамытудың маңызды құралдарының бірі 

болып табылады. Сөйлеу тілін түсіну және белсенді сөйлеу баланың барлық әрекеттерімен 

қатар жүреді.Сөйлеу тілін дамытуда логоырғақтың  алатын орны ерекше. 

Логоырғақ - тіл кемшілігін түзету сабағындағы ең тиімді, көмекші құрал болып 

табылады. Логопедиялық ырғақ – емдік ырғақтың бір саласы. Терапиялық ырғақ - бұл 

невротикалық науқастың физикалық және психикалық өміріне пайдалы әсер ететін емнің бір 

түрі. 

Логоырғақ сабақтардың нәтижесінде келесі міндеттер жүзеге асырылады: 

артикуляцияны нақтылау, сөздік қорын молайту, жалпы және ұсақ моториканы 

жетілдіру, үйлесімді қимылдарды, мелодиялық-интонациялық және просодикалық 

компоненттерді, сөйлеу тынысының қарқыны мен ырғағын, сөйлеудің ырғақты және 

интонациялық сипаттамасының қарқынын, фонематикалық қабылдауды, есту зейінін және 

моторлы есте сақтауды сонымен қатар сөйлеу мен қозғалыстың үйлесімділігі және 

қозғалыстың бір ырғаққа бағынуын дамыту. 

Логоырғақ сабақтары балалардың психоэмоционалды жағдайының тамаша 

«реттеушісі» болып табылады: ол тез қозғыш балаларды тыныштандырады, ал баяу 

балаларды керісінше белсендіреді. 

Бала қозғалыс нәтижесінде еркін, қимылы мәнерлі, мимикасы жанды, эмоционалды 

болады. Сөйлеу тілі қалыптаспаған балалар логоырғақ сабағында алғашқы сөйлеу жетістігін 

көрсетіп жатады. Сонымен қатар балалар топта бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, 

коммуникативті дағдылары дами түседі. Өз тәжірбиемде массажды кілемшеде, дауысты 

дыбыстарды  әндету, «Оң аяқ-сол аяқ», «Топ-топ», «Иа-жоқ» логоырғақтарын қолдану 

негізінде балалар алғашқы дыбыс, сөздерін айтқан болатын. 

Логоырғақ қашан қажет? 
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Логоырғақтың тиімді болатын бірнеше жағдайлары бар. Оларға мына жағдайлар 

жатады: 

• нәрестеде кекештену немесе оған тұқым қуалайтын бейімділік бар; 

• қозғалыс дағдылары мен қозғалыстарды үйлестіру жеткіліксіз дамыған; 

• балаға дизартрия, сөйлеу дамуының тежелуі, кейбір дыбыстардың айтылуының 

бұзылуы тән; 

• сөйлеудің қарқынды дамуы кезеңіндегі нәрестелер үшін (әдетте, бұл 2,5 жастан 4 

жасқа дейін). 

Сөйлеу тілі дамуының кешеуілдеуі бар балаларда біз жиі қозғалыс бұзылыстарын 

байқаймыз. Мысалы, кекеш балада қозғалыс ырғағы жиі бұзылады. Кекештік кезінде пайда 

болатын сөйлеу аппараты аймағындағы күшті қозғалыстар бет, қол, аяқ және бүкіл дене 

бұлшықеттерінің қозғалысына да таралуы мүмкін. Кекеш балалармен логоырғақ сабағын 

өткізу аптасына 4 рет ұсынылады. 

Алалик балалардың кеңістікте бағдарлануындағы бұзылыстар, қимыл-қозғалыс 

үйлесімділігі тепе-теңдік бұзылыстары жиі кездеседі, жалпы моторикасын, естіп- ажыратуын 

қолдау мақсатында логоырғақты қолдану өз нәтижесін береді.  

Дизартриясы бар балаларда қозғалыстың баяулығы, кейде күшті (гиперкинез) немесе 

қарқынды (спастикалық) қозғалыстар байқалады. Сондықтан логопед балалармен жұмыс 

істегенде олардың сөйлеу және жалпы моторикасын түзетуді қамту қажет. Сабақта бұл 

балалардың мінез-құлық ерекшеліктерін ескеру қажет. Сондықтан логопедте логоырғақ 

сабақтарды жүргізген кезде әрбір баланың толық сипаттамасы болуы керек. 

Логоырғақ сабақтарындағы сөздік материал әрқашан сөйлеуге меңгерілген дыбыстарды 

енгізу тәжірибесі ретінде қызмет етеді. Бір-бірден, жұппен немесе тапсырмада жақсы 

көрсетілген және бұл жаттығуды қалай дұрыс орындаудың айқын мысалы бола алатындарды 

шақыру әдісі үлкен көмек болады. Тағы бір әдістемелік әдіс – табысты мен сәтсізді, кіші мен 

үлкенді, неғұрлым ұялшақ пен    соғұрлым батылды жұптау. 

Логоырғақ сабақтары қызықты ойын түрінде өткізіліп, келесі принциптерді сақтау 

керек: 

1. Жүйелі. 

2. Қарапайымнан күрделіге, таныстан жаңаға көшу. 

3. Сабақтарды жоспарлау. 

Сабақтарды жоспарлауға мынадай жұмыс түрлерін: ән айту, кіріспе, бұлшық ет 

тонусын реттеуге арналған, музыкалық сүйемелдеусіз сөйлеу, зейінді белсендіретін, 

музыкалық ырғақ сезімін дамытуға арналған, ойын және қорытынды жаттығуларын қосу 

керек. 

1. Ән мақсаты – ән айту тыныс алуды реттейді, өкпенің  жұмысын жақсартады, кеуде 

қуысын кеңейтеді, бірқалыпты және толық дыбысты сөйлеуге көмектеседі. Логоырғақ 

айтуда белгіленген дыбыстарды автоматтандыруға болады, қатты дауыстап айтудың қажеті 

жоқ, интонацияның мәнерлілігін басқарған дұрыс. Логоырғақта шағын топпен айтумен 

қатар, артикуляцияға мән бере отырып, бөлек ән айтуға болады.  

Логоырғақты қысқа фразалармен бастаған жөн, ал кекештерге үздіксіз ән айту 

ұсынылады. 

2. Кіріспе жаттығуларының маңыздылығы-жеңіл тапсырмалар марш түрінде беріледі, 

ол тыныс алуды реттейді. 

3. Бұлшық ет тонусын реттеу жаттығуларының мақсаты– жаттығулар музыкамен кезек-

кезек кернеу мен релаксацияға беріледі. Қимыл, жүру, қозғалыстарды үйлестіру, тепе-теңдік 

жақсарады. Мұнда назар тыныс алуға аударылады, бірақ олар баланың жаттығуларды 

ауызды ашып жасамауын, тынысын ұстамауын, талап етеді.  

4. Музыкалық сүйемелдеусіз сөйлеу жаттығуларының мақсаты: 

Сөйлеу жаттығулары - бұл физикалық минуттардың бір түрі, ырғақты стильде айтылу. 

Қимыл-қозғалыстарды қазіргі заманға сай таспалардағы бейне жазбаларды қолдануғада 

болады. 
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5. Қозғалысты белсендіретін жаттығулар. 

Зейінді белсендіретін жаттығулардың мақсаты зейін мен есте сақтауды ынталандыруға, 

реакция жылдамдығы мен дәлдігіне бағытталған.  

6. Ырғақ сезімін дамытатын жаттығулардың мақсаты – зейінді эмоциялық мазмұнға 

аудару.  

7. Ойында әуенмен немесе әуенсіз қозғалыс ойындар, сөйлеу материалы жеке сөздер 

немесе сөйлемдер енгізіледі.  

8. Қорытынды жаттығулар. Мақсаты: бала келесі сабаққа дайын болуы керек, оның 

назарын аударуға тырысу керек. 

Логопед сабағында ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға дыбыстарды 

автоматтандыру мақсатында логоырғақты өз қоржынымдағы шағын «Логоәндер» жинағынан 

пайдаланып келемін.  

Қорытындылай келгенде өз тәжірибиемде мектеп жасына дейінгі балаларда 

логоырғақты қолдану сөйлеу тілін дамытуда кең пайдаланып, оң әсерін беріп келеді. 

Жоғарыдағы көрсетілген принциптер мен жұмыс түрлерін әр баланың психофизикалық 

ерекшеліктеріне сай қолдану өз жемісін берді. 
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Қазақстан Республикасында халыққа білім, тәрбие берудің негізгі мақсаты 

Қазақстанның егемендігін қамтамасыз ететін, оны бүкіл дүние жүзіне мойындататын, 

онымен тең қарым-қатынас жасап, Қазақстандық патриотизмді, саяси бостандықты 

қамтамасыз ететін нарықтың іргетасын қалап, экономикалық бостандыққа қол жеткізетін, 

жан-жақты дамыған адамдарды тәрбиеледі. 
Тәрбие – қоғамның негізі қызметтерінің бірі. Жеке адамды, мақсатты қалыптасыру 

процессі, аға ұрпақтың тәжірбиесін кейіңгі ұрпаққа меңгертіп, олардың сана – сезімін, 

жағымды мінез – құлқын дамытушы. Ересек буын қоғамдық тарихи өмірде жинақталған 

тәжірбиені, білімді жас буынға тәрбие процесі арқылы береді. 

Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті,іскер адамдарды дайындауға 

бағытталуы қажет. Басты өндірші күш – жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға 

араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси және моральдық көзқарастарды, сенімдерді 

қоғамдағы адамдардың өмір сүруі тәртібін меңгереді. 

Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраһим, 1841—1889) — қазақтың аса көрнекті 

ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің 

қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Білген үстіне біле түссем деген құмарлық пен өз 

халқыма неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген абзал арманға ұмтылыс жас Ыбырайдың 

өмірлік кредосына айналды. Өзінің мінез-құлқы жағынан қарапайым әрі еңбексүйгіш еді, көп 

оқыды, өзге халықтардың қол жеткен табыстарын неғұрлым көбірек біле түссем деп 

армандады. Алған білімін өз халқының пайдасына асыруға талпынды. 

Тәрбие жұмысын адамгершілігі мол, жаңа ұрпақ тәрбиелеп шығаруға бейімдейді.  

Ыбырай Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясына» кірген өлеңдерінде де халық-ағарту идеясын 

көтерді. Оның «Кел, балалар, оқылық!», «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңдері осындай 

мақсатта туған. «Кел, балалар, оқылық!» өлеңі жастарды оқуға, білім алуға 

шақырады.Өлеңнің әр шумағында оқудың әр жақты пайдасын айта отырып, ақын соңғы 

жолдарды ылғи қайталап отырады. 

Сөтіп, ақын, бір жағынан, жастарды оқуға, білім алуға үндесе, екінші жағынан, оқу, 

өнер, ғылым-білімге, оның жалпы халық үшін керектігіне еш мән бермейтін ескі көзқарасқа 

соққы береді. Өмірдегі сарқылмайтын мол байлық – білім екендігін айта келіп, білімге 

адамның қолы жету үшін, ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндіреді. Ыбырай 

«Өнер-білім бар жұрттар» атты өлеңінде оқу, білім алудың мақсатын кеңінен сөз етеді. 

Өлеңнің негізгі идеясы – қазақ қауымына озық мәдениетті елдерді үлгі етіп көрсету. 

Ыбырай Алтынсарин жастардың оқыған адам болғандағы мақсаты өз халқының бір 

керегіне жарау, оны «тастан сарай салдырып, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып-

жұмғанша, жылдам хабар алғызатын» елдердің қатарына жеткізу деп білді. Келешекке сенімі 

мол Ыбырай өмір көркі, болашақтың иесі – жастар деп ұқты. 

Ол өлеңдерінде жақсы мен жаманды, білімділік пен надандықты салыстыра суреттеу 

әдісі арқылы жас балаларға оларды айқынырақ таныту мақсатын көздейді. Сондықтан 

Ыбырай өз дәуірі оқырмандарының ұғымына жеңіл етіп, салыстырулар жасайды. 
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Ыбырай Алтынсариннің «Өзен», «Жаз» деген өлеңдері табиғат көріністерін суреттеуге 

арналған. Мұндай тұтас лирикалық, пейзаждық өлеңдерде Ыбырай Алтынсарин  

оқырмандардың көңілін табиғаттың сұлу көріністеріне аудару арқылы ел сүю, Отан сүюді 

кеңінен насихаттайды.Ыбырай Алтынсарин өлеңдері – туған ел табиғатын жырлап, сол 

арқылы өзінің жас шәкірттерінің бойында табиғатты, Отанды сүю сезімдерін тәрбиелеуге 

жасаған елеулі қадамы. Екі өлеңінде де Ыбырай табиғат көрінісін жалаң алмай, адамдардың 

тіршілігімен байланыстыра көрсетеді. Сол арқылы табиғат пен адамның байланысын, 

табиғаттың адам ісіне, еңбекке, ой-сезіміне тигізер жанды әсерін бейнелейді. 

 Ақын тау өзенін нақты әрі әсерлі суреттеген. Бүкіл тіршіліктің «өзеннен рақат тауып» 

жатқанын нақты сипаттау оқырман көңіліне жағымды сезім ұялатады. «Жаз» өлеңінде 

көктемгі табиғаттың келісті суреттері бар. «Ұшпақтың күн сәулесі жерге түсіп», «Аспаннан 

рақымменен күн төнгенде», «Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша, жайқалып шыға келер 

жердің гүлі», «Кеш болса, күн қонады таудан асып, шапаққа қызыл алтын нұрын шашып», 

т.б. суреттер мен бейнелі сөздер Ыбырайдың табиғат көріністерін сезінуінің тереңдігін, 

суреткерлігін көрсетеді. Ақын бар тіршілікті көктем күнінің мейірімді шағымен байланыста 

бейнелейді. Қырдағы жаз көріністеріне сүйсіну, мал бакқан елдің қыстан қысылып шығып, 

жазда тынысының кеңуі, қуаныш-шаттығы көңілді әсерге бөлейді. 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларын оқи отырып, ол өз заманының беталысын анық 

аңғарғанын, халық өмірін жаңа арнаға салуда білім мен тәрбие мәселесі қатар жүру 

керектігіне назар аударғанын көруге болады. Ыбырай әңгімелерінің негізгі қайнары халық 

тұрмысынан алынған. Өмірді, адам әрекеттерін ешқашан дағдыдан тыс әсірелеп суреттеп, 

шындықтан алшақтамаған. Кейіпкерлерді шынайы өмірге тән әрекеттері арқылы бейнелеуді 

мақсат тұтты. Оның әңгімелерін тақырып жағынан еңбек пен өнерге баулитын және 

адамгершілікке тәрбиелейтін шығармалар деп екі топқа бөліп қарастыруға болады. Ыбырай 

шығармаларының басты тақырыбы – еңбек. Ол еңбек адамның өмірі үшін ерекше маңызды 

рөл атқарады, еңбексіз өнер де, білім де қолға келмейді деп еңбекті бірінші орынға қойып, 

тәрбие негізі адал еңбекте деп тұжырым жасайды. Оның бұл тақырыпта жазған көптеген 

әңгімелері бар.Мысалы Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш, Бай баласы мен жарлы баласы, 

Қыпшақ Сейтқұл, т.б. 

 «Өрмекші, кұмырсқа, карлығаш» әңгімесінде аталған жәндіктер мен құстың тіршілік 

етуімен таныстыра отырып, балаларды еңбекті сүюге тәрбиелейді. «Өрмекші, құмырсқа, 

қарлығаш» әңгімесінде ең кішкентай жәндіктердің де өмір, тіршілік үшін тыным таппай 

еңбек етіп жүретінін көрсете келіп, оларды балаларға үлгі етеді. Қарлығаш, өрмекші ғұрлы 

жоқпысың, сен де еңбек ет, босқа жатпа», - дейді. Кейде сәл нәрсені қомсынып, оған көңіл 

бөлмеушілік, «аз жұмысты қиынсынып» бойкүйездікке салынушылық өмірде көп кездеседі.  

Бұл жақсы әдеттің нышаны емес. Сондықтан балаларды жастайынан – жалқаулыққа қарсы, 

еңбекке тәрбиелеу мәселесіне Ыбырай Алтынсарин ерекше көңіл бөлген. Жастарды еңбек 

етуге дағдыландыруды үгіттеген оның басқа да әңгімелері аз емес. 

Ыбырай жас ұрпақтарға дұрыс тәрбие беру, оларды жас кезінен дұрыс баулу мәселесіне 

ерекше көңіл бөлді. «Баланы дұрыс күт, түзу тәрбиеле, қисығын түзе, адасса айқын жолға 

сал», - деді. Бұл жөнінде де елге үлгі боларлық әңгімелер жазды. Оның осы тақырыпқа 

жазған бір әңгімесінде: 

«Жаздың бір әдемі күнінде бір кісі өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген 

ағашты көріп жүрді. «Мына ағаш неліктен тіп – тік, ана біреуі неліктен қисық біткен?» - деп 

сұрады баласы. «Ата – ананың тілін алсаң ана ағаштай сен де түзу болып өсерсің. Бағусыз 

кетсең, сен де мына қисық ағаштай болып бағусыз өсерсің. Мынау ағаш бағусыз өз 

қалпымен өскен», - деді атасы. «Олай болса бағу – қағуда көп мағына бар екен ғой»,- деді 

баласы. «Бағу – қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым, бұдан сен өзің де ғибрат 

алсаң болады, сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате жеріңді түзеп, пайдалы 

іске үйретсем, менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзу кісі болып өсерсің. 

Бағусыз кетсең сен де мына қисық біткен ағаштай қисық өсерсің», - деді. 



326 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

 Сонымен қатар жазушының бір топ әңгімелері адамгершілік тәрбие мәселесіне 

жазылған. Адамзат баласы шыр етіп жерге түскеннен бастап ата-ананың аялы алақаны мен 

ыстық ықыласына бөленіп өсетіні белгілі. Ата-ана баласына небір асыл қасиеттерді үйретіп, 

жақсы азамат болуын тілейді және үміттенеді. Бұл тақырыпта да жазған Ыбырай 

шығармалары бар. Мысалы «Таза бұлақ» еңбегінде жас жігіттің жауабы арқылы көркем, 

шебер жеткізе білді. Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді: бұл бұлақтың суы бір орында 

тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық 

болмас еді; бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, 

жазудың мағынасы: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта, нешік бұлаққа қарасақ күн 

түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз, көңілің сол ақ болып, сыртқа ашық көрініп 

тұрсын дегені ме деймін. 

Ыбырай Алтынсарин өзінің ой-пікірлерін балаға тартымды етіп жеткізу үшін күрделі 

салыстыруларға бара бермейді. Қайта қарапайым да көркем баяндауларға зер салып, оның 

бала санасына қонымды болу жағына ерекше мән береді. Автор тиісті жерде қанатты 

тіркестер мен мақал-мәтелдерді де ұтымдылықпен пайдаланып отырады. Кейде жазушы өз 

жанынан үлгі-насихаттық өнегелік жолдар қосып, айтылар ойды ұштап әрлеп отырады. 

Келешек ұрпақ жас жеткіншектерді тәрбиелеуде ұлы ағартушы ананың рөліне ерекше маңыз 

беріп, оның аналық махаббатын, бала өсірудегі үздік қызметін тамаша суреттеген. Баланың 

алғашқы тәрбиесі ананың қолында болатынын айтқан. Өйткені бала ананың бауыр еті, соғып 

тұрған жүрегі деп бағалаған: 

Бала тәрбиелеуде бұл ана еңбегін қадірлей білген үздік баға деуге болады. Балаға 

осындай өлеңдерді оқып берсе, ана қадірінің теңдесі жоқ қымбат та қадірлі екенін сонда ғана 

сезіне бастар еді. «Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада» деген сияқты ана еңбегін 

қадірмелеу, сыйламау, кейде тыңдамау болмас та еді. Балаға бірінші берілетін тәрбие 

әрқашан ата-анасын, өзінің жақын достарын сыйлауға үйретудің басталуға тиісті. Ата-

анасын сыйламайтын бала жолдасына да, қоғамға да ешқандай дұрыс қызмет істей алмайды. 

Өзін әлпештеп өсірген адамға немқұрайлы қараудан, анаға опасыздық етуден ауыр қылмыс 

жоқ. Сондықтан ана қадірін түсіне білу керек дейтін жалпы халықтық қағиданы әрқашан 

баланың зердесіне салып отыру – әрбір тәрбиешінің борышты міндеті дегенді Ыбырай 

Алтынсарин көп ескерткен.Ыбырай Алтынсарин шығармалары қысқа мазмұнды, балалардың 

түсінуіне жеңіл. Аз сөзге көп мағына сыйғызу, мақал-мәтел мен афоризмдерді орынды 

қолдану, әр әңгіменің тағылымдық мәніне ерекше көңіл аудару Ыбырай шығармаларының 

өзіндік ерекшеліктері сол, мазмұны жағынан да, түрі жағынан да балалар әдебиетіне 

қойылатын талаптарға сай келеді. Сондықтан да Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің 

негізін салушы дейміз. 

Ыбырай Алтынсарин өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының жаңа буынын 

тәрбиелеуге арнап, олардың мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, білімді де сапалы азамат 

болып жетілуіне айтарлықтай үлес қосты. Сол мақсатта қазақ жастарына арнап мектептер 

ашып, оқулықтар жазды. Өзінің төл өлеңдері мен көркем әңгімелеріне қоса, орыс 

әдебиетінен мәні өшпес ғажайып аудармалар жасады.Халык болашағын орыс мәдениетімен 

бірлікте деп санап, сол игі мақсатта тендесі жоқ елеулі еңбек етті. Біз және келешек ұрпақ 

әрдайым Ыбырай атамыздың өшпес мұрасын жадымызда сақтауымыз керек деп ойымды 

аяқтағым келеді. 

Тәрбие, тәлім-тәрбие – жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез-құлқын 

қалыптастырып, өмірге бейімдеу мақсатында жүргізілетін жүйелі процесс. Бесік тәрбиесі, 

балдырған тәрбиесі, өрен тәрбиесі, жасөспірім тәрбиесі, жастар тәрбиесі бір-бірімен 

жалғасып, өз ерекшеліктерімен жүзеге асырылады. Тәрбиенің мақсаты адам бойында ізгілік, 

инабаттылық қасиеттерін және тіршілікке қажетті дағдылар қалыптастыру болып табылады. 
Ы. Алтынсарин жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу мәселесіне ерекше көңіл 

аударды, сол жолды біз жалғастырып келеміз. Қазақ даласындағы аумалы-төкпелі заманда 

ұрпақ болашағын ойлаған ғалым еңбегі өлшеусіз, қазіргі білім беру саласына үлкен 

өзгерістердің негізін Ыбырай сол кезде болжап кеткендей. Халқымыздың жақсы қасиеттерін, 
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өнегелерін өзімізге үлгі тұтайық, себебі, ананың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді, 

салт-дәстүрлерімізді құрметтеу –ұрпақтың борышы. 
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Аннотация: Анализируется проблема формирования языковой, интеллектуальной 

компетентности студентов. На основе этого рассматриваются предметные знания с точки 
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Еліміздің жаңа саяси бағдарын айқындауда қабылданған бағдарламалар мен 

тұжырымдамаларда көрсеткендей, «Қазақстан-2050» Стратегиясы білім беру жүйесіне тың 

бағыттар ұсынған болатын: «..Бізге оқыту әдістемелерін жаңғырту, ..білім берудің онлайн-



328 | Заманауи музыкалық білім, мәдениет және өнер саласының мәселелері мен болашағы 

 

жүйелерін белсене дамыту керек болады. Ескірген немесе сұраныс жоқ ғылыми және білім 

пәндерінен арылу, сонымен бірге, сұраныс көп және болашағы бар бағыттарды күшейту 

қажет» [1]. Осыған байланысты ЖОО-да тіл сабақтарында жеке тұлғаның тілдік 

құзыреттіліктерін арттырумен қатар зияткерлік қабілеттерін ашуға бағытталады, пәндік 

білімдерін тереңдетіп, сын тұрғысынан ойлау дағдыларын игеруге, ақпаратты дербес іздеу  

мен оны талдау білігінің болуына зер салу керек.  

Соның ішінде қазақ тілін оқытуда студенттердің тілдік-зияткерлік құзыреттілігін 

қалыптастыру міндеті өзектілігі арта түседі. «Тіл туралы жауапкершілігі жоғары саясат 

біздің қоғамымызды одан әрі ұйыстыра түсетін басты фактор болуға тиіс... Біз алдағы 

уақытта да мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 

табандылықпен жалғастыра береміз» [1]. Себебі қазақ тілі  әр тұлғаның рухани тұғыры, 

рухани негізі. Қойылған міндет сонымен қатар «Дублин дескрипторлары» деп аталатын 

ережелерді жүзеге асыруға ықпал етеді, олар «...оқытудың бес негізгі нәтижесіне 

негізделген: білім мен түсіну, білім мен түсіну қабілетін қолдану, шешім қабылдау, 

идеяларды бағалау және тұжырымдарды тұжырымдау, қарым-қатынас дағдылары, оқу 

дағдылары» [2]. 

Қабілеттіліктерді зияткерлік құзыреттілік компоненттеріне жатқызуға болады: ойлау 

мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған 

қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; білім беру және кәсіби қызметте әлемнің заманауи 

жаратылыстану-ғылыми бейнесі туралы білімді қолдануға, ақпаратты математикалық өңдеу, 

теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті. Зияткерлік 

құзыреттілік компоненттеріне ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және берудің кәсіби міндеттерін 

шешу үшін теориялық және математикалық әдістер мен құралдар туралы білімдерін 

қолдануға дайындығын да жатқызамыз. Студенттердің тіл сабақтарында ауызша және 

жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан дұрыс құра алуы мен кәсіби сөйлеу мәдениетінің 

негіздерін меңгеруі маңызды. 

Құзыреттілікке ақпараттық білім беру ортасын жобалауға дайындық пен авторлық 

әдістемелік материалдарды әзірлеуге, оларды оқу-тәрбие процесіне енгізуге, педагогикалық 

қызметтің нәтижелерін оны жетілдіру және біліктілігін арттыру мақсатында талдауға 

қабілетті. 

Интеллект кез-келген іс-әрекеттің сәттілігін анықтайтындықтан, зияткерлік 

құзыреттілік басқа құзіреттіліктер үшін негізгі және негізгі болып табылады және кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыруда интегративті рөл атқарады деп санаймыз. 

Н. Ярыгиннің зерттеулерінде зияткерлік құзіреттілік құрамын талдап көрсетеді: тілдік 

құзіреттілік (тиімді қарым-қатынас орнату және білім беру, ойлауды ұйымдастыру, жаңа 

ұғымдарды қалыптастыру және тілдің өзін-өзі дамыту), индуктивті (мәселенің шешімін 

іздеу) құзіреттілік және дедуктивті құзіреттілік (шешімнің дұрыстығын дәлелдеу) 

алгоритмдік құзіреттілік (білімді модельдеу және құрылымдау, алгоритмдерді құру, 

алгоритмдерді талдау). 

Тілдік құзыреттілік - жеке адамға табиғи тіл құралдарымен көрсетілген ақпаратты 

қамтитын хабарламаларды (мәтіндерді) қабылдау, түсіну және оны зерделеу, мұндай 

ақпаратты есте сақтау және ойлау процестері барысында өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін білім, білік және дағдылар кешенімен сипатталатын жеке сапалық қабілеттілік. Осы 

тұрғыда жоғары мектептің білім беру кеңістігінде білім беру қызметінің негізгі тікелей 

нәтижесі негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. 

Ғалымдардың құзыреттілігі белгілі бір пәндік салада нақты әрекеттерді тиімді орындау 

үшін қажет белгілі бір ерекшелік ретінде анықталады. Бұл функция жоғары 

мамандандырылған білімді, пәндік дағдыларды, ойлаудың кез-келген тәсілдерін, сондай-ақ 

олардың әрекеттері үшін жауапкершілікті толық түсінуді қамтиды. Құзыреттілік түрлері бір 

қызметтен екінші қызметке ауыстырылуы мүмкін. Егер белгілі бір мақсатқа жету процесінде 

құзыреттіліктің белгілі бір түрі дамыған болса, онда адам басқа мақсатқа жеткенде оны 
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жүзеге асыра алады. И.А. Зимняя құзыреттілікті білімге, интеллектуалдық негізге 

бағдарланған тұлғалық-шарт, әлеуметтік-кәсіби әрекеті ретінде түсіндіреді  [3,13]. 

 Қазіргі уақытта «зияткерлік құзыреттілік» ұғымы психологтар мен ұстаздардың 

назарын аударуда. Р.Глейзердің түсіндірмесінде зияткерлік құзіреттілік – «адамның 

зияткерлік операциялар арқылы алынған арнайы білім базасына сүйене отырып, белгілі бір 

пәндік-танымдық саладағы проблемалық жағдайларды тиімді шешу қабілеті. Адамның білім 

базасының ерекшеліктері оның құзыреттілігін жеке тұлға ретінде сипаттай алады. 

Осылайша, құзыреттілік-бұл жеке тұлғаның жеке ақыл-ойының дамуының өлшемі ретінде 

әрекет ететін психологиялық сапа. Құзыреттіліктің жоғары деңгейі кейбір пәндік салада 

проблеманы түсінудің жоғары деңгейін білдіреді» [4]. Холодная М.А. білім беру процесінде 

білім, білік, дағдымен қатар құзыреттілік, шығармашылық, өзін-өзі реттеу және бірегейлік 

сияқты тұлғаның негізгі зияткерлік қасиеттерін қалыптастыру мәселесі бірінші орынға 

шығады деп атап көрсеткен. Осылайша, жеке зияткерлік мүмкіндіктердің даму деңгейін 

сипаттайтын жеке тұлғаның интеллектуалды даму көрсеткіштерінің белгілі бір жүйесін 

құрайды. Әрі қарай, ол тұлғаның алғашқы негізгі қасиеттерінің мазмұнын нақтылайды: 

«...интеллектуалды құзіреттілік - бұл белгілі бір пәндік салада (соның ішінде кез-келген 

жағдайларда) тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін білімді ұйымдастырудың 

ерекше түрі» [5, 205]. Осыған байланысты жоғары мектепте студенттің тілдік құзыреттігімен 

қатар зияткерлік құзіреттілігінің дамуын мойындау керек. Тұлғаның зияткерлік деңгейі екі 

негізгі параметрмен сипатталады: алынған ақпараттың көлемі және осы ақпаратты қызмет 

барысында туындайтын әртүрлі проблемалық жағдайларды шешу үшін пайдалану 

мүмкіндігі. Зияткерлік құзыреттілік кәсіби құзыреттіліктің ажырамас бөлігі бола отырып, 

студенттердің барлық білім беру салаларын игеруіне негіз береді. 

Бұл аспектіде қазақ тілі пәнінің рөлін асыра бағалау қиын, өйткені практикалық 

сабақтарда жалпы білім беру іскерліктері мен дағдылары, сондай-ақ іс-әрекеттің әмбебап 

әдістері қалыптасады.  Брінші кезекте студентті оқу және кәсіби қызметте, күнделікті өмірде 

сауатты қарым-қатынас жасай білуге оқытуға бағытталған. Бұл осы пәннің мағынасын 

анықтайды. Студенттерге ауызша және жазбаша мәтінмен жұмыс істеудің маңызды әдістерін 

үйрете отырып, оны жалпы гуманитарлық циклдің барлық пәндері мен кәсіби дайындық 

пәндерін тереңірек және барабар қабылдауға дайындайды. Қажетті ақпаратты түрлі 

дереккөздерден: оқу-ғылыми мәтіндерден, анықтамалық әдебиеттерден, бұқаралық ақпарат 

құралдарынан, оның ішінде электронды түрде түрлі ақпараттық тасығыштарда (оқу 

мақсатындағы компакт-дискілер, интернет ресурстары) жинау, шығару, өңдеу қабілетіне ие 

болуы тиіс. Материалдың мазмұнын таңдау лингвистикалық, тілдік, коммуникативті, 

құзіреттілікті қалыптастыру тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге кәсіби құзіреттіліктің 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде зияткерлік құзіреттілікті қалыптастыру және жетілдіру 

қажеттілігімен анықталады. 

Университетте студенттердің зияткерлік құзіреттілігін дамытуға көп көңіл бөледі, 

өйткені болашақ мамандардың зияткерлік саласын дамыту – олардың қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тиімді қызмет етуінің қажетті шарты. Қойылған міндеттерді іске асыру 

үшін кафедра оқытушылары білім алушылардың тілдік дайындық деңгейін арттыруға 

бағытталған дидактикалық тәсілдер мен материалдардың тұтас кешенін әзірледі. Зияткерлік 

құзыреттілікті дамыту жұмысында студенттерінің сөздік қорын байытуға бағытталған 

«заманауи қоғамдық-саяси глоссарий» тақырыбындағы жаттығулар мен тапсырмалар кешені 

маңызды орын алады. 

Тіл мамандарының басты міндеті-студенттердің сөздік қорын байыту және нақтылау 

бойынша жұмыс: адам қанша сөз білсе, адамдар арасындағы қарым-қатынас ауызша да, 

жазбаша да дәлірек жүзеге асырылады. Жаңа сөздермен жұмыс істеу студенттердің белсенді 

сөздік қорын толықтыруға, мағынасы мен сөзі туралы білімдерін нақтылауға, сөзді жаңа 

контексте қолдануға үйретуге, олардың мәдени көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік береді.  

Практикалық сабақтардағы жұмыстың заманауи тиімді формаларының бірі-студенттер 

презентация түрінде дайындайтын әртүрлі тақырыптарға сөз сөйлеуге дайындалуы. 
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Жұмыстың бұл түрі студенттерге қажетті материалдарды іздеуде өз дербестігін көрсетуге 

тамаша мүмкіндік береді. Презентациямен жұмыс барысында олар ғылыми сөйлеу 

дағдыларын, ойлау логикасын және зияткерлік қабілеттерін айтарлықтай дамытады. 

Көпшілік алдында сөз сөйлеу кезінде студенттер шешендік, өз көзқарасын қорғай білу 

қабілеттерін көрсетеді.  

Практикалық сабақтарда қолданылатын іскери рөлдік ойындар-бұл студенттерді өзара 

әрекеттесуге, бірлескен жұмыс дағдыларын үйретуге бағытталған еркін рөлдік сценарийі бар 

жаппай рөлдік ойындар. Ойындар студенттерге коммуникативті маңызды құзіреттіліктерді 

игеруге, содан кейін тиісті жағдай туындаған кезде оларды іс жүзінде жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Рөлдік ойынның мәні - ойынға қатысушылар сәтті 

қарым-қатынас дағдыларын көрсетуі керек модельденген жағдайда өздерін дұрыс көрсетуі 

керек. Іскерлік рөлдік ойын студенттердің шығармашылық әлеуетін және олардың тілді 

үйренуге деген танымдық қызығушылығын дамытуға, зияткерлік және коммуникативтік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал етеді. Практикалық сабақтарда студенттер әртүрлі 

тақырыптарға эссе жазады. Эссе жазу өз тілінде емес басқа бөлімінің студенттері үшін өте 

қиын міндет, нәтижесі ғана емес, студенттердің шығармашылық әлеуетін ашуға ықпал ететін 

жұмыс процесі де қызықты.   

Жоғарыда айтылғандай, қазіргі қоғамға сәтті интеграцияланған зияткерлік құзыреттілік 

дайындық профиліне қарамастан маманның кәсіби құзіреттілігінің ажырамас бөлігі болып 

табылады Білім алушылардың зияткерлік саласын дамыту мақсатында тілді оқыту 

практикалық сабақтарда жүйелі және жан-жақты жұмыс ойлау мәдениетін қалыптастыруға, 

ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау қабілеттерін дамытуға, мақсат қоюға және оған жету 

жолдарын таңдауға, өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылуға ықпал етеді. 
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Қазақ халық поэзиясындағы форманың әмбебаптығы мен әлеуметтік мазмұнымен 

қатар ұжымдық күш-жігер мен жеке-дара шығармашылықтың бірлігі де ерекше көрінеді. 

Фольклордың барлық нұсқалары – бір жағынан алғанда, ұжымдық, бүкілхалықтық еңбек, 

ал, екінші жағынан, жеке таланттың, нақты бір дарынның туындысы. 

Шын мәнісінде қазақ халқының алғашқы дүниетанымының мол үлгісі фолькорда тұнып тұрды. Ұлттық 
дүниетанымның негізгі, мәдени рухани қазынасы байырғы ауыз әдебиеті түрлерінде тұрмыс-салт жырлары, 

аңыз, ертегілері, мифология, батырлар жырлары, лиро-эпостық және тарихи жырларда жатыр. Біздің 

бабаларымыз өз кезегінде өмір құбылыстарын, қоршаған табиғаттың сыр-сипатын, жұмбағын, болмыстың мәні 

мен мақсатын образдық ой арқылы келесі ұрпағына жеткізе білді. 

    

 
Сұлулық пен әдемілік деген ұғым фольклорлық шығармаларды ашқан бетте бадырайып 

көзге көрініп немесе мен мұндалап тұрмайды. олар дербес жүрер жеке дара қоғамдық 

қатынастарының негізінде көрінеді. Сондықтан да қазақтар тұрмыстағы, адамзаттағы 

сұлулықты жоғары бағалаған. 

Халық өзінің фольклорлық шығармаларында сұлулықты да, әдептілікті де табиғаттан, 

адамның өзінен іздеген екен. оған максим горькийдің «адам өзінің жаратылысында суреткер. 
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ол қайда болса да өз өміріне сұлулық еңгізуге  тырысады... адам – суреткер, бұған біздіңі 

көзімізді жеткізетін «кішкене адамдар жасаған халықтың сөз творчествосы: мифтер, 

ертегілер, аңыздар, әртүрлі сенімдер, жырлар, мақалдар т.б. ... бұған қоса, фольклордың өзіне 

тән табиғаты бар. соның ішінде таңғажайып ертегілердің өз заңы, өз тәсілдері бар. мәселен, 

онда әйелдердің көпшілігі «ай десе аузы, күн десе көзі бар шетінен сұлу болып келеді» - 

деген пікірі дәлел болмақ.  

Балалар фольклоры – халық фольклорының арналы салаларының бірі. Ол халықтың 

дәстүрлі бала тәрбиесінің негізінде туып қалыптасқан, ауқымы кең көркем шығармалар 

шоғырынан тұрады. Мазмұны ғибратты, тілі көркем, жеңіл жатталатын, ғасырлар бойына 

халық даналығына, тәжірибесіне суарылған. Қазақ балалар фолклоры балалардың мінез-

құлқын, көркемдік талғамын танытатын, шығарм. қуат көзін ашатын асыл мұра.  

Ол өзінің бала табиғатына лайықтылығымен, логик. жүйелілігімен, муз. әуенімен, 

өнегелі мазмұнымен, ойнақы жеңіл түрімен, нәрлі тілімен балалардың рухани азығына 

айналған тәрбие қайнары болып табылады.  

Қазақ балалар фолклоры шығу тегі мен орындаушыларына қарай – үлкендер тарапынан 

балаларға арналып айтылатын және балалардың өздері орындайтын шығармалар болып екі 

топқа бөлінеді. Алғашқысының қатарына бесік жыры, маусымдық жырлар, мәпелеу 

жырлары, жұмбақ, жаңылтпаш, т.б. шығармалар жатса, соңғысы қаламақ, санамақ, сұрамақ, 

тақпақ, т.б. балалар өлеңдерін қамтиды. Сонымен қатар,  қазақ балалар фолклоры ірі-ірі төрт 

арнаға жіктеп қарастыруға болады. Олар: 1) әлпештеу поэзиясы. Әлпештеу поэзиясына 

жататын жырларды шығарушылар да, орындаушылар да – ересектер. Ол жырлар сәбидің 

шыр етіп дүниеге келген күнінен бастап оны бағып-қағуға арналған түрлі салт-дәстүрлерді 

сүйемелдейді, ата-ананың, қалың жұртшылықтың сәбиге деген сүйіспеншілігін, арман-

тілегін, халықтық идеалды жыр тілімен өрнектейді. Бөбектің денінің сау, ауру-сырқаудан 

аман, ширақ болып өсуімен қатар, ең бастысы, оның рухани жетілуіне қызмет етеді. 

Бұлардың өзі мазмұны мен атқаратын қызметіне қарай бесік жыры, сәбилік ғұрып жырлары, 

мәпелеу жыры, уату-алдарқату жыры деп іштей төрт түрге жіктеледі; 2) жеткіншектер жыры. 

Бұл топқа балалардың өздері шығарып, өздері айтатын және ересектер фольклорынан 

ауысып, балалардың орындауына көшкен жырлар жатады. Ол әлпештеу жырларынан кімдер 

орындайтындығымен ғана ерекшеленбейді, поэтик. құрылымымен де, атқаратын қызметімен 

де, тақырыптық, мазмұндық жүйесімен де ажыратылады. Бұл топқа балалар мен 

ересектердің орындауында қатар өмір сүріп келе жатқан наурыз жыры, жарапазан, 

маусымдық жырлар, арнау-тілек өлеңдер, тақпақ, сұрамақ, қызықтама, өтірік өлең, мазақтама 

сияқты өлең-жырларды топтастыруға болады; 3) ойындық фольклор. Мұның қатарына 

балалар ойыны кезіндегі ойынға шақыруға ойынды бастауға, оны жүргізуге қызмет ететін 

өлеңдер (қаламақ, санамақ, т.б.) мен өлең ойындарды (тәжікелесу, жаңылтпаш, жұмбақ, 

балалар айтысы) қосуға болады.  

         
Жалпы, балалар фольклорына тән шығармалардың барлығында ойындық белгілер 

болатыны сөзсіз, бірақ ойындарға арналған балалар фольклорына жататын туындыларда, бұл 

сипат ерекше басым көрінеді, оларда ойынға тән драматизм мен қимыл-әрекет, динамизм 

күшті. Ойынға шақыру өлеңдері, қаламақ, санамақ, ойын ішіндегі өлеңдер тікелей балалар 

ойындарымен бірге өмір сүрсе, халық арасында кең тараған жұмбақ, жаңылтпаштар, 

тәжікелесулер сөз арқылы ойналады; 4) балалар тіршілігінде қара сөзбен айтылатын 

балалардың прозалық фольклоры. Балалар күнделікті өмірде ересектер аузында айтылатын 
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магиялық фольклордан бастап, аңыз-әңгімелерге дейін үйреніп, жаттап, соларға еліктеп 

айтып жүреді. Солардың ішінде әсіресе, ертегілердің алдыңғы орында тұратыны белгілі. 

Бірақ сәби, жеткіншек жасындағы балалар ертегілердің барлығын игере бермейді. Ол 

балалардың жас ерекшеліктеріне қарай өзгеріп отырады. Сондықтан балалардың прозалық 

фольклорының қатарына оқиғасы жеңіл, шағын да тартымды, тілі жатық тізбекті ертегілерді, 

себептік мифтерді, үрейлі әңгімелерді, кейбір батырлық аңыздарды жатқызуға болады. 

Балалар фольклоры қазіргі тарих, этнография, музыка, халық медицинасы, этика, эстетика, 

дене тәрбиесі т.б. ғылымдармен тығыз байланыста дамуда. Оның үлгілері ұзақ тарихи 

дәуірлерді өткізіп, тарихтан үлкен сынынан мақұлмай өтті.  

Жастар фольклорының бірінші кезеңіне бесік жыры – анаңы әлдиі, тұсау кесер, ертегі, 

хайуанаттар мен шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа жайлы айтылатын өлеңдер, аңыз-әңгімелер, 

т.б. жанрлар жатады. 

Қазақ фольклортану ғылымының бір саласы – балалар фольклоры. Бала туған күннен 

бастап ананың әлдиін естіп өседі. Сүйікті перзенті үшін шығарған жыр-әуен сәби санасына 

ана сүтімен ененді. Осылайша атаның немересіне, әкенің баласына, ананың перзентіне, 

ағаның інісіне, апаның сіңілісіне, әуенмен айтқан әлдиі, аңыз-ертегісі, мақал-мәтелдері, 

жұмбақ, жаңылтпаш, шешендік сөздері, күлдіргі әңгімелер жинала келе кішкене бөбектер 

үшін қазіргі көлемді де көрнекті балалар фольклорын тудырады.  

Қазақтың салт-дәстүрін, төл мәдениетін, өнерін, әдет-ғұрпын ұғындыру, халқымыздың 

ерлік, жауынгерлік тарихын, хас батырлардың ұлт үшін басын бәйгеге тіккен жанкешті 

каһармандықтарын таныту. Сондай-ақ, мемлекетіміздің ата заңдарын білуге және оған сый-

құрметпен қарауға, оны жүзеге асыруға дайын, ынталы болуға міндеттеу сияқты тағы да 

басқа басты-басты көптеген тәлім-өнегелер. Ал, мұндай тәрбиенің келешекте берер жемісі де 

мол болмақ. 

Сөйтіп, жеткіншек ұрпақты қазақ фольклоры негізінде тәрбиелеудің мәселелері нақты 

формаларын, әдіс-тәсілдері мен құралдарын қалыптастырып келген. «Бұл – балаларға 

қайырымды, ілтипатты қатынас жасау, баланың асыл, адамгершілік сезімдерін ояту, жаңама 

ықпал жасау, моральдық қолдау, өзіне деген сенімін нығайту, сенім арту, жауапты да 

қызықты істерге тарту, реніш, наразылық, жалған сенімсіздік білдіру, немесе ашулану, 

айыптау, бұйыру, еркелете кінә арту, жалған енжарлық көрсету»  

Осылайша атаның немересіне, әкенің баласына, ананың перзентіне, ағаның ініге, 

апаның сіңілісіне әуенмен айтқан әлдиі, аңыз ертегісі, мақал-мәтел, жұмбақ, жаңылтпаш, 

шешендік сөздері, күлдіргі әңгімелер жинала келе кішкене бөбектер үшін қазіргі көлемді де 

көрнекі балалар фольклорын тудырады. Балалар фольклоры – жас өркеннің жан-дүниесін, 

ізгі қасиеттерін дамытуда үлкен қызмет атқаратына сөзсіз. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. Разработана система комплексного сопровождения 

обучающихся от выявления одаренности до становления и развития личности обучающегося 

в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
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Аңдатпа: Мақалада дарынды және жоғары ынталандырылған оқушылармен жұмыс 

тәжірибесі ұсынылған. Дарындылықты анықтаудан бастап, білім алушының тұлғасын оның 

өзіндік ерекшелігінде, бірегейлігінде, бірегейлігінде қалыптастыру мен дамытуға дейін білім 

алушыларды кешенді сүйемелдеу жүйесі әзірленді 
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Творчество – это не сумма знаний, а особая направленность интеллекта, особая 

взаимосвязь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной 

деятельности. Творчество – это деятельность, в которой раскрывается духовный мир 

личности 

В.А. Сухомлинский 

 
На смену ориентации общества, в основном на развитие техники и технологий, на 

всеобщую компьютеризацию всех сфер общественной жизни, приходит эпоха нового 

личного образования. Становится очевидным, что благополучие общества будет напрямую 

зависеть от развития духовных и личных ресурсов человека, от эффективности создания 

творческого пространства для развития всех способностей детей, их творческих и личных 

способностей. 

По мнению Эриха Фромма, развитие и воспитание ребенка должно определяться не 

столько тем, что есть у человека, сколько тем, что он есть, что он может делать с тем, что у 

него имеется. 

Для определения работы с одаренными детьми необходимо выделить основные 

характерные различия между такими понятиями, как «навыки», «таланты», «талант» [1, 2]. 
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Способности определяются как индивидуальные особенности личности, 

определяющие успешность выполнения деятельности, несводимой к знаниям, умениям и 

навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам 

деятельности (Б.М. Теплов). 

Талант — выдающиеся способности человека, проявляемые в определённой сфере 

деятельности, позволяющие на основе принятия нестандартных решений добиваться 

высоких результатов. 

Одарённость — наличие потенциально высоких способностей у какого-либо человека. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). 

Никакая отдельная способность не может быть достаточной для успешного 

выполнения деятельности. Надо, чтобы у человека было много способностей, которые 

находились бы в благоприятном сочетании. Качественно своеобразное сочетание  

способностей, необходимых для успешного выполнения какой – либо деятельности, 

называется одаренностью. Основные функции одаренности — максимальное 

приспособление к миру, окружению, нахождение решения во всех случаях, когда создаются 

новые, непредвиденные проблемы, требующие именно творческого подхода. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов - понять их, направить все 

усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Педагог должен понимать, что эти дети 

нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с 

непомерно завышенными ожиданиями в отношении своих способностей. Каждый ребенок 

одарен по-своему, и для педагога важнее не выявление уровня одаренности, а качества 

одаренности [3]. 

Большинству одаренных детей присущи особые качества, отличающие их от 

сверстников, они отличаются большим любопытством и исследовательской активностью. Но 

они не могут быть выражены явно. Ограничение активности для таких детей чревато 

негативными реакциями невротического характера. С самого раннего возраста они умеют 

устанавливать причинно-следственные связи, обычно обладают прекрасной памятью, 

отличаются способностью классифицировать информацию и опыт, широко использовать 

накопленные знания. В большинстве случаев привлекает внимание их большой словарный 

запас, способность сосредоточиться на чем-то, настойчивость в достижении результатов в 

интересующей их области. Учреждения дополнительного образования детей, которые могут 

компенсировать отсутствие школьного стресса в различных творческих мастерских и 

объединениях, играют важную роль в развитии детских талантов. У ребенка начинают 

развиваться особые навыки, формируется особый талант. 

Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных 

сроков завершения обучения и последовательно переходит из одной стадии в другую. 

Индивидуально-личностная основа деятельности нашего учреждения позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени и 

решать одну из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей. Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных 

склонностей [4]. 

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений этого типа позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 
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В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы 

обучения одаренных и талантливых детей: 

 индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества 

(в качестве наставника выступает, как правило, ученый, специалист высокого класса); 

 очно-заочные школы; 

 каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 детские научно-практические конференции и семинары. 

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития 

одаренности, как единство и взаимодействие разных направлений. Важно не создавать у 

ребёнка чувства исключительности: и потому, что оно может не получить подтверждения в 

дальнейшем, и потому, что кружки и студии посещают не только особо одаренные дети, но и 

те, кому просто доставляет удовольствие заниматься в детском объединении [5]. 

Очень часто многие родители, обнаружив у своего ребёнка раннее проявление 

одарённости, все свои усилия направляют на развитие его способностей в соответствие со 

своими представлениями о целях и задачах воспитания. Причём акцентуируют 

исключительность ребёнка, забывая, что он остаётся всё же ребёнком. Это негативно 

сзывается на всем многообразии личностных проявлений и интеллектуальных способностях. 

Стремясь избежать «дурного влияния» менее одарённых сверстников, некоторые 

ограничивают общение ребёнка с товарищами. Без детской игры ребёнок теряет важный 

источник полноценного личностного развития, не осваивает в достаточной мере 

межличностных отношений.  

В условиях систематического обучения он может столкнуться с необходимостью 

умственной, а часто и рутинной работы, навыка которой он ещё не имеет. Неудачи могут 

деморализовать ребёнка и постепенно сформировать у него негативное отношение к 

умственной деятельности. 

Отношения между педагогами и одарёнными детьми также не всегда складываются 

благополучно. Педагогов, впервые встретившихся в своей практике с одарёнными детьми, 

обычно подкупает их ранняя увлеченность (чтением, музыкой), повышенная 

любознательность, способность быстро обучаться (схватывать на лету), большой запас 

знаний, способность сосредоточиваться на длительное время на выполнении учебного 

задания, активность в учебном процессе и т.п. 

Однако одарённые дети, как и обычные, имеют свои проблемы. Лета Холлингуорт 

выделила следующее:  

Неприязнь к школе. Учебная программа ему скучна и не интересна. Нарушение в 

поведении могут появляться и потому, что учебный план не соответствует их способностям. 

Игровые интересы. Им нравятся сложные игры и не интересны те, которыми 

увлекаются их сверстники средних способностей. Одарённый ребенок вследствие этого 

может оказаться в изоляции, уйти в себя. 

На базе учреждения дополнительного образования детей необходимым является 

организация психологического сопровождения родителей одаренного ребенка, совместной 

практической деятельности одаренного ребенка и родителей, поддержка и поощрение 

родителей одаренных детей. 

Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут 

высшего уровня. Стремление к совершенству, проявляется рано. 

Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным достижениям, часто 

не удовлетворены, отсюда – низкая самооценка. 

Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они начинают 

переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким 

результатам. 
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Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным 

и отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы 

Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих ниже их в 

интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть окружающих выражением презрения или 

замечаниями. 

Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует внимание взрослых. 

Это вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого 

внимания [6, 7, 8]. 

Поведение и деятельность педагогов, работающих с одарёнными и талантливыми 

детьми, в свою очередь, должны отвечать определённым требованиям: 

 разработка гибких, индивидуализированных программ; 

 создание эмоционально безопасной атмосферы в коллективе объединения; 

 стимулирование развития умственных процессов высшего уровня у детей; 

 использование различных стратегий обучения и воспитания; 

 уважение личности и ценностей воспитанника и формирование его 

положительной самооценки; 

 поощрение творческих особенностей и воображения воспитанников. Явления 

детской одаренности и талантливости носят интегративный характер. Проектирование и 

реализация целевых программ по развитию талантливых и одарённых детей в условиях МБУ 

ДО будет способствовать не только росту их достижений, но и оказывать влияние на 

дальнейший жизненный путь. 
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дарынды студенттердің қабілеттерін, жеке қасиеттері мен таланттарын, яғни өзін-өзі 
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педагог - тәлімгердің міндеті орындаушылардың өз ойын табысты білдіру процесіне 
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Кілттік сөздер: «Мен –тұжырымдама», өзін-өзі көрсету, шығармашылық. 

 

Как таковое понятие «Я-концепции» стало составляющей педагогического тезауруса в 

70-е г.г. прошлого столетия, будучи привнесенным из психологии. Заимствование термина 

было закономерным и оправданным, так как, само содержание «Я-концепции», по мнению 

ведущих психологов, есть одно из наиболее важных результатов воспитания и обучения. 

Изучение же материалов, связанных с этим понятием, имеет для педагогического 

сообщества весьма важное значение, так как способствует адекватному пониманию 

человеческого поведения, причин успехов и неудач в начале процесса усвоения знаний 

студентами, а, впоследствии, и в жизни. 

Так, по мнению Г.С.Селевко. «Я-концепция» личности есть устойчивая, в большей или 

меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самой 

себе, на основе которой она строит свое поведение: «Я-концепция» личности-прежде всего 

отражение того, что о ней думают и как к ней относятся окружающие. 

В свою очередь, И.В. Егоров предлагает вычленить в «Я- концепции» как системе 

представлений человека о самом себе три составляющих: 

Первая- слова, как правило, прилагательные, к которым мы прибегаем для описания 

особенностей своего характера, собственных качеств личности. Часто эту составляющую 

называют образом « Я». 

Вторая- самооценка, эмоционально- аффективная оценка того, представление, которое 

мы составляем о себе. 

Третья- поведенческая реакция, то есть конкретные действия, которые могут быть 

вызваны образом «Я» и самооценкой. 

Представление личности о себе самой является результатом деятельности ее 

самосознания. Оно включает в себя: 

1. Осознание своей тождественности, эмоции, самоощущения, вызываемые 

взаимодействием с окружаемым миром. 
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2. Осознание своего собственного «Я» как активного, деятельного начала в себе, как 

готовность и предрасположенность к определенному образу действий. 

3. Осознание своих психических свойств и качеств, то есть осознаваемые 

представления о себе. 

4. Определенную совокупность социально- нравственных позиций. 

Образ «Я» - это не просто отражение (в форме представления или понятия) каких- то 

своих объективных данных, а структура в процессе развития личности, включающей в себя 

самосознание, чувства и поступки личности. «Я- концепция» составляет часть общей 

структуры личности и в значительной мере определяет ее формирование. 

Многие исследователи определяют «Я- концепцию» как сердцевину системы развития 

личности, куда входит осознание личности себя, а также осознанные и неосознанные 

ориентации относительно жизненных ценностей, включая идентичность, статус, деяния и 

стремления. На ней формируются ведущие качества личности. Таким образом, «Я-

концепция» определяет отношения с другими людьми и поведенческие реакции. 

Так, в частности отношений с другими людьми, можно заметить, что, развиваясь, 

личность осознает все больше объектов окружающего мира, свою деятельность. 

Эмоциональная оценка своего «Я» играет огромную роль в формировании личности, 

обладающей внутренним единством. 

Что касается поведенческих реакций, то «Я- концепция», являясь регулятором 

поведения, выполняет следующие функции: 

1. Служит источником ожидания относительно собственного поведения и самого себя. 

2. Определяет характер приобретения нового опыта и особенности его интерпретации. 

3. Осуществляет регуляцию своего социального поведения. 

4. Способствует достижению внутренней согласованности личности. 

Учитывая вышеизложенное важно рассмотреть основные качества 

человеческих потребностей (социальные и духовные): 

1. Познавательные потребности имеют своими истоками ориентированный инстинкт. 

Человек стремится не только воспринять ситуацию, но и понять причинные связи явлений, 

узнать мир, исследовать связи явлений и фактов, познать свой внутренний духовный мир. 

Познавательные потребности обучения, самообразования. В возрастном развитии личности 

они проходят стадии любопытство, любознательности, направленного интереса, склонности, 

осознанного познания и самопознания, творческого поиска. 

2. Потребности в самоутверждении выражаются в стремлении иметь в чем-то 

преимущество перед окружающими. Это суть человеческого честолюбия. Потребность в 

самоутверждении имеет относительный характер: соотносятся место, роль и значение 

собственной личности по сравнению с другими. На высшем уровне данная потребность 

особенно сильно проявляется у подростков. 

3. Потребность в самовыражении, которая порождает эстетические потребности 

(стремление к красоте, гармонии, порядку). Эти потребности человек стремится реализовать 

в своей деятельности. Критерием служит оценка окружающих. Данная потребность в 

традиционном образовании удовлетворяется слабо, а это приводит к тому, что 

затормаживаются процессы развития способностей и талантов подрастающего поколения. 

4. Потребность в безопасности удовлетворяется через ощущения эмоциональной 

безопасности, близости, любви, симпатии, веры со стороны окружающих значимых людей. 

Недостаточная удовлетворенность данной потребности негативно влияет на способность 

личности к самозащите, саморегуляции своего состояния и поведения. 

5. Потребность в самоопределении основывается на осознании личностью самой себя, 

своих возможностей, способностей. Самоопределение включает в себя: процесс познания, 

выбор во всех сферах жизнедеятельности, планирования своего места в мире, формирование 

самого себя. 

6. Потребность в самореализации. Частым проявлением указанных потребностей 

выступает потребность активной деятельности, самоактуализации. Это желание человека 
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самоосуществляться, стать тем, кем он может бьггь, тем, для чего он предназначен. 

Механизм самоактуализации потребностей- познание, испытание и реализация своих личных 

возможностей. Для достижения качественного удовлетворения необходимого соблюдения 

ряда условий: свободы волепроявления, пространства творческой самоутверждающей 

деятельности, социальный комфорт вышеперечисленных потребностей, их удовлетворение 

или неудовлетворенность оказывают прямое воздействие на становление «Я- концепции» 

.точности. 

Рассматривая проблему самовыражения через занятия творчество, важно иметь четкое 

представление о том, что это за процесс и каковы его основные характеристики. Для того, 

чтобы сделать это, необходимо изначально развести три понятия, связанные с этим 

процессом: творчество, творческость и творческие способности. 

Итак, творчество рассматривается как «продуктивная форма активности и 

самостоятельность человека. Его результатом являются научные открытия, изобретения, 

создание новых музыкальных , художественных произведений, решение новых задач... 

Результат отличается уникальностью, оригинальностью, новизной... Творчество 

предполагает тонкость наблюдения за явлениями, избирательное запоминание 

существенного, волевое и умственное напряжение, эмоциональный подъем, яркое 

воображение.» 

Творчество - это не только сознание нового в материальной и духовной культуре, это 

совершенствование человеком самого себя, своего мастерства, доведение до уровня 

виртуозности навыков общения с инструментами своей деятельности. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что творчество предполагает наличие 

двух обязательных составляющих: определенной активной деятельности обязательного 

результата. 

Под «творческостью» понимается реализация человеком собственной 

индивидуальности. Этот процесс реализации и есть творческий акт (внесение в мир нового, 

ранее не существовавшего). 

Основными процессуальными характеристиками творческости являются: 

1. Творческость может развертываться лишь в процессе личностного субъективного в 

взаимодействия. 

2. Творческость всегда в той или иной степени адресована и направлена к другим 

людям, окружающим на данный момент человека. 

Таким образом, под творческостью понимается обязательная реализация своей 

индивидуальности. 

Понятие творчества всегда напрямую связано с понятием творческих способностей, к 

которым разные исследователи относят разный перечень составляющих: 

1. Активная работа воображения, которое создает определенные комбинации, 

являющиеся основой творческого процесса. 

2. Преобразовательный характер решений, сопряженный с постоянным выбором. 

3. Мыслительно-практическое экспериментирование и умение видеть целое раньше 

частей. 

К фазам творческого процесса относятся: 

1. Сознательная работа (подготовка) - особое деятельное состояние, являющееся 

предпосылкой для интуитивного «озарения» идей. 

2. Бессознательная работа над проблемой - инкубация направляющих идей. 

3. Переход бессознательной работы в сознательное- вдохновение, в результате 

бессознательной работы в сферу сознания проникает идея решения, но в виде замысла, 

принципа. 

4. Сознательная работа- развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка. 

Существуют три типа творческой деятельности: 

1. Стимульно-продуктивная, имеющая продуктивный характер. Определяется подобная 

деятельность действием внешнего стимула. 
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2. Эвристическая - имеющая истинно творческий характер. 

3. Креативная- самостоятельно найденное решение, выступающее в качестве новой 

проблемы. То есть, решение проблемы, его результат становится шире, чем его цель. 

Можем рассмотреть личность вокалиста. Что побуждает человека петь? Когда человек 

слышит какую-нибудь песню, то его связки независимо от него самого начинают работать. И 

от их вибрации зависит понравится человеку то или иное произведение или нет, захочет ли 

он его исполнить и включить в свой репертуар. Конечно, это все происходит мгновенно и 

непроизвольно. Многое зависит от эмоционального состояния самого исполнителя. 

Например, если у человека те или иные трудности в жизни, которые мешают ему радоваться 

ей в полной мере, то, конечно, исполнителю будет труднее самовыразиться на сцене. 

У студентов-вокалистов, которые начинают с самой первой ступени, а чаще всего это 

студенты без музыкальной подготовки с огромным желанием научиться петь красиво и 

главное профессионально правильно, встречается много сложностей. Например, некоторые 

до этого увлекались эстрадой и просто копировали исполнителя той или иной песни. Надо 

сказать, что, к сожалению, не все популярные исполнители являются примером для 

подражания. И, конечно же природные данные играют немаловажную роль. Общее строение 

дыхательной системы и голосового аппарата у всех людей одинаково, но индивидуальные 

особенности каждого вокалиста заключаются еще и в том, что не все сразу могут понять 

принцип вокального дыхания и воспроизведения правильного звука. Хотя с рождения 

природа заложила во всех нас правильное дыхание. Самое удивительное, что маленькие дети 

и животные дышат по всем правилам вокала. Но со временем почему-то люди забывают об 

этом. И начинают дышать «как придется». Самое первое правило для педагога - это научить 

не только правильно дышать, но и думать во время пения о дыхании. На самых первых 

занятиях ежеминутно следить за правильностью вдоха, задержки дыхания и выдохе. Даже 

когда педагогу кажется, что студент понял и старается выполнять правильно, обязательно 

нужно контролировать весь процесс. Иногда студент до конца не осознает всей важности 

дыхательных упражнений, нужно давать возможность в классе подышать 5-7 минут. 

Все начинается с вдоха при звукоизвлечении, от него зависит объем дыхания, 

продолжительность выдоха, то есть продолжительность певческой фразы. И только 

творчески увлеченный человек сможет долго и  кропотливо исполнять все рекомендации, 

потому что он идет к своей цели, которую окружающие люди не видят. 

Самовыражение и творческая деятельность является тем фундаментом, на котором 

базируется деятельность, направленная на реализацию способностей, индивидуальных 

качеств и талантов творчески одаренных студентов, то есть весь процесс самовыражения. А 

задача педагога - наставника помогать  в процессе успешного самовыражения исполнителей. 
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Аннотация: Мотив как составная часть более крупных музыкальных форм, выполняет 

важнейшую функцию в разработке главного материала. Принцип разработочности, 

характерного для классицизма, подразумевает наличие мотивного развития. Поэтому в 

данной работе мы попытались как можно ярче отобразить прием развития мотива на 

метериале казахской музыки, в частности казахского народного творчества (бытовые, 

обрядовые песни), а также творчества профессиональных музыкантов Казахстана прошлых 

столетий. 

Ключевые слова: мотив, развитие, повторение, сопоставление, варьирование, 

секвенцирование, увеличение, уменьшение. 

 

ҚАЗАҚ МУЗЫКАСЫ МАТЕРИАЛЫНДА ОНЫҢ ДАМУ СЕБЕПТЕРІ МЕН 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

Ахметжанова Данара Минасовна  

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., «Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық 

колледжі» РКМК, өнер магистрі, музыкалық-теориялық пәндердің оқытушысы 

 

Аңдатпа: Мотив неғұрлым ірі музыкалық формалардың құрамдас бөлігі ретінде басты 

материалды әзірлеуде маңызды функцияны атқарады. Классицизмге тән әзірлемелік 

қағидаты дәлелді дамудың болуын білдіреді. Сондықтан бұл жұмыста біз қазақ 

музыкасының, атап айтқанда, қазақ халық шығармашылығының (тұрмыстық, ғұрыптық 

әндер), сондай-ақ өткен ғасырлардағы Қазақстанның кәсіби музыканттарының 

шығармашылығының дамуын барынша жарқын көрсетуге тырыстық. 

Кілттік сөздер: мотив, даму, қайталау, сәйкестік, вариация, жүйелеу, үлкейту, азайту. 

 
MOTIVE AND METHODS OF ITS DEVELOPING ON MATERIAL OF KAZAKH 

MUSIC 
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Abstarct: The motif as an integral part of larger musical forms performs the most important 

function in the development of the main material. The principle of development, characteristic of 

classicism, implies the presence of motivational development. Therefore, in this work, we tried to 

brightly reflect the reception of the development of motive on the metric of Kazakh music, in 

particular Kazakh folk art (household, ritual songs), as well as the work of professional musicians 

of Kazakhstan of past centuries. 

Keywords: motif, developing, repetition, matching, variation, sequencing, enlargement, reduction. 

 

Согласно труду Е. Месснера «Основы композиции», мотив – это интонационно-

ритмический оборот, который группируется на одной сильной доле и имеет один 

метрический акцент, то есть равен одному такту [1].   

Мотив может быть развит двумя способами: путем его повторения и путем его 

сопоставления с другим мотивом.  

Прием повторения широко распространен в народном творчестве. Повторение может 

быть буквальным, варьированным и секвентным.  
Мотив казахской народной песни «Карлығаш» (1-2 такты) имеет точное повторение 

(3-4 такты): 
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Варьированное повторение мотива в песне «Інжу маржан» (5-7 такты):  

 
Секвентное повторение мотива. Ария Тулегена из II действия оперы «Қыз-Жібек» 

Е.Г.Брусиловского: 

 
Сопоставление мотива 

1. Вычленение отдельных интонаций из мотива 

2. Сохранение ритмических длительностей основного мотива 

3. Сохранение основного интонационного содержания мотива 

4. Уменьшения и увеличения ритмических длительностей мотива 

5. Обращение мотива 

1. Вычленение отдельных интонаций – две, три, иногда и более. 

Возьмем мотив: 

 
2. Разделим его на отдельные попевки: 

 
Интервальное преобразование первой попевки «а»: 

 
Секвенцирование попевки «а»: 

 
Интервальное преобразование попевки «b»: 
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Третья попевка «с» дает следующие формообразования: 

 - расширение 

 
- расширение с переносом на другую ступень 

 
Пример такой тематической работы над мотивом - казахская народная песня «Қалмақ 

қызының әні»:  

 
2. Сохранение ритмических длительностей   

Свадебную песню «Жар-жар» вся пронизана этим приемом: 

 
Основной мотив  

 
Производные мотивы: 

1) такты 5-8  

2) такты 9-12 
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3) такты 13-16 

3. Сохранение основного интонационного содержания мотива 

Пример – Ария Ажар из оперы А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай»: 

 
 

Основной мотив «А»:                                                 Производные мотивы: 

                                 
 

 

Основной мотив «В»:                                           Производные мотивы: 

                                 
4. Уменьшения и увеличения ритмических длительностей 

Основной мотив: 

 
Уменьшение:                                                    Увеличение: 

              
В свадебной песне «Беташар» (11-12 такты) происходит увеличение длительностей 

основного мотива: 
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Основной мотив: 

 
В песне «Ләйлім-шырақ» Біржан сала можно увидеть прием уменьшения 

длительностей мотива. 1-2 такты- основной мотив, 3-4 такты- уменьшение: 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Гурбан Светлана Семеновна. 

Республика Казахстан, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им. К. 

Жубанова, старший преподаватель. 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования личности студентов 

средствами волейбола. Формирование личности средствами волейбола осуществляется в 

соответствии с общей идеологической и политической направленностью воспитания 

всесторонне развитой личности. Именно это направление определяет большое 

положительное влияние волейбола на воспитание студентов. Систематический волейбол в 

полной мере влияет на человека. Во время тренировок и соревнований волейболист 

привыкает подчинять свои личные интересы интересам команды. Практическая значимость 

волейбола заключается в укреплении здоровья, расширении возможностей студентов в 

выборе профессии, в самоопределении, самоутверждении и участии в общественно полезном 

труде.  

Ключевые слова: волейбол, средства, физическая культура, личность, здоровье, 

всестороннее развитие. 
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Аңдатпа: Мақала волейбол арқылы оқушылардың жеке басын қалыптастыру 

мәселесіне арналған. Волейбол арқылы тұлғаны қалыптастыру жан-жақты дамыған адамды 

тәрбиелеудің жалпы идеологиялық және саяси бағытына сәйкес жүзеге асырылады. Дәл осы 

бағыт волейболдың оқушылардың тәрбиесіне үлкен оң әсерін анықтайды. Волейболдың 

жүйелі сабақтары адамға жан-жақты әсер етеді. Оқу-жаттығу сабақтары мен 104 жарыс 

кезінде волейболшы өзінің жеке мүдделерін команда мүдделеріне бағындыруға 

дағдыланады. Волейболдың практикалық маңызы денсаулықты нығайту, студенттердің 

мамандық таңдаудағы мүмкіндіктерін арттыру, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі растау және 

әлеуметтік пайдалы жұмысқа қатысу болып табылады. 

Кілттік сөздер: волейбол, құралдар, дене шынықтыру, тұлға, денсаулық, жан-жақты даму. 

 
VOLLEYBALL AS A MEANS OF FORMING PHYSICAL CULTURE OF 

STUDENTS 
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Аbstarct: The article is devoted to the problem of formation of personality of students by 

means of volleyball. The formation of personality by means of volleyball is carried out in 

accordance with the General ideological and political direction of education of a fully developed 

person. It is this direction that determines the great positive impact of volleyball on the education of 

students. Systematic volleyball fully affect a person. During training sessions and competitions 

volleyball player gets used to subordinate his personal interests to the interests of the team. The 

practical importance of volleyball is to strengthen health, to increase the opportunities of students in 

choosing a profession, in self-determination, self-assertion and participation in socially useful work.  

Keywords: volleyball, means, physical culture, personality, health, all-round development.  

 

Введение. Физическая культура являются мощным оздоровительным фактором, 

средством повышения физических возможностей человека, стимулирующих к отказу от 

вредных привычек и пристрастий. В Республике Казахстан уделяют особое внимание 

проблеме укрепления здоровья детей и учащейся молодежи. Цель учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях страны – привить учащимся 

знания по физической культуре, развивать двигательные навыки и умения, формировать у 

обучающихся убеждение в том, что забота человека о своем здоровье и физическом развитии 

является не только его личным делом, но и общественным долгом [1].  

Цель исследования – определение значимости занятий волейболом в 

общеобразовательных учреждениях.  

Результаты исследования и их обсуждение. Занятия волейболом занимают одно из 

важных мест в решении задач, стоящих перед физической культурой в общеобразовательных 

учреждениях. Обучение основам волейбола в соответствии с требованием программы по 

физической культуре для учащихся общеобразовательных учреждений предусмотрено в V-

XI классах. Обучающимся предстоит ознакомиться с содержанием и основными правилами 

игры в волейбол, развить свои физические качества, овладеть приемами техники игры, 

усвоить простейшие тактические комбинации. Уроки по волейболу направлены также на 

физическое развитие учащихся, воспитание у них силы воли, настойчивости, дисциплины, 

коллективизма, чувства дружбы и товарищества. 

 Волейбол как один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта получил 

всенародное признание. Он отличается простотой правил и оборудования, высоким 

оздоровительным эффектом, эмоциональностью и увлекательностью. 

 Широкий диапазон физиологического воздействия игры в волейбол на организм 

занимающихся в сочетании с несложными правилами и посильными игровыми приемами 
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позволяют в общеобразовательных учреждениях заниматься этой доступной игрой, начиная 

с V класса.  

Игра в волейбол характеризуется богатым и разнообразным двигательным 

содержанием. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью 

и выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается эмоциональным 

напряжением играющих, вызывает активизацию деятельности сердечнососудистой и 

дыхательной систем [4].  

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате занимающихся. В 

результате выполнения большого количества прыжков при передачах мяча, нападающих 

ударах и блокировании укрепляется костная система, суставы становятся более 

подвижными, развивается сила и эластичность мышц.  

Постоянные упражнения с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировки в пространстве. Формирование личности 

средствами волейбола осуществляется в соответствии с общим идейно-политическим 

направлением воспитания всесторонне развитого человека. Именно эта направленность и 

определяет большое положительное влияние волейбола на воспитание обучающихся [2].  

Развитие физических способностей, новые формы двигательной деятельности вносят 

функциональные изменения в организм, повышают его возможности. Однако, как известно, 

процесс достижения физического совершенства влияет на развитие не только физических 

качеств организма. Физическое совершенство помогает формированию духовных богатств 

человека. Значение физкультурно-спортивной деятельности в формировании гармонически 

развитой личности очевидно. Занятия волейболом помимо всего предусматривают 

формирование положительных личностных качеств, необходимых каждому человеку.  

Систематические занятия волейболом всесторонне воздействуют на личность. Во время 

учебно-тренировочных занятий и соревнований волейболист привыкает подчинять свои 

личные интересы интересам команды. Кроме того, волейбол не бывает без публичности, 

зрелищности, без организации, контроля и управления. Деятельность в волейболе, как 

самого спортсмена, так и учителя (тренера), судьи, зрителя имеет свои характерные 

особенности. Цели, задачи, действия, средства в каждом отдельном случае неодинаковы, как 

неодинаковы и формы их психического отражения. Ученик может выступать как спортсмен, 

судья, инструктор-общественник.  

Главная особенность физической культуры и спорта учащихся вытекает из ее 

воспитательных функций. Эти функции и определяют целевые установки и задачи, которые 

ставит наше общество: формирование личности, воспитание социальной направленности 

взаимоотношений учащихся в коллективе, их приобщение к общественно полезной 

деятельности, к решению общественно важных задач[5]. Наличие разнообразных форм 

общения в процессе спортивной деятельности создает условия для формирования 

определенных отношений юных спортсменов не только с учащимися разных возрастных 

групп, но и со взрослыми людьми, с обществом в целом. Понимание единства личной и 

общественной деятельности, осознание ответственности перед обществом, стремление к 

общественному признанию и положительной общественной оценке раскрывают перед 

обучающимися нравственную сторону спортивной деятельности, ориентирует их на 

достижение значительных спортивных результатов [3].106  

Заключение. Таким образом, учитель физической культуры должен вести учебно-

тренировочный процесс так, чтобы занимающиеся осознали поставленные перед ними цели 

и задачи, активно стремились к их осуществлению. Когда обучающиеся намечают 

конкретные жизненные цели, к ним приходит более правильное понимание социальной 

полезности физкультурно-спортивной деятельности. Занимающиеся ясно представляют 

практическое значение занятий волейболом в укреплении здоровья, в увеличении их 

возможностей в выборе профессии, в самоопределении, самоутверждении и участии в 

общественно полезном труде. Занятия волейболом развивают, помимо физических, такие 
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важные качества, как дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность, 

чувство долга, товарищества, коллективизма и взаимопомощи.  
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Аннотация: Многочисленные исследования отечественных педагогов показали, что 

профессиональная подготовка будущих специалистов является одной из важнейших проблем 

педагогической науки. Подготовка профессионального специалиста требует такие качества, 

как быстрая адаптация к часто меняющимся условиям международной конкуренции, 

свободно владеть своей профессией, быть готовым к постоянному профессиональному росту 

и мобильности. Для профессиональной подготовки будущих специалистов все больше 

возрастает тенденция к синтезу знаний, что обусловлено возрастающим числом 

комплексных проблем, которые решаются на междисциплинарном уровне. Интегративные 

процессы выступают как один из эффективных способов качественной организации и 

передачи знаний, умений студенту. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, учитель музыки, образовательный 

процесс, интеграция, интегративные процессы, межпредметные связи, педагогическая 
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МУЗЫКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУДАҒЫИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ 

ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУ. 
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Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Қ. Жұбанов атындағы АӨУ, «Музыка және 

хореография» кафедрасының оқытушысы 

 

Аңдатпа: отандық педагогтердің көптеген зерттеулері болашақ мамандарды кәсіби 

даярлау педагогикалық ғылымның маңызды мәселелерінің бірі болып табылатынын көрсетті. 

Кәсіби маман даярлау халықаралық бәсекелестіктің жиі өзгеретін жағдайларына тез 

бейімделу, өз кәсібін еркін меңгеру, үнемі кәсіби өсу мен ұтқырлыққа дайын болу сияқты 

қасиеттерді талап етеді. Болашақ мамандарды кәсіби даярлау үшін білім синтезіне деген 

тенденция артып келеді, бұл пәнаралық деңгейде шешілетін күрделі мәселелердің көбеюіне 

байланысты. Интегративті процестер білім мен дағдыларды студенттерге сапалы 

ұйымдастырудың және берудің тиімді әдістерінің бірі ретінде әрекет етеді.  
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Abstract: Numerous studies of domestic teachers have shown that the professional training of 

future specialists is one of the most important problems of pedagogical science. The training of a 

professional specialist requires such qualities as quick adaptation to frequently changing conditions 

of international competition, fluency in their profession, and be ready for continuous professional 

growth and mobility.For the professional training of future specialists, the trend towards the 

synthesis of knowledge is increasing, which is due to the growing number of complex problems that 

are being solved at the interdisciplinary level. Integrative processes act as one of the effective ways 

of high-quality organization and transfer of knowledge and skills to the student. 
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В настоящее время в музыкальном образовании Казахстана, в связи с новыми 

преобразованиями в государственных стандартах, актуализируется потребность в учителе 

музыки, как субъекта культуры: носителя и учителя транслирующего народные традиции и 

обычаи, носителя многовековой устно-профессиональной школы; творческой личности 

ориентированной на: умение, организацию, планирование совей педагогической 

деятельности; профессионала адаптированного к меняющимся условиям в образовательной 

структуре [7]. 

Основная цель профессионального образования – подготовка конкурентоспособного 

учителя на рынке труда, квалифицированного, компетентного, профессионального 

специалиста соответствующего уровня и профиля, в совершенстве владеющего своей 

профессией и в других областях деятельности, способного к профессиональному росту, 

социальной и профессиональной доступности, в удовлетворении личности в получении 

образования. 

Деятельность учителя музыки определяется современными условиями жизни общества, 

интересами и взглядами, миссиями и целями государственного образования. 

Государственные стандарты образования сейчас ориентированы прежде всего на развитие 

общества, развития грамотного, нравственного, конкурентно способного специалиста 

востребованного на рынке труда. 

Термин «учитель музыки» раскрывает все аспекты профессионального специалиста, 

средствами педагогической, исполнительской, просветительской деятельности. Повышение 

качества подготовки специалистов в высших профессиональных учебных заведениях 

неизбежно связано с активизацией и эффективным интегративным подходом к процессам 

обучения и воспитания. 

Интегративные процессы выступают, как один из способов качественной организации 

и передачи знаний, умений студенту. Интеграция в профессиональной подготовке  это 

комплекс общепрофессиональных, специальных, музыкальных дисциплин, на основе 

которого будущий специалист сможет освоить большой поток информации за период 

обучения и применить все знания в своей музыкально-педагогической, исследовательской 

деятельности.  
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Для совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя музыки мы 

обращаем внимание именно на интеграцию, как одну из важных составляющих 

педагогической деятельности учителя музыки, которая в настоящее время не получила 

достаточного распространения в музыкальном образовании.  Необходимо отметить, что 

система профессиональной подготовки учителя музыки включает ряд специальных 

дисциплин (народное творчество, общепедагогическую, методическую, инструментальную 

подготовку, дирижерскую, вокально-хоровую, музыкально-теоретическую), немало трудов 

обращали внимание на изучение отдельных вопросов профессиональной подготовки. 

О возрастании интереса к проблеме профессиональном становлении будущего учителя, 

рассматривалось в трудах, В.П.Аберган, Н.П. Шишлянниковой, В.С.Безрукова, 

Н.Ф.Талызиной, И.Э.Рахимбаевой, М.Н.Берулавы, О.А.Абдуллиной, В.П.Кузьмина, Е.А. 

Александровой и др.  

Общепедагогическая подготовка учителя музыки рассматривалась в работах Н.М. 

Борытко, Н.П. Шишлянниковой, Г.Г. Тенюковой, Е.Г.Хрисановой, Н.Ф. Талызиной и др. 

Одним из важных аспектов в профессиональной подготовке определяет личность 

учителя, как основу педагогических взаимодействий между объектом и субъектом в учебном 

процессе. Немало важную роль играет развитие музыкальных и педагогических 

представлений учителя музыки, его теоретическую и исполнительскую практику, уровень 

музыкально-педагогической готовности. Значительную и неотделимую частью развития 

общества, определяют профессиональную подготовку педагогов.  Именно она, по мнению 

О.А.Абдуллиной, «является важным фактором повышения уровня производства, науки и 

культуры, ускорения их развития, обеспечивает расширенное воспроизводство материально-

технической и духовной основой общества». 

Для владения профессией учителю музыки необходим комплекс знаний 

профессионального мастерства не только педагогических, но и музыкальных. 

Профессионально-педагогическая деятельность определяет успех в работе учителя музыки в 

познании профессионального мастерства.   Именно такая направленность, влияет на качество 

знаний учителя. 

Для профессиональной подготовки будущих специалистов необходимо накапливать в 

подсознании образы, символы, личный опыт, теоретические и практические навыки. В связи 

с этим, задачей вузов является создание профессионального опыта. Перед учителем музыки 

стоят несколько задач: воспитание музыкальной культуры у студентов, проявление интереса 

к музыке, постоянное развитие восприятия музыки, исполнительская деятельность, знание 

ключевых моментов о музыке [9]. 

Учитель должен сам владеть приемами и способами познаний, познавательной 

деятельностью, самостоятельно совершенствовать свои знания, практическую деятельность 

[5]. Учитель музыки должен учитывать, то общее, что связывает различные отрасли 

музыкальных знаний. Для развития профессиональных качеств важное  значение имеет 

взаимосвязь между игрой на музыкальном инструменте и музыкально-теоретических знаний 

(гармония, полифония, теория музыки). Овладение системой определенных умений является 

показателем профессионализма в педагогической деятельности. Среди таких умений, прежде 

всего, выделяются организационный, коммуникативный, информативный, развивающие 

познавательную деятельность [2, C.37-58]. Анализ педагогической ситуации, планирование, 

подведение итогов, решения педагогических задач и проектирование их результатов 

характеризует общепедагогическое умение. 

Для освоения теории необходимо овладевать системой профессиональных знаний, 

которыми располагает в процессе обучения студент по одному и тому же предмету, 

например, методическими и психологическими. Осуществляя практическую деятельность, 

студент тем самым формирует педагогический опыт, используя его в учебных ситуациях.  

Результатом профессиональной деятельности всегда является внешний или 

внутренний продукт [3].  
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Получить результат педагогической деятельности возможно при высоком уровне 

педагогических способностей, в подчинение которого будут находиться другие 

специальности. Учителю музыки помогут музыкальные, артистические и художественные 

способности для творческой активности в педагогической деятельности [8, C.152-156]. 

Большое значение здесь имеет познавательная деятельность, которая отражает творческий 

уровень педагогической деятельности и дальнейшее его самообразование. Познавательная 

деятельность – это творческое решение педагогических задач и постоянное приобретение 

знаний в определенной системе. 

Для полноценного владения знаниями и умениями, учитель музыки должен уметь: 

-подбирать литературный и музыкальный материал; 

-обладать выразительной речью для воздействия на студента для развития его 

творческо-эмоциональной сферы; 

-организовать четко время; 

-владеть коммуникативными навыками; 

-держать под контролем свои действия и вовремя оценивать их. 

Совершенствуя названные знания и умения, учитель музыки должен: 

- формировать целостное представление изучаемой дисциплины; 

- уделять больше времени использованию поисковой деятельности; 

- использовать разные средства и методы обучения: 

проблемно-поисковые методы, методы организации учебных дискуссией, метод 

стимулирования мотиваций; 

- анализировать и оценивать свои педагогические действия; 

- регулярно заниматься педагогическим самообразованием. 

 Все это требует от учителя музыки активного педагогического мышления. 

Результатом действенно-практической профессиональной подготовки студентов 

является использование теории на практике с творческим подходом и коммуникативными 

навыками [4]. 

Как мы и говорили, в профессиональную подготовку учителя музыки сочетает в себе 

пласт базовых знаний, таких как: теория музыки, хоровое дирижирование, психология и 

педагогика, инструментальное исполнительство, эстетика, ритмика, которые формируют 

нашего специалиста как полноценного, высококвалифицированного, мастера своего дела. Из 

базовых знаний допустимо создать научно-педагогическую лабораторию повышения 

квалификации, основ непрерывного образования, где каждый специалист соприкоснется с 

разнообразной информацией о всех сферах музыкального образования [6]. 

Содержание музыкального обучения строится на основе учета межпредметных связей, 

это в свою очередь является одним из условий решения проблемы становления связи музыки 

и жизни [1]. На принципах межпредметных связей, должна основываться вся система знаний 

для полноценного усвоения и творческого использования.   

Значение интеграции в профессиональной подготовке учителей музыки объясняется 

тем, что синтез знаний и исследование общих закономерностей объективной 

действительности в науке все более усиливается. Решение все больше комплексных проблем 

возможно на междисциплинарном уровне [10]. 

Интеграция, используемая в педагогической теории, представляет собой процесс 

становления целостности с новым качествами, свойствами, признаками, что не характерно 

отдельным дисциплинам. В результате интеграции теоретических знаний, возникает полный 

обзор знаний, который объединяет в себе сведения нескольких дисциплин, имеющих 

межпредметную структуру (А.И. Еремкин, М.Н. Берулава и др.). 

Таким образом, для эффективной профессиональной подготовки учителя музыки, 

необходимо использовать интегративный подход в учебном процессе, который способствует 

и соответствует современным задачам образования, формирует творческую, всестороннюю 

личность студента, способного применить все свои знания, умения и навыки в совей 

музыкально- педагогической. 
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Аңдатпа: Білім беру саласында мемлекеттік бағдарламалар қабылданды, Алматы және 

басқа қалаларда Музыкалық білім беру ұйымдары ашылды, жастарды түрлі аспаптарда 

оқыту басталды. Өйткені, музыкалық орындаушылық жаңа талаптар мен міндеттер қойды. 

Академик А.Жұбанов бекіткен білім беру жүйесі іс жүзінде асып түсті, ал дала мәдениетіне 

тән күй үйрену дәстүрі ноталық грамотамен алмастырылды. Осы кезеңде дәстүрлі және 

академиялық оқыту қатар жүргізілді. Бұл үрдіс дамып, елде музыка мектептерінің, 

мектептердің, жоғары оқу орындарының ашылуына әкелді 
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Аннотация. В сфере образования приняты государственные программы, открыты 

музыкальные организации образования в Алматы и других городах, начато обучение 

молодежи на различных инструментах. Ведь музыкальное исполнительство выдвигало новые 

требования и задачи. Система образования, утвержденная академиком А. Жубановым, 

практически превзошла, а характерная для степной культуры традиция изучения кюев 

сменилась нотной грамотой. В этот период параллельно проводилось традиционное и 

академическое обучение. Эта тенденция развивалась и привела к открытию в стране 

музыкальных школ, училищ, высших учебных заведений 
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Аbstract: State programs have been adopted in the field of education, musical educational 

organizations have been opened in Almaty and other cities, and training of young people on various 

instruments has begun. After all, musical performance put forward new requirements and tasks. The 

education system approved by Academician A. Zhubanov has practically surpassed, and the 

tradition of studying kuys characteristic of steppe culture has been replaced by musical notation. 

During this period, traditional and academic training was conducted in parallel. This trend 

developed and led to the opening of music schools, colleges, and higher educational institutions in 

the country 
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Жиырмасыншы ғасырдан бастап тарих қойнауынан жеткен қазақтың дәстүрлі 

музыкалық өнері еуропалық бағыттағы жазба мәдениет түрінде оқытыла бастады. Білім беру 

саласында мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, Алматы және басқа  қалаларда 

музыкалық білім беру ұйымдары ашылып, жастарды әртүрлі аспаптар бойынша оқыта 

бастады. Себебі, музыкалық орындаушылық жаңа талап пен міндеттерді алға тартты. 

Академик А.Жұбанов орнықтырған білім беру жүйесі іс жүзіне асып, далалық мәдениетке 

тән күй үйрену дәстүрі нота жазуымен алмастырылды. Ол кезеңде дәстүрлі және 

академиялық оқыту қосарлана жүргізілді. Бұл үрдіс дами келе, елімізде музыкалық 

мектептер, училищелер, жоғары оқу орындарының ашылуына ұласты [1].  

ХХ ғ. 20-жылдарында Қазақстанда музыкалық білімге байланысты алғаш ұйымдастыру 

жұмыстары атқарылды. Қазақстанның тұңғыш астанасы - Орынборда алғаш жеке музыка 

мектебі ашылып, фортепиано, скрипка, виолончель аспаптары бойынша білім берілді.  Бірақ 

бұл мектеп ұзақ жасамай және онда қазақ балаларының оқуына мүмкіндік болған жоқ [2].  

Орынборлық хормейстер және музыкалық қоғам қайраткер И.Т. Третьяков қазақ 

балаларына арналған шығыс музыка мектебін құруды ұсынып еді. Бірақ, бұл 

бастамашылдық астананың басқа қалаға ауыстырылуына байланысты қолдау тапқан жоқ. 

1919 – 1921 ж.ж. Ақмолада пианист және фольклорист А.Э.Бимбоэс басқарған музыка 

мектебі бар еді. Қажетті маман - кадрлардың тапшылығынан бұл мектеп жабылып қалды. 

1920 ж. Петропавл каласында халық консерваториясы ашылғанмен қажетті мамандардың 
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жоқтығынан бұл ұйымның жұмысы да ұзаққа бармады. Ал, балалар музыка мектебі 

алғашында Алматыда (1932), кейін 1934 жылы Оралда ашылғаны белгілі. Музыкалық білім 

берудегі бұл бастамашылдық, басқа аймақтарда да жалғасын тауып, кейін  Петропавл, 

Қызылорда, Семей,  Қарағанды, Шымкент, Қостанай балалар саз мектептерінде кәсіби білім 

бере басталды [2]. 

1934 жылы 29 сәуірде Орал қаласында Қазақстандағы алғашқы музыкалық білім беру 

ұйымының бірі – музыкалық мектеп ашылды [3]. Алғашында дарынды балаларға арналған 

интернат ретінде жоспарланған білім ұйымы Некрасов көшесіндегі (бұрыңғы Столыпин 

бульвары) екі қабатты ғимаратта орналасты. Мектепке 12 оқушы қабылданып, олардың 

барлығы Орал облысының ауыл және балалар үйінің тәрбиеленушілері еді. Мұнда жергілікті 

ұлт өкілдерімен қатар, басқа халықтардың балалары да қабылданып, музыка өнеріне баулу 

жұмыстары атқарылды.  

Мектептің материалдық-техникалық жабдығы сол кездегі Азамат соғысынан (1919-

1922) кейінгі жағдайға сәйкес болды. Мектеп ғимараты төрт бөлмеден тұратын  шағын бір 

қабатты үйде орналасып,  оның екеуі жатақхана, біреуі дайындыққа арналған бөлме, және 

асхана болатын. Қыстың күндері оқу бөлмелері жылынбай, 2-3 бала бір көрпемен жамылып, 

ішіп-жейтін тамақ, ноталық жинақтар, музыкалық аспаптар жетіспейтін. Оқу үрдісіне қажет 

бірінші рояльді жеке адамнан, ал дүкеннен бірнеше скрипка және виолончель сатып алынды. 

Ұстаздар басқа ұлт өкілдері болды, ал жергілікті халық орыс тілін білмейтін. Соған 

қарамастан, музыка өнеріне деген құлшыныс пен сүйіспеншілік мықты болды. Тіпті Ұлы 

Отан соғысы (1941-1945) жылдарында да мектеп өз жұмысын тоқтатпай, балалар әртүрлі 

музыкалық аспаптарда ойнауды үйренуді тоқтатқан жоқ. Мектепте кіші құрылымды хор 

және балалар шекті аспаптарансамблі құрылды. Хор үш дауыста халық әндерін орындап, 

классик композиторлардың туындыларын үйрене бастады.  

Алты жылдан кейін мектепте 153 оқушы фортепиано, скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон және ұрмалы 

аспаптардан білім алды. 75 оқушы интернатта жатып оқыды. Мектепте камералық 

ансамбльдер (трио, квартет, квинтет), хор және симфониялық оркестр болды [4]. 

Мектептің тұңғыш  директоры Алексей Васильевич Болотин (1898-1965) болды. А.В. 

Болотин - Батыс Қазақстанда скрипкада орындаушылықтың негізін қалаған ұстаз. Ол Азамат 

соғысының батыры (1919-1922), атақты 25-дивизия командирі Василий Иванович Чапаевты 

көрген, 1919 жылғы Оралдағы уақиғалардың куәгері еді. Саратов қаласындағы музыкалық 

курстарды скрипкашы-профессор Б.А. Богатыревтан тәмамдады.  

Білім беру ұйымының ашылған бөлімдерінде фортепианодан Мария Александровна 

Исакова және Михаил Макшаев, скрипкадан Алексей Васильевич Болотин, виолончельден 

Петр Иванович Сорокин сабақ берді. Алғашында аспаптар жетіспегендіктен, оқушылар 

партаның үстінде әртүрлі ырғақтарды тоқылдатып жаттығатын. Мектеп өзінің даму 

тарихында қандай қиындықтарға кездессе де, өз жұмысын ешқашан тоқтатпай, 

оқушылардың санын азайтпады. Соғыстан кейін мектепке жұмысқа фортепиано маманы 

Маргарита Георгиевна Лаук (Воробьёва), Алексей Борисович Брокмиллер (виолончель) 

сынды оқытушылар орналасты. Айта кету керек, бұрын А.Б.Брокмиллер Мәскеу 

қаласындағы Үлкен театрда виолончель тобының концертмейстері қызметін  атқарып еді.  

Талантты балаларды іздестіру мақсатында И.В. Воробьев облыстың барлықаймақтарын 

аралап, Жәнібек, Новопавловск, Жаңғала, Казталовка балалар үйлерінің  тәрбиеленушілерін 

жинады. Кейін, олардың арасынан еліміздің болашақ ірі өнер қайраткерлері шықты. 

Мектептің алғашқы түлектерінің қатарында КСРО халық әртісі Роза Жаманова, композитор 

Нағым Меңдіғалиев, Бәсир Жүсібалиев, музыкатанушы-ғалым Бисенғали Ғиззатов, өнертану 

кандидаты, Алматы консерваториясының ғылыми жұмыс жөніндегі проректоры Гафура 

Бисенова, профессорлар Танатар Нұралиев, Темір Тікішев, Злич Мусралиев, Дәметия 

Байбаракова, Мизхан Мұханбетова, ұстаз-хор шебері Зипа Такисова және т.б. қабылданды. 

Сондай-ақ, мектеп қабырғасынан скрипкашы-музыкант, өңдеуші (аранжировщик) 

Юрий Савельев, РФ еңбек сіңірген әртісі Ирина Котельникова (вокал), Н.А.Римский-
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Корсаков атындағы Санкт-Петербург консерваториясының профессоры, өнертану докторы 

Олег Шульпяков (скрипка), Цюрих Жоғары музыка мектебінің  профессоры (Швейцария), 

РСФСР еңбек сіңірген өнер қайраткері, РФ халық әртісі Захар Брон сынды әлем мойындаған 

музыканттар шықты. Қазіргі заман өнер қайраткерлері қатарынан өнертану кандидаттары, 

доценттер Александр Самаркин және Сергей Погодиннің есімдері елге танымал. 

Мектеп тарихында Кеңестер Одағының әртүрлі аймақтарынан келген оқытушылар 

келгені белгілі. Мәселен, Санкт-Петербургтан скрипкашы К.М. Мейф, Одессадан 

фортепианошы Л.Б. Фурман, Саратовтан скрипкашы  К. С. Булдыченко Оралға әртүрлі 

себептермен келіп, аймақтың музыкалық білімінің дамуына атсалысты. Басқа да қалалардан 

С.О. Глен пианистер Т.А. Клавдиченк , Н.П. Лященко (тромбон), Н.К. Чебанов (контрабас), 

В.Н. Михайлов (виолончель), Ф.Л. Шульберг (үрмелі аспаптар), Ф.Ф.Румме (труба) және т.б. 

келді. 

Уақыт өте, мектеп кеңейіп, әр бөлімде оқитын оқушылардың саны артып, театр, 

хореография  мамандықтарының ашылуына мүмкіндіктер қарастырылды. Қалада және облыс 

аудандарында да музыка мектептері ашыла  бастады [5]. 

1955 жылы Орал балалар музыка мектебіне Д.Нүрпейісованың есімі берілді. Бұл Күй - 

Анаға қаланған мәңгілік ескерткіш еді. Қандай заман, қоғам дамуындағы қандайда болмасын 

өзгерістерге ұлы дәстүрімен төтеп бере алатын киелі өнер құдыретіне ұрпақтар тарапынан 

көрсетілген тағзым бұл [6]. 

Бүгінгі таңда шебер орындаушыларды дайындаудың жоғары деңгейі музыкалық 

педагогикадағы қаланған көпсатылы жүйеге тікелей байланысты. Халықтың тұрмыс - 

тіршілігінің жоғарылауына байланысты жас ұрпақтың музыкалық білім алуға мүмкіндіктері 

артыла бастады. Музыкалық аспапты меңгере бастаған оқушылар жалпы білім беретін 

мектептерде, тұрғын үй шарбақтарындағы балалар алаңдарында, түрлі мекеме және 

заводтардың мәдениет Сарайлары мен клубтарында өнер көрсетті. Балаларды концерт қоюға 

шақырған мекеме басшылары автобус жіберіп, концерттен кейін сол автобуспен оларды 

үйлеріне жеткізетін. Ал ата-аналар алаңдамау үшін әдетте мектеп директорлары немесе 

орынбасарлары қасында жүретін. Оқушылар үшін әсіресе май мерекелері өте әсерлі болды. 

Концерттер қаланың бас алаңында өтіп, күллі жұртшылықтың ілтипатына бөленетін. 

Қазіргідей жарнама, теледидар, телефон секілді ақпарат және байланыстың дамымаған 

кезінде көпшілік сол алаңдағы, түрлі мекемелердегі қойылымдар арқылы балалар музыка 

мектебінің бар екендігі және ондағы жетістіктерді көріп, тамашалай алатын. Халықтың 

санасында мұндай жас музыканттар Оралдың тәрбиеленушілері емес, басқа қаланікі деп 

ойлайтындары да болған. Білім алушылардың саны жылдан жылға көбейіп, оқу орнының 

көлемі таршылық ете бастап, мектеп басшылығы алдында жаңа ғимарат тұрғызудың 

қажеттілігі туындады. 

1966 жыл мектеп тарихы үшін аса маңызды болды. Балалар музыка мектебіне арналған 

типтік ғимараттың салынуы жөніндегі жоспар туралы хабар келіп, ұжымның барлық 

мүшелерінің қуанышы мен арманында шек жоқ еді. Мектеп құрылысы 70-жылдардан бастап 

жандана бастады, бірақ қала тұрғындары үшін бір музыка мектебі аздық ететін 

болғандықтан, К.Е. Ворошилов атындағы завод (қазіргі «Зенит») жанынан облыс 

басшылығының шешімімен тағы бір музыка мектебі ашылды. Жаңа мектеп ғимаратының 

директоры болып Владимир Алексеевич Белоконь тағайындалды. Айта кететін жағдай, ХХ ғ. 

70-жылдарына дейін еліміздегі барлық балалар музыка мектептері Мәдениет Министрлігіне 

қарап, кейін Халыққа білім беру Министрлігіне ауысты. Сонымен, 1977 жылы мектеп өзінің 

жаңа ғимаратына ие болды. Алғашында үш қабатты болып жобаланған құрылысқа сол 

кездегі облыстық патрия комитетінің секретары М.Ықсановтың ұйғарымы бойынша 

төртінші қабат салынып, «қалалық архитектуралық ансамбльді» толықтыра түсті. Айту 

керек, мектеп құрылысы өте қарқынды жүрді. Оның жөндеу жұмыстарына педагогикалық 

ұжымда атсалысып, белсенділік танытты. Олар құрылыс қоқыстарын жинап, өз 

қаражаттарына сыр, әк (белила), сырлауға қажет құралдарды сатып алып, өз кабинеттеріне 

жөндеу жұмыстарын жүргізді. Мектеп мұғалімдері жеке сабақтарға лайық құрылған 
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кабинеттерге ие болып, онда мамандық, сольфеджио, музыка теориясы, музыка әдебиеті 

пәндерінен білім алуға барлық жағдай жасалды. Оған қоса, директор және оның орынбасары, 

кітапхана, хор класы, концерттік зал және басқа да қызметтер үшін жасақталған кабинеттер 

іске қосылды. 

1977 жылы салынған мектептің қазіргі төрт қабатты ғимараты 1999 жылдан бастап «№1 

Дина Нұрпейісова атындағы балалар музыка мектебі» деп аталып, негізгі қызметі балаларға 

қосымша білім беру. 70-жылдардан бастап, қазіргі Д. Нұрпейісова атындағы балалар музыка 

мектебінің директоры қызметін Владимир Алексеевич Белоконь атқара бастады. Аймақта 

академиялық білім беру орнығып, дамуының кезеңі басталып еді. 

Бүгінгі таңда мектепте оқу үрдісіне сәйкес оқушылардан құрылған бірнеше 

шығармашылық ұжым өз жұмысын жемісті атқаруда. Балалар хоры, скрипкашылар ансамблі, 

камералық оркестр, халық аспаптар оркестрі, «Скоморохи» фольклорлық ансамблі, 

«Волшебная  рампа» театры, «Фантазия» би ансамблі, «Радуга» гитаристер ансамблі, шекті 

квинтет ұжымдарын білікті және тәжірибелі мамандар атқаруда. Олардың қатарында 

Светлана Абрамова, Н.Ф. Добрянская, О.А. Малуша, С.В. Рамазанова, П.П. Шутарев, Л.Г. 

Дуплихина. Сонымен қатар, мектеп қабырғасынан қазақстандық патриотизді дамыту 

мақсатында «Достық клубы» ашылды [7]. 

Кейінгі кезде мектептің  негізгі кадр әлеуетін М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің түлектері құрайды. Жоғары оқу орнын бітіріп, жас маман 

ретінде шақырту арқылы жұмысқа орналасқан Айнаш Байділдинова, Нұрсұлу Бақтыгереева, 

Бейбіт Кажгалиев, Татьяна Прядко, Сергей Сидоров, Светлана Тацкина қазіргі кезде 

мектептің тәжірибелі ұстаздары. Сонымен қатар, мектеп дамуына білікті оқытушылар – В.А. 

Ильичева, Г.Х. Асанова, О.Е. Генке, Г.Т. Ихсанова, Р.С. Туркпенова, Л.Н. Шипилова, Е.Г. 

Филаретова және т.б. заманауи талаптарға сай педагогикалық жұмыстың жаңа қырларын 

ашып, өз білімдерін үнемі жетілдіру арқылы оқушыларға сапалы білім беруде.  

Білікті ұстаздың көпжылғы еңбегінің нәтижесі ретінде  облыста тұңғыш рет 

скрипкашылар ансамблі құрылды. Ұжым алғашында мектеп жанынан ашылып, кейін қала 

әкімінің қолдауына ие болғаннан кейін, бюджеттік қаржыландыруға ауысты. Бұл қала 

мәдениеті үшін елеулі уақиға болды. Скрипкашылар ансамблі қала, облыс деңгейінде өткен 

барлық мәдени шараларда кәсіби орындаушылықтың биік үлгісін көрсетіп, конкурстар мен 

фестивальдерге қатысып, Гран-при жүлдесін жеңіп алды. Концерттік бағдарламалармен 

ансамбль жақын шет елдерде өнер көрсетіп, еліміздің әйгілі өнер қайраткерлері Айман 

Мұсаходжаева, Марат Бисенгалиев, Гауһар Мырзабекованың назарына ілігіп, ыстық 

ықыластарына ие болды [7]. 

Бүгінгі таңда сексен алты жылдығын атап өткелі отырған  мектептің өзіндік бай тарихы 

бар. Орал қаласында еліміздегі байырғы музыкалық ұйым осы күнге дейін өз жұмысын 

тоқтатпай, дамып, жылдан жылға жас ұрпаққа сапалы білім беру жұмыстарын абыроймен 

атқарып келуде. 

Яғни, Д.Нұрпейісова атындағы балалар музыка мектебі бүгінгі таңда жас ұрпаққа 

сапалы білім беру міндетін абыроймен орындап, өңір мәдениетінің дамып, көркеюіне өз 

үлесін қосуда. Ал өзінің бастау бұлағын кеңестік дәуірден алған балалар музыка 

мектептерінің қазіргі сипатында сол жүйенің көптеген ерекшеліктері осы күнге дейін 

сақталған. Балалар музыка мектептері арнайы кәсіби біліммен қатар, қоғамдық, 

ағартушылық қызметті үлкен абыроймен атқаруда.  
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AКТУAЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДAВAНИЯ ПРAКТИЧЕСКОГО КУРСA 

РУССКОГО ЯЗЫКA 

 

Мадиева Гульмира Булатовна 

Республика Казахстан, г. Актобе, АРУ им.К. Жубанова, магистр гуманитарных наук 

 

Аннотация: В стaтье рaскрывaются aктуaльные проблемы преподaвaния 

прaктического курсa русского языкa. Особое внимaние уделено прaвильному произношению 

изучaемых звуков в слогaх, рaссмотрены вопросы отрaботки и aвтомaтизaции 

произносительных нaвыков, изучение звуков в процессе учебно-речевых и игровых 

действий, умению вырaжaть свои мысли для дaльнейшего познaния окружaющей 

действительности. 

Ключевые словa: орфоэпические нормы, слухо-произносительные нaвыки, языковое 

обрaзовaние. 

 

ОРЫС ТІЛІНІҢ ПРАКТИКАЛЫҚ КУРСЫН ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ 
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Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., АРУ ат.Қ. Жұбанова, гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

 

Аңдатпа: Мақалада орыс тілінің практикалық курсын оқытудың өзекті мәселелері 

ашылады. Буындардағы дыбыстарды дұрыс үйретуге ерекше назар аударылады, жұмыс және 

өндірістік дағдыларды автоматтандыру, Оқу процесінде дыбыстарды зерттеу-сөз бен ойын 

әрекеттері, қоршаған әрекетті одан әрі таныстыру үшін өз ойларын білдіруге болады. 

Кілттік сөздер: орфоэпиялық нормa, есту және aйтылу дaғдылaры, білім беру тілі. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING A PRACTICAL COURSE OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE 

 

Madieva Gulmira Bulatovna  

Republic of Kazakhstan, Aktobe, ARU named after K.Zhubanov, Master of Humanities 

 

Abstract: The article reveals the actual problems of teaching a practical course of the Russian 

language. Special attention is paid to the correct learning of sounds in syllables, the issues of work 

and automation of productive skills, the study of sounds in the learning process-word and game 

actions, the ability to express your thoughts for further acquaintance with the surrounding 

effectiveness are considered. 

Keywords: pronouncing norm , hearing and pronunciation skills , language education. 

 
Новый этaп рaзвития Республики Кaзaхстaн орентировaн нa вхождение в число 30 

сaмых рaзвитых стрaн мирa. В Послaнии нaроду Кaзaхстaнa Стрaтегия«Кaзaхстaн – 2050» – 

новый политический курс состоявшегося госудaрствa»Н.A. Нaзaрбaев подчеркнул: 
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«Кaзaхстaн сегодня является вaжным междунaродным центром межкультурного и 

межконфессионaльного диaлогa. Именно нa нaшей земле состоялись первые четыре съездa 

лидеров мировых и трaдиционных религий. В ХХI веке Кaзaхстaн должен стaть мостом для 

диaлогa и взaимодействия Востокa и Зaпaдa» [1]. «Кaзaхстaн должен воспринимaться во всем 

мире кaк высокообрaзовaннaя стрaнa, нaселение которой пользуется тремя языкaми: 

кaзaхский язык – госудaрственный язык, русский язык кaк язык межнaционaльного общения 

и aнглийский язык – язык успешной интегрaции в глобaльную экономику» [2]. Однако 

сегодня следует говорить о концептуальном изменении парадигмы исследования в языковом 

образовании. И эти инновaционные изменения отрaжены во всех исследовaниях в aспекте 

социaльного зaкaзa, изложены в проекте: «Госудaрственной прогрaмме функционировaния и 

рaзвития языков 2011-2020». Все исследования, направленные на формирование 

конкурентоспособной, толерантной, поликультурной, полиязычной личности учащихся, 

студентов, строятся именно в аспектах этих принципов [3]. Фонетикa и орфоэпия нaходятся 

в тесной взaимосвязи с грaммaтикой и лексикой и игрaют вaжную роль во всей системе 

русского языкa. Поэтому в процессе овлaдения языком большое внимaние следует уделять 

прaвильному произношению. «Постaновкой прaвильного произношения необходимо 

зaнимaться в течение всего периодa обучения русскому языку, тaк кaк непрaвильное 

произношение не только зaтрудняет устную речь учaщихся, но и отрaжaется нa их 

орфогрaфии» [3,  66].  

Хорошая речь-важнейшее условие всестороннего полноценного развития человека. Чем 

богаче речь, тем легче выражать свои мысли, тем шире шанс узнать окружающую 

действительность. Овладение вторым языком базируется, прежде всего, на овладении его 

звуковой структурой. Звуковая культура, соблюдение норм произношения способствуют 

максимальному развитию речи и мышления, обогащению словарного запаса учащихся. 

«Обучение русскому литературному произношению тaк же необходимо, кaк и обучение, 

прaвописaнию и грaммaтике. Сознательное культивирование литературного произношения 

имеет огромное значение для освоения учaщимися русского литерaтурного языкa [3, 78]. Все 

средствa языкa служaт вырaжению глaвного – целям коммуникaции. И плaн вырaжения здесь 

не является исключением. Звучaние чужого языкa человек слышит сквозь «призму» звуковой 

системы родного языкa. Это кaсaется всех уровней, всех явлений звучaщей речи. Процесс 

овлaдения русским языком нaчинaется с овлaдения aртикуляционной и перцептивной бaзой 

русского языкa, в постaновке прaвильного произношения. Одной из хaрaктерных 

особенностей нaчaльного курсa обучения русскому языку кaк инострaнному является 

трудность освоения и усвоения звуковой стороны нового языкa. Внимaние учaщихся 

преимущественно нaпрaвлено нa прaвильное произношение изучaемых звуков в слогaх, 

словaх нa их рaзличение в потоке речи. Основнaя цель обучения произношению и зaдaчa 

преподaвaтеля нa этом этaпе зaключaется в рaзвитии и aвтомaтизaции слухо-

произносительных нaвыков, воспитaнии фонетического слухa обучaемых. Этa цель 

реaлизуется во вводно-фонетическом, a зaтем в сопроводительном курсе фонетики нa 

протяжении всего нaчaльного этaпa обучения. Фонетические нaвыки отрaбaтывaются и 

зaкрепляются в специaльных фонетических упрaжнениях рaзличного хaрaктерa. Цель 

преподaвaтеля – отрaботaть и aвтомaтизировaть произносительные нaвыки изучaемых звуков 

в процессе учебно-речевых и игровых действий. Обрaщение к игровой форме упрaжнений 

объясняется универсaльностью игровой деятельности, обеспечивaющей овлaдение языком в 

системе взaимосвязaнного обучения видaм речевой деятельности, и aспектным изучением 

языкa. Системa фонетических игр и упрaжнений позволяет снять психологическое 

нaпряжение, возбудить интерес к изучaемому звуку, фонетическому явлению. Методическое 

решение вопросa обучения произношению имеет нaибольшее рaспрострaнение в учебно-

методической литерaтуре для кaзaхских школ. Сведение всех трудностей только к 

единственной причине – aртикуляционному уклaду родного языкa учaщихся, изолировaнное 

сопостaвление фонем и срaвнение их фонетических хaрaктеристик, ориентaция нa «схожее», 

общее в сопостaвляемых языкaх может привести к ложному выводу о том, что большинство 
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фонем русского языкa сходны с фонемaми кaзaхского языкa и не предстaвляют кaких-либо 

трудностей для кaзaхских учaщихся, к тaким сходным фонемaм нередко относят глaсные 

русского языкa. 

Но, кaк покaзывaет теория и прaктикa изучения языкa, при оценке звуков нa 

«похожесть» и «легкость» нельзя руководствовaться одними aртикуляционными 

критериями. Нaличие звуковых соответствий еще не дaет основaния отождествлять звуки 

русского и родного языкa учaщихся, тaк кaк «особые трудности кроются не в тех звукaх, 

которым нет aнaлогичных в родном языке учaщихся…., a кaк рaз в тех, для которых в этом 

последнем имеются сходные звуки». Проистекaет это из того, что звуки языкa в 

совокупности обрaзуют звуковую систему, присущую дaнному языку и кaчественно 

отличaющуюся от звуковой системы другого языкa. Поэтому, чтобы точнее регулировaть 

изучения произношения неродного языкa и плaнировaть его обучение, фонологический 

подход, требующий рaссмотрения не изолировaнных звуков, a их связей и 

взaимообусловленности в фонетической системе языкa, должен зaнимaть ведущее 

положение. Определение фонологического принципa кaк основного приводит к системности, 

тaк кaк фонемы существуют только в системе, т.е. в связи с другими фонемaми, a основные 

трудности при овлaдении русским произношением нерусскими связaны с усвоением 

«системных кaтегорий фонетики, дaнных пaрaми и рядaми в их взaимосвязи». 

Сопостaвление не отдельных изолировaнных звуков родного и изучaемого языкa, a целых 

фонетических кaтегорий, взятых в систему, позволит убедиться в полном своеобрaзии 

кaждой фонетической системы. При тaком сопостaвлении чисто «мнимые совпaдения или 

кaжущиеся тождествa рaзъясняются кaк глубокие системные рaзличия». Системное 

рaссмотрение языковых фaктов покaжет, что сходные в изолировaнном произношении 

глaсные звуки рaзных языков отличaются своеобрaзием при произношении их в потоке речи. 

Осознaние же рaзличий между «сходными» глaсными звукaми позволит ученикaм усвоить 

«прaвильную оценку соответствующей aртикуляций» [4, 90]. 

Системный подход к языковым фактам в методике преподавания русского языка в 

казахской школе не всегда является основой методической науки. Ошибочное мнение 

методистов в отношении «сходных» фонем, которых в действительности при системном 

подходе к языковым явлениям не существуют, недооценкa вaжности обучения русскому 

вокaлизму в прогрaммaх и учебникaх по русскому языку скaзывaется нa современном этaпе 

нa постaновке рaботы нaд русским произношением в кaзaхской школе. Русскому вокализму 

и развитию произношения гласных иногда не уделяется должного внимания на уроках 

русского языка, что вызывает ряд ошибок в речи казахских студентов из-за незнания 

основных закономерностей русской вокальной системы. 
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Аңдатпа: Бұл мақала бүгінде қашықтықтан оқытудың өзекті мәселелерін қарастыруға 

арналған. Бірнеше жыл бойы енгізілген қашықтықтан педагогика саласындағы үлкен 

жаңалықтар бірқатар сұрақтар туғызды. Бұл саладағы білім беру процесі үлкен өзгерістерге 

ұшырады. Жыл сайын білім беру саласына интеграцияланатын ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың саны артып келеді. Мұғалімдер мен оқушылар үшін 

білім беру процесіне қатысу мүмкіндігі үшін жаңа критерийлер пайда болады. Оқу 

процесінің неғұрлым икемді және серпінді процеске айналуы байқалады. Алайда, қандай 

сапалы өзгерістер болмасын, сіз әрқашан проблемаларды таба аласыз, өйткені кейбір 

технологиялар әлі де даму сатысында және эксперимент ретінде енгізілуде. Қашықтықтан 

оқыту процесінің сапасын дамыту үшін осы проблемаларды анықтау және зерттеу қажет. 

Кілттік сөздер: қашықтықтан оқыту, қашықтықтықтан білім беру педагогикасы, 

қашықтықтан оқыту мәселелері, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: Данная статья предназначена для рассмотрения актуальных проблем в 

дистанционном обучении сегодня. Огромные нововведения в сфере дистанционной 

педагогики, которые внедрялись на протяжении нескольких лет, создали ряд вопросов. 

Образовательный процесс в данной сфере потерпел большие изменения. С каждым годом 

увеличивается количество информационно-коммуникационных технологий, которые 

интегрируются в сферу образования. Для педагогов и учащихся появляются новые 

критерии для возможности участия в образовательном процессе. Наблюдается 

трансформация процесса обучения в более гибкий и динамичный процесс. Однако какие бы 

качественные изменения не происходили, всегда можно отыскать и проблемы, ведь 

некоторые технологии находятся ещё на стадии разработки и внедряются в качестве 

эксперимента. Для развития качества дистанционного процесса обучения необходимо 

выявить и исследовать данные проблемы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная педагогика, проблемы 

дистанционного обучения, информационно-коммуникационные технологии. 
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Abstract: This article is designed to discuss current issues in distance education today. Huge 

innovations in the field of distance education, which were introduced for several years, created a 

number of questions. The educational process in this sphere has undergone great changes. Every 

year the number of information and communication technologies that are integrated into the 

education sector increases. For teachers and students there are new criteria for participation in the 
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educational process. There is a transformation of the learning process in a more flexible and 

dynamic process. However, what would be a qualitative change did not happen, you can always 

find some problems, because some technologies are still under development and implemented in 

an experiment. In order to develop the quality of the distance learning process, it is necessary to 

identify and investigate these problems. 

Keywords: distance learning, distance education, distance learning problems, information 

and communication technologies. 

 

Қазіргі уақытта біздің өмірімізде ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

нығая түсті. 21 ғасырда компьютерде жұмыс істеу, интернет-ресурстарда қажетті ақпаратты 

қарау және іздеу мүмкіндігі өмірдің барлық салаларындағы негізгі басымдықтардың бірі 

болып табылады. Білім беру саласы да ерекшелік емес және жыл сайын білім беру процесіне 

көбірек технологиялар еніп келеді. 

Ақпараттық технологиялардың дамуы бізге «қашықтық педагогикасы» ұғымын берді. 

Бұл инновациялар туралы қоғамдық пікір оң бағаланды. Статистикаға сәйкес, жыл сайын 

қашықтықтан білім алғысы келетіндер саны артып келеді. Бұл бағдарлама мемлекеттің өзін 

белсенді қолдай бастады. Мысал ретінде Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 

министрінің 20.15.2015ж. N 137 бұйрығы «Қазақстан Республикасының білім туралы» Заңы 

[1]. Мемлекет ақпараттық және қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, 

оқытудың электрондық нысандарына ерекше назар аударады. 

Инновациялық технологиялардың пайда болуы педагогикаға оң әсер етеді. Бұл 

тұжырымды қашықтықтан оқытуды қамтамасыз етудің жаңа нысандары, әдістері, 

функциялары мен құралдары белсенді түрде дами бастағанына сүйене отырып жасауға 

болады. Алайда, егер «педагогика» ұғымы бұрыннан қалыптасқан болса, онда ғылымда 

«қашықтықтан оқыту педагогикасы» ұғымы әлі толық дамымаған. 

Қашықтықтан оқыту педагогикасы – бұл қашықтықтан оқыту арқылы білім беру 

процесіне интеграцияланған ақпараттық және компьютерлік технологиялардың өздігінен 

білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу және осы үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру мүмкіндігіне 

әсері туралы ғылым. 

Білім өзінің жеке қасиеттері бар икемді және динамикалық оқу процесіне айналады. 

Бұл жаңа цифрлық технологияларды енгізумен тікелей байланысты. Осы трансформация 

барысында оқытушы мен студент (мұғалім мен оқушы) арасындағы өзара әрекеттестіктің 

дамуы қалыптасты [2, 203 б.]. Бұл инновациялар қазірдің өзінде толығымен дайын деп айту 

қиын, өйткені кейбір сәттер әлі де дамуда, эксперименттер жүргізілуде. 

Алайда, компьютерлік технологиялар спектрін енгізуге байланысты барлық 

жаңалықтармен қатар бірқатар проблемалар туындайды. Қашықтан оқыту үшін педагогикаға 

біріктірілген интернет-ресурстарда жинақталған ақпараттың үлкен ағымы із-түзсіз өте 

алмады. 

Бірінші мәселе – оқытушылар мен мұғалімдердің кәсіби дайындығы. Мұғалімнің 

дайындығы-қашықтықтан оқытудың негізгі элементтерінің бірі. Компьютерлік 

технологияларды қашықтықтықтан оқыту педагогикасына интеграциялау кезінде 

мұғалімдердің мұндай жаңалықтарға дайын екендігіне көз жеткізу керек. Сәтті қашықтықтан 

оқыту мұғалімдердің барлық технологияларды үйренуге және оларды сәтті қолдануға 

қабілеттерінің жететіндігіне деген сенімділігінен басталады. Ақпараттық технологиялар 

саласындағы оқытушылар мен мұғалімдерді жаппай даярлау қашықтықтан оқыту мен қазіргі 

заманғы педагогиканың дамуына ықпал ететін болады. 

Екінші проблема – егер бірінші проблемада мұғалімдер мен оқытушылардың 

дайындығы қозғалған болса, екінші проблеманың мәні оқушылардың дайындығы болып 

табылады. Қашықтықтан оқыту процесінде оқушылар өздерінің жеке ерекшеліктері, оқу 

жағдайлары, компьютерлік технологиялар мен интернет-ресурстарды пайдалану қабілеті 

түрінде бірқатар кедергілерге тап болады. Бүгінгі таңда әр оқушының белгілі бір жеке 

ерекшеліктерін ескеретін қашықтықтан оқыту бағдарламалары жоқ және мұндай жеке 
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бағдарламаларды құру мүмкін емес. Сондықтан барлық оқушыларды қашықтықтан оқытуға 

және жалпы қашықтықтан педагогикаға бейімдеуге бағытталған қашықтықтан білім беру 

ортасын әзірлеу қажет. 

Келесі мәселе – білім беру мекемелеріне ақпараттық технологияларды енгізу 

мүмкіндігінің шектеулі көлемі. Мұндай енгізу үлкен ресурстарды қажет етеді – уақыт пен 

қаражат. Жаңа оқу бағдарламаларының, әдістемелік ұсынымдардың, нұсқаулықтардың, 

құралдардың, қашықтықтан оқыту сабақтарының мысалдарының кең спектрі. Қашықтықтан 

оқытуды білім беру қызметтерінің спектріне қосуды шешкен білім беру мекемелері барлық 

қажетті жабдықтарға ие болуы керек. Қашықтықтан оқытуға лайықты мүмкіндік сапалы 

дайындалған оқу орындарына байланысты. 

Төртінші мәселе. Қашықтықтан оқыту педагогикасында бірыңғай білім беру 

стандартының болмауы. Бұл мұғалімдердің көпшілігі, егер олар ойлап таппаса, басқа 

біреудің білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс істегісі келмейтіндігіне байланысты. 

Басқа мұғалімдердің өздері өздерінің заңды қарыз алу мүмкіндігі үшін әзірленген 

бағдарламаларын ұсынғысы келмейді [3, Б. 58]. Сондай-ақ, әрбір білім беру мекемесі өз 

бағдарламаларын жасауға тырысады, олар басқалардың арасында ең жақсы деп санайды. 

Бірыңғай стандарттың болмауы, кем дегенде, оқытудың негізгі нүктелерінде, білім беру 

процесіне тікелей әсер етеді. Менің ойымша, қашықтықтан педагогикадағы бірыңғай білім 

беру стандарты осы саладағы көптеген сапасыз бағдарламалардан арылуға мүмкіндік береді. 

Бұл факт оқу процесіне оң әсер етеді. 

Бесінші мәселе. Қолайлы ортаның болмауы. Оқытудың стандартты процесінде мұғалім 

мен оқушы арасында пайда болатын атмосфера жиі шиеленіседі. Бұған әртүрлі авторлар 

бірнеше рет талқылаған себептер бар [4, б. 65]. Стандартты оқу процесі оқушыға «қысым 

жасайды», тіпті мұғалімге де қатысты болады. Әдетте, оқушылардың көпшілігі жүктемеден 

құтылу үшін бүкіл оқу процесін қуана өткізіп жіберер еді. Мұғалімдер мұны 

қаламайтындарды оқытудың мағынасын көрмейді. Әрі қарай, стандартты оқу процесінің 

мәселелерін тізімдеудің мағынасы жоқ. Төменгі жол-қашықтықтан оқыту процесі осы 

мәселелерді шешуі керек. Қашықтықтан педагогикадағы мұғалімдер тек ақпаратты "береді", 

ал студенттер оны пайдалы білімге айналдырады, мен тек өзін-өзі оқыту әдісін қолданамын. 

Мұндағы бақылау функциясы компьютерге беріледі. Осыған байланысты оқу үшін қолайлы 

атмосфера болуы керек. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, ақпараттық технологияларды енгізу 

адамдардың санасына әсер еткен жоқ. Көбінесе білім беру процесінің екі жағы да өз 

көзқарастарында консервативті болып қалады. 

Осылайша, қашықтықтан оқыту саласында қашықтықтан білім беру сапасын арттыру 

үшін шешілуі қажет бірқатар өзекті мәселелер бар деп қорытынды жасауға болады. Осы 

мәселелерді шешудің негізгі бағыттары: мұғалімдер мен студенттер үшін адаптивті 

қашықтықтан білім беру ортасын құру. Бейімделу процесінде мұғалімдер оқыту 

мүмкіндігінің негіздерін, ал студенттер оқу мүмкіндігінің негіздерін білуі керек. Келесі 

бағыт - білім беру мекемелерін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

интеграциялау үшін даярлау. Қашықтықтан білім берудің бірыңғай стандартын құру: 

электрондық оқулықтар, әдістемелік ұсынымдар, Оқу құралдары, сондай-ақ әртүрлі 

кешендер мен бағдарламалар. 

Бұл мәселелерді шешуге қашықтықтықтан оқыту педагогикасы саласындағы 

инновациялар айтарлықтай үлес қосады. Ол үшін педагогикада ақпараттық технологияларды 

қолдану саласында жаңа зерттеулер жүргізу, ақпараттық технологиялардың жалпы 

педагогикаға, сондай-ақ оқытушылар мен оқушыларға әсерін зерделеу қажет. 
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Мектепке дейінгі ұйымдарда музыкалық білім беру мен 

тәрбиелеу ерекшеліктері 
 

 

112 

Утегенова Г.Е. Вокалдық музыканың дамуы және жас әншіні 

қалыптастырудағы дауыс жаттығуларының маңыздылығы 
 

114 
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СЕКЦИЯ 2 | SESSION 2 
 

ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ ДӘСТҮРЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN MODERN PEDAGOGY 
 

Дюсембинова Р.К., 

Копбалина К.Б., 

Бакирова И.Д. 

Vuca әлемінде болашақ бастауыш сынып мұғалімінің жеке 

оқу траекториясы 
 

 

 

 

 

119 

Абубакирова А.Т.,  

Баширова Л.К. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда гиперактивті балалармен 

жұмыс жасау жолдары 
 

 

122 

Баймолдаева Ж.Ж.,  

Нұрманова С.Т.,  

Сағымбаева Д.Б. 

Музыка мұғалімінің шынайы дауысын қою әдістемесі  

 

 

 

 

125 

Темирбаева К.М. Развитие интереса к музыке и к музыкальному инструменту 

фортепиано через освоения штрихов в произведениях 
 

 

128 

Нұрманова С.Т.,  

Баймолдаева Ж.Ж. 

Дауыс қою вокал сабағында диафрагманың дұрыс жұмыс 

жасалуы 
 

 

131 

Жәми Д.А., 

Баймолдаева Ж.Ж. 

Заманауи музыкалық білім берудегі абай әндерінің тәрбиелік 

мәні 
 

 

134 

Жолдасбаева Г.М., 

Етенбаева С.А. 
 

Дамытушы ойындар арқылы мектеп жасына дейінгі баланың 

танымдық қабілетін арттыру жолдары 
 

137 

Жұмабек С.С. 
 

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда мультимедиялық 

оқулықтарды пайдаланудың маңызы 
 

 

140 

Искиндирова С.К. 

 

Инновационные методы обучения в период пандемии covid-

19 
 

 

142 

Казиева А.М. 

 

Психолого-педагогические основы инновационной 

деятельности для учащихся музыкальных школ 
 

 

145 

Кенесова У.Б. 

 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі инклюзивті білім берудің 

өзектілігі 
 

 

148 

Мектепова Ж.Е. Қазіргі педагогикадағы дәстүрлер мен инновациялар 151 

Алимбекова Б.О., 

Бакирова Г.А. 

Болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастырудағы интерактивті ойындар 
 

 

154 

Бекмуратова А.Ж. Музыкалық білім берудің заманауи педагогикалық 

технологиялары 
 

 

157 

Мукеева Н.Е., 

Ажгереева К.Б. 

Музыка сабағында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану ерекшелігі 
 

 

161 

Жолдыбаева Ж.С., 

Сағынтаева А.Ж. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда оқыту мен тәрбие үрдісінде 

сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану тиімділігі 
 

 

163 

Сейлханова Р.М. 

 

Бастауыш сыныптарда инклюзивті оқытуда ақпараттық 

технологияларды қолданудың тиімділігі 
 

 

167 

Бейсенова Л.С. Колыбельные – к вопросу жанра  
 

171 

Кударова Г.Х. Музыкально-творческая компетентность студента 
 

 

176 
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Сагиева А.Т. 

 

Использование информационных систем в изучении 

иностранных языков как один из путей к полиязычию 
 

 

178 

Суингарина Т.М. Инновациялық технологияларды қолданудың маңызы 
 

181 

Таванова А.Е., 

Баймолдаева Ж.Ж. 

Постановка голосового аппарата учителя музыки 

 
 

 

184 

Нұрманова С.Т., 

Мейрамбек Қ.Е. 

Музыкалық эстетикалық тәрбие және қазақ балалар 

фольклорының маңыздылығы 
 

 

187 

Турмагамбетова Г.Н. New teaching technology in modern pedagogy 
 

190 

Уразалина М.Т., 

Балтасова А.К. 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в дошкольных учреждениях 
 

 

192 

Юлдашева Г.Х., 

Утенова Ж.Н. 

Триз технологиясы негізінде құрылған дидактикалық 

ойындарды мектепке дейінгі ұйымдарда қолдану тиімділігі 
 

 

195 

Тауекел С.А. 

 

Сравнительный анализ тенденций современного общего 

музыкального образования Республики Казахстан и 

Сингапура 

 

 

 

198 

СЕКЦИЯ III | SESSION III 
 

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР: ЗЕРТТЕУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ДАМУ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ 

CULTURE AND ART: RESEARCH, CONSERVATION AND DEVELOPMENT 

TRENDS 
 

Әліпбай А.Е., 

Әндірова А.А. 

Академик, композитор Ахмет Жұбановтың кәсіби 

музыкасының дамуы 
 

 

202 

Абилхаирова Э.И., 

Жамалова К.Т. 

Технология развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 
 

 

205 

Алимбаева Г.Б., 

Кенжегалиева А.Ж. 

Музыкалық білім берудегі заманауи тенденциялар 

 
 

 

208 

Дьячкова С.В. Анализ творчества Капана Мусина 
 

211 

Бабенко О.А. Исторические аспекты формирования музыкального 

образования в западно-казахстанской области 
 

 

214 

Ботагариев Т.А., 

Кубиева С.С., 

Габдуллин А.Б., 

Тиссен П.П., 

Сайтбеков Н.Д. 

Программно-содержательное обеспечение физкультурного 

образования актюбинской и оренбургской областей 

 

 

 
 

 

 

 

 

217 

Қабдымананова А.М. Прима қобыз аспабы өнерінің даму кезеңдері мен 

оркестрдегі рөлі 
 

 

 

 
 

 

224 
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Калиакбарова Л.Т. 

 

К вопросу о значении предмета «Музыка» в воспитании 

культуры школьников Казахстана и приобщении их к 

духовным ценностям 
 

 

 

227 

Абдисадыкова А.Б. Қазақ музыка мәдениетіндегі күй жанры 
 

230 

Сәлімгерей З.М.,  

Нажмадинова А. 

Ұлттық білім берудің білім берудегі орны мен рөлі 

 
 

 

233 

Нұртазина Н.К. Білім алушыларға патриоттық тәрбиелеудегі ұлттық 

құндылықтардың мен маңызы 
 

 

237 

Берденова А.Ж., 

Есболаева А.К. 

ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы қобыз дәстүрін қазіргі 

заманғы сақтауы және дамытуы 
 

 

239 

Абдирова Ғ.А., 

Қуаныш Н.Қ. 

Қазақ халқының вокалды музыкасының даму тарихына 

қысқаша шолу 
 

 

243 

Несіпбаев А.Г., 

Мухтаров О.С. 

«Фортепианное исполнительство в эпоху романтизма». 

Основные черты эпохи романтизма в музыкальном 

искусстве 
 

 

 

245 

Потиченко Э.Г. 

 

Исторические этапы развития фортепианной музыки 

Казахстана 
 

 

250 

Байшукурова А.Ж. Развитие исполнительского мышления студентов в классе 

фортепиано 
 

 

254 

Люберцева Е.В. «Modern conditions in the field of professional music education 

in theory and practice» 
 

 

257 

Рахимова Ж.Ә. Әнші композитор Әшір Молдағайыновтың бағын жандырған 

ән 
 

 

260 

Альпеисова Г.Т., 

Халмуратов Б.М. 

ХХ ғасырдағы Қазақстанның музыкалық мәдениеті 

контекстіндегі Тимур Мыңбаевтың шығармашылық қызметі 
 

 

264 

Альпеисова Г.Т., 

Халмуратов Б.М. 

Тимур Мыңбаев: шығармашылық портретінің кейбір 

тұтастары 
 

 

268 

Қалуова П.Қ., 

Қуанышева Д.Қ. 

Қазіргі таңдағы дәстүрлі әншілік өнердің рөлі мен маңызы 

 
 

 

271 

Мухтаров С.М., 

Салават С.Г. 

Повышение эффективности тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков в переходном периоде 

 

 

273 

Исмагулов А.Д. Основные этапы становления и развития 

этноинструментоведения в Казахстане 
 

278 
 

СЕКЦИЯ IV | SESSION IV 
 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

EDUCATION AND SCIENCE: RESEARCH AND PROSPECTS 
 

Бодренко Ю.Д. Worldskills как возможность профессиональной подготовки 

для молодежи 
 

 

283 

Миляев К.С. Methodology of development quick-power quality in handball 

players (group of initial training) 

 

 

287 
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Васич Б. About professional competence of university teacher 
 

289 

Базарова Д.Т. Фортепиано пәнінде қолданылатын дамыта оқытудың 

ерекшеліктері 
 

 

299 

Есенғұлова М.Н., 

Жилгельдина А.Қ. 

Мектепке дейінгі жастағы моторлы алалиясы бар балаларды 

арнайы оқыту жағдайында тәрбиелеу 
 

 

302 

Есенғұлова М.Н.,  

Назарова А.Ғ. 

Тұтықпасы бар оқушылармен жұмыстың негізгі принциптері 

 
 

 

305 

Қартбаева Ж.Ж. 

Зинабдин Е.М. 

Әр түрлі мамандықтағы студенттердің қарымқатынасындағы 

мінез-құлық стратегиясының ерекшеліктері 
 

 

308 

Альпеисова А.Т. Посвящение учителю 
 

311 

Ляпина Л.Б. Опыт инклюзивного образования в Казахстане 
 

314 

Есенғұлова М.Н., 
Қалмырза А.Т. 

Психикалық дамуы тежелген балалардағы дыбысты айтуды 

қалыпқа келтіруде артикуляциялық гимнастиканы қолдану 
 

 

317 

Есенғұлова М.Н., 
Арзыкулова Ж.Б. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға логоырғақты қолдану 

тиімділігі 
 

 

320 

Махамбетияр Ж.Д. Ыбырай Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні 
 

323 

Мустояпова А.С. Студенттердің тілдік және зияткерлік құзыреттіліктерін 

дамыту 
 

 

327 

Нұрманова С.Т. Жеткіншек ұрпақты қазақ фольклоры негізінде тәрбиелеудің 

мәселелері 
 

 

330 

Линская С.В. «Одаренные дети в системе дополнительногообразования: 

опыт и перспективы» 
 

 

333 

Санбаева Н.С. Понятие «Я-концепции» и особенности успешного 

самовыражения творческой личности 
 

 

337 

Ахметжанова Д.М. Мотив и способы его развития на материале казахской 

музыки 
 

 

341 

Гурбан С.С. Волейбол как средство формирования физической культуры 

личности обучающихся 
 

 

346 

Ермекбаев А.А. Развитие интеграционных процессов в профессиональной 

подготовке учителей музыки 
 

 

349 

Кушенова Л.С. Батыс Қазақстан, Орал қаласындағы алғашқы музыкалық 

мектептің қалыптасуы 
 

 

353 

Мадиева Г.Б. Актуальные проблемы преподавания практического курсa 

русского языкa 
 

 

358 

Қартбаева Ж.Ж., 

Айтжанова Н.Ж. 

Қашықтан білім берудің өзекті мәселелері  
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