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Балалар музыка мектептерінің және өнер мектептері  

музыка бөлімдерінің дайындық бөлімінің пәндері бойынша 

 білім беру бағдарламасы 

 

1. Балалар музыка мектептерінің және өнер мектептері музыка 

бөлімдерінің дайындық бөлімінің пәндері бойынша білім беру 

бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) дайындық бөлімінің пәндері 

бойынша оқытудың мақсатын, нәтижелерін және мазмұнын, білім беру 

процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, 

бойынша оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім 

берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешенін анықтайды. 

2. Осы бағдарламада келесі түсініктер қолданылады: 

1) ансамбль – қандай да бір тұтастылықты құрайтын бөліктердің 

үйлесімділігі, біртұтастығы; 

2) аппликатура – музыкалық аспапта ойнау кезіндегі 

саусақтардың орналасуы және алмасуы;  

3) дыбыс шығару – музыкалық аспапта ойнау кезінде немесе ән 

айту кезінде музыканы, дауысты шығару; 

4) дауыс ырғағы – дыбыстық тонды вокалмен немесе музыкалық 

аспаппен таза орындау білігі; 

5) затакт – келесі тактінің бірінші бөлігінің алдында келетін 

тактінің жарты бөлігі; 

6) музыка теориясындағы дыбыстар қатары – биіктігі бойынша 

жоғары немесе төмен орналасқан дыбыстардың қатары; 

7) музыкадағы канон – әуен өзінен өзі контрапункт құрайтын 

полифониялық форма; 

8) музыкадағы легато – музыкалық аспапта ойнау тәсілі, 

дыбыстарды байланыстырып орындау кезінде дыбыстар бірінен біріне 

баяу ауысады, дыбыстар арасында үзіліс болмайды; 

9) музыкадағы мажор – үйлесімді үндестіліктің екі ладының 

біреуі; 

10) музыкадағы такт – осы тәсілдің арқасында пьесаның 

графикалық бейнесі толық түсінікті және оқу үшін жеңіл болады; 

11) музыкадағы тасымалдау – көптеген музыканттар қолданатын 

кәсіби тәсілі; 

12) музыкадағы темп – метрикалық санау бірліктер ретінің 

жылдамдығы;  

13) музыкадағы өлшем – тактідегі үлестердің санын нұсқайтын 

тактілік метрдің сандық сипаттамасы; 

14) музыканы тыңдау – атақты орындаушылар мен 

композиторлардың орындауындағы әр түрлі жанрдағы, формадағы, 

стильдегі, кезеңдегі музыканы белсенді қабылдауды дамытуға арналған, 

вокалдық, аспаптық, оркестрлік шығармаларға арналған үздік жұмыс 
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формасы; 

15) музыкалық жанр – шығуына, орындау жағдайына және 

қабылдауына байланысты музыкалық шығармашылықтың бағытын 

және түрін сипаттайтын көп мағыналы түсінік;   

16) нон легато – бір дыбыстан басқа дыбысқа ауысу жеке 

жүргізілетін, бірақ үзілмей орындалатын тәсіл; 

17) полифония – көп дауысты фактураның жеке дауыстарының 

(әуендік сызықтар, кең мағынадағы әуендер) қызметтерінің теңдігін 

анықтайтын көп дауысты музыканың құрылымы; 

18) стаккато – бір дыбысты бір-бірінен бөле отырып, үзік-үзік 

орындалатын музыкалық штрих; 

19) тоника – классикалық-романтикалық үндестілік ладының 

бірінші сатысы, оның басты тіреуі; 

20) үндестілік және модальды ладтардың үйлесімдеріндегі 

альтерация –  тұрақсыз диатоникалық сатының түрлік өзгеруі, ладты 

тартылысты тұрақтандыруға тырысады; 

21) ұсақ моторика – білектермен немесе қол және аяқтың 

саусақтарының нақты ұсақ қимылдарды орындауына бағытталған 

адамдардың үйлестірілген қимылдарының кешені; 

22) халық әні – фольклордың музыкалық-поэтикалық жанры, 

халық музыкасының кең таралған түрі, ұжымдық ауызша 

шығармашылықтың өнімі; 

23) штиль – ұзақтығы кемінде тұтас нотаны құрайтын нотаның 

басына тіркелетін тік таяқша; 

24) этюд – қандай да бір орындаудың күрделі тәсілін жиі 

қолдануға және орындаушының техникасын жетілдіруге арналған 

тәсілге негізделген, ереже бойынша шағын көлемді аспаптық пьеса. 

3. Білім беру бағдарламасын іске асыру мерзімі – бір жыл.   

Дайындық сыныптарына алты-жеті жастағы балалар 

қабылданады. Оқыту жеке және топтық формада іске асырылады. 

Дайындық топтарындағы білім алушылардың сандық құрамы – 6-10 

адам. 

4. Бағдарламаны іске асыруға арналған оқыту уақытының көлемі 

осы бұйырықтың 1-қосымшасында көрсетілгендей балалар музыка 

мектептерінің үлгілік оқу жоспарына сәйкес анықталады. Оқыту жеке 

формада іске асырылады. 

5. Бағдарламаның мақсатына қол жеткізу қағидаттары: 

1) балалардың табиғи қабілеттерін дамытудағы біртіндеушілік; 

2) музыкалық сөздік қорын және техникалық тәсілдерді 

меңгерудегі қатаң жүйелілік; 

3) сабақтардың жүйелілігі және ұдайылығы; 

4) оқу процесінің мақсаттылығы. 

6. Бағдарлама музыка мектептерінде және өнер мектептерінде әрі 
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қарай білім алуға бағдарланған білім алушыларға арналған.  

7. Бағдарлама музыкалық дарындылығы, дайындығы және жалпы 

дамуы түрлі деңгейдегі балаларға арналған. Педагог музыкалық білімді 

меңгерудегі қолжетімділікке, сатылылыққа және жүйелілікке, 

балалардың бойында музыкаға деген қызығушылықтарын оятуға көңіл 

бөледі. 

8. Бағдарлама білім алушылардың тұлғалық жеке қасиеттерін 

дамытуға ықпал етуге бағытталған: 

1) қажетті музыкалық сауаттылық деңгейіне сәйкес музыкалық 

шығармаларды шығармашылықпен орындауға мүмкіндік беретін 

алғашқы білім, білік және дағдыларды меңгеру;  

2) білім алушылардың шығармашылық қызметі тәжірибесін алуы; 

3) білім алушылардың әлем халықтарының рухани және мәдени 

құндылықтарын меңгеруі; 

4) музыкалық білім алуы және музыкалық мәдениетке араласуы; 

5) білім алушылардың бойында балалар музыка мектептерінің 

білім беру бағдарламаларын әрі қарай меңгеруге мүмкіндік беретін 

білім, білік және дағдылар кешенін қалыптастыру. 

9. Психологиялық-педагогикалық қолдау: 

1) білім алушылардың даралығына сәйкес оның тұлғалық, 

зияткерлік және әлеуметтік дамуына, өзін өзі кәсіби анықтауына, 

зияткерлік-тұлғалық мүмкіндіктерін ескере отырып, шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға жағдай жасауға; 

2) білім алушылардың бойында оқуға деген оң уәждемелерін 

қалыптастыруға; 

3) білім алушылардың тұлға ретінде дамуына және өзін өзі 

жетілдіруіне ықпал ететіндей тұлғаға өзін өзі тануда, олардың өзіне 

шынайы баға беруін қалыптастыру және нақты өмірлік жағдайларда 

бейімделуінде, қиын жағдайларды жеңуде және эмоциялық 

тұрақтылыққа қол жеткізуде көмек көрсетуге; 

4) бағдарламаның мақсаты мен міндеттеріне сәйкес білім 

алушыларға психологиялық көмек көрсетуге және қолдауға 

бағытталған. 

10. Білім алушыларға қажетті орындаушылық дағдыларды және 

біліктерді үйрету мазмұны, сипаты және стилі жағынан түрлі көркемдік 

шығармалармен жұмыс істеу барысында іске асырылады, ал музыкалық 

тәрбие беру халық музыкасын, қазақстандық, орыс және шетел 

композиторларының шығармашылығын үйретуге негізделеді. 

11. Бағдарламаның ерекшелігі – балалардың аспапта ойнау 

бойынша білім, білік және дағдыларды, шығармашылық қызмет 

тәжірибесін, жеке орындау тәсілдерін алуға жалпы дамытушылық 

бағыты.  

12. Бағдарлама білім алушылардың жас және жеке ерекшеліктерін 
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ескереді, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, 

негізгі және пәндік құзыреттеріне (оқу пәні шеңберінде меңгерілген 

арнайы білім, білік және дағдылары) қол жеткізуге бағытталған. 

13. Бағдарламаның әдістемелік негізі: 

1) тұлғаны қалыптастырудың тұтастық тәсіл тұжырымдамасы;  

2) оқытудағы жас, жеке-қызметтік, жеке-сараланған және 

мәселелі-зерттеу тәсілдері; 

3) заманауи педагогиканың жалпы дидактикалық постулаттары, 

білім беру процесінің белгіленген мазмұны, формалары және тәсілдері; 

4) дамыта оқыту мәнмәтініндегі білім алушылардың 

шығармашылық және орындаушылық қабілеттерін дамыту мәселелерін 

әзірлеу; 

5) белгілі педгогтер мен музыка танушылардың теориялық 

ережелері мен әдістемелік нұсқаулары. 

14. Оқу материалының мазмұнын іріктеудің педагогикалық 

қағидаттары: 

1) табиғи сәйкестілік және қолжетімділік қағидаты білім 

алушының жас ерекшеліктерін ескеріп, оның музыкалық және рухани-

адамгершілік дамуына ықпал ететін тыңдау, үйрену, орындау үшін оқу 

материалын іріктеп алуға мүмкіндік береді; 

2) сабақтастық қағидаты білім алушылардың музыкалық-

орындаушылық  қызметі және оның мазмұны деңгейінде оқытудың 

барлық сыныптар арасындағы байланысты білдіреді; 

3) оқытуды дараландыру қағидаты аспапта ойнаудың 

орындаушылық дағдыларын практикада меңгерудің негізгі тәсілі болып 

табылады; 

4) шығармашылық қағидаты білім алушының қабілетін және 

бейімділігін ашуды болжайды, табыстылық жағдайын құруға, өнермен 

қуана араласуға ықпал етеді. 

15. Дайындық сыныбының «Сольфеджио», «Фортепиано», 

«Домбыра» и «Музыканы тыңдау» пәндеріне оқытудың ерекшелігі 

оқыту әдістерін, құралдарын, формаларын және репертуар кешенін 

таңдаудың вариативтілігін болжайды.  

16. Қойылған міндеттерді орындау үшін қолданылатын оқыту 

әдістері: 

1) ауызша – сұхбат, әңгімелесу, түсіндіру, пікірталас; 

2) көрнекілік-демонстрациялық – педагогтің аспаппен шығарма 

орындауы, бақылау, интерактивті және мультимедиалық таныстыруды 

көрсетуі; 

3) практикалық – аспаппен жұмыс, дайындық жаттығулары, 

шығарманы өз бетінше талдау, шығарманың жеке бөліктерімен жұмыс; 

4) талдау – салыстыру және жалпылау, қисынды ойлауды дамыту; 

5) эмоциялық – ассоциацияларды, бейнелерді, көркемдік 



7 
 

әсерлерді таңдау, музыкалық бейнелі бейнелі ойлауды дамыту. 

17. Әдістерді таңдау білім алушының жасына және жеке 

ерекшеліктеріне, физикалық қабілеттері, шығармашылық 

қабілеттерінің даму деңгейіне байланысты болады. Оқу процесі 

қарапайымнан күрделіге қарай құрылады. 

18. Сабақ формалары: 

1) практикалық – ойнау тәсілдері мен дағдылары аспапта 

пысықталады; 

2) дайындық-концерттік – дайындық және концерттік нөмірлерді 

көпшілік алдында көрсету; 

3) байқаулар; 

4) ойын сабағы – сабақ барысында ойын технологияларын 

қолдану; 

5) экскурсия сабағы. 

19. Педагог бағдарламаны заманауи музыка мектептерінде іске 

асыруда интерактивті білім беру технологияларын, сабақтардың 

классикалық және дәстүрлі емес түрлерін қолданады. 

20. Педагогтің білім алушылармен топтық сабақ ретінде 

жүргізетін сабағы сыныптағы оқу-тәрбие жұмысының негізгі формасы 

болып табылады.  

21. Сабақ жоспары бір уақытта жүргізілетін теориялық және 

практикалық сабақтардан құралады.   

22. Жұмыстың сабақтан тыс түрлері: 

1) концерттік, байқаулық көрсетілімдерге дайындық; 

2) шығармашылық және мәдени-ағартушылық іс-шараларға 

қатысу; 

3) музыка қайраткерлерімен, орындаушылармен, 

композиторлармен кездесу. 

23. Осы бағдарлама негізінде педагог білім беру процесін 

ұйымдастырудың осы сынып үшін ұтымды және барынша тиімді 

мазмұнын, әдістерін және тәсілдерін анықтайтын оқу жұмыс 

бағдарламасын әзірлейді. 

24. Оқу жұмыс бағдарламасының құрылымдық элементтері: 

1) титул парағы; 

2) түсінік хат; 

3) оқу қызметін жоспарлау; 

4) оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету. 

25. Титул парағындағы негізгі мағлұматтар: 

1) білім беру ұйымының аталуы; 

2) оқу пәнінің аталуы; 

3) оқу жұмыс бағдарламасы арнайы әзірленген сыныпты көрсету; 

4) оқу жұмыс бағдарламасының әрекет ету жұмыс мерзімі (оқу 

жылы); 
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5) педагог туралы қысқа мағлұмат; 

6) білім беру ұйымы басшысының оқу жұмыс жоспарын 

бекіткендігін белгілеуге арналған орын. 

26. Түсінік хаттың мазмұны: 

1) негіздеме ретінде білім беру бағдарламасы; 

2) анықталған сыныпта пәнді оқыту кезіндегі өзекті 

педагогикалық мақсат пен міндеттер; 

3) анықталған сыныптағы оқыту ерекшеліктері (дамыту, түзету-

дамыту, дарынды балалармен жұмыс); 

4) аталған сыныпта жұмысты ұйымдастырудағы ерекшеліктер 

мен мәселелер; 

5) өзгерістердің себептері мен мақсаттылығын нұсқай отырып, 

жеке тақырыптық блоктарды (тарауларды) меңгеру мерзімдерін 

және/немесе уақытын өзгерту туралы ақпаратты көрсету. 

27. «Оқу қызметін жоспарлау» тарауы білім алушылар қызметінің 

сипатын ерекшелейтін тақырыптық күнтізбелік жоспардан, сыныптар 

бойынша репертуарлық тізбеден құралады. 

28. «Оқу процесін оқу-тақырыптық қамтамасыз ету» тарауының 

мазмұны: 

1) білім алушыларға арналған танымдық әдебиеттер тізбесі; 

2) педагогке арналған әдістемелік әдебиеттер тізбесі; 

3) оқу-көрнекілік құралдар тізбесі.  

29. Педагогтің оқу жұмыс бағдарламасы әдістемелік кеңестің 

отырысында қарастырылады және білім беру ұйымының басшысы оқу 

жылы басталғанға дейін бекітеді. 

30. Педагог білім алушының жеке мүмкіндіктеріне сәйкес 

музыкалық шығармалардың жеке репертуарлық тізбесін 

қалыптастырады, шығармаларды жүйеге келтіреді және репертуарды 

толықтырады. 

31. Репертуарлық тізбе қазақ, орыс, шетел музыкасы, көркемдік 

деңгейі жоғары заманауи композиторлардың балалар мен 

жасөспірімдерге арналған пьесаларын, мультифильмдерден, балаларға 

арналған кинофильмдерден алынған танымал әндерді, халық 

музыкасын қамтиды. 

32. Педагог оқу процесінде ладтық, үндестілік, ырғақтық және 

әуендік ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ халық әндері мен 

күйлерінің өңдеулерін, қазақстан композиторларының шығармаларын 

кеңінен қолданады. 

33. Репертуар жүйелі түрде жаңартылады, заманауи отандық 

және шетел композиторлары шығарған үздік пьесаларын қамти отырып 

кеңейтіледі. 

34. Педагог күрделілігі төмендеу тапсырмадан мейлінше күрделі 

тапсырмаға біртіндеп ауысу, білім алушыға музыкалық мазмұны 
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жағынан, сондай-ақ орындау техникасы жағынан қолжетімді 

болатындай материалдарды таңдай отырып, оқыту әдістемесін және 

білім алушының репертуарын ойластырады. 

35. «Сольфеджио» пәнінің мақсаты: білім алушылардың 

музыкалық қабілеттерін дамыту және оларды әрі қарай музыка 

мектебінде оқуға дайындау. 

36. Бағдарламаның міндеттері. 

Оқыту: 

1) музыкалық сауат ашу бойынша білім алу; 

2) вокалдық дауыс ырғағы дағдыларын, лад сезімін 

қалыптастыру; 

3) жоғары дыбыстық есту қабілетін қалыптастыру; 

4) метроритм сезімін тәрбиелеу; 

5) музыка тілінің құралдары туралы алғашқы музыкалық 

түсініктерді қалыптастыру; 

6) алғашқы музыкалық түсініктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Дамыту: 

1) ішкі есту қабілетін, музыкалық жадын дамыту;  

2) музыкалық қабілеттерді дамыту: музыканы есту қабілеті, ритм 

сезімі, жады; 

3) баланың эмоциясын, қиялын, талғамын дамыту; 

4) алғашқы шығармашылық нышандарды дамыту. 

Тәрбиелік: 

1) балалардың бойында қызығушылықты дағдыландыру; 

2) көркемдік талғамды тәрбиелеу; 

3) қоршаған ортаны бейнелеу формасы ретінде музыкалық өнер 

туралы түсініктерді қалыптастыру; 

4) балаларға рухани-адамгершілік тәрбие беру. 

37. «Сольфеджио» пәнінің бағдарламалық талаптары: 

1) білім алушы әуенді есту қабілетін дамыту үшін дыбыс 

шығарудың ерекшелігіне назар аудара отырып, дұрыс дауыс ырғағын 

жасауды, тыныс алуды, денені, басты және тағы сол сияқтыларды 

дұрыс қоюды үйренеді. 

2) репертуардың негізін шағын әндер – музыкалық айналымдар 

(попевка) құрайды, олар таза ырғақты, ладтық есту қабілетін дамытады, 

вокалдық аппаратты бекітеді;  

3) есту қабілетін талдау жұмыстың қажетті түрі болып табылады, 

жұмыс істеу үшін әндер – музыкалық айналымдар алынады және сызба 

карталарында пысықталады (екі, үш, төрт, бес дыбыстан  құралған 

дыбыстар қатары);  

4) теориялық мәліметтер сабақ барысында оқылады және 

тарауларда бекітіледі. Білім алушылар ұзақтықты, скрипка кілтіндегі 

бірінші октавадағы ноталарлы, до – соль клавиатурасын, регистрлерді, 
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динамиканы, қарқындарды, штрихтарды, мінездерді, ладтарды, «фраза» 

түсінігін меңгереді.  

38. «Сольфеджио» оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау.  

1-тақырып. Өнер түрлері. Музыка өнері. Адам өміріндегі 

музыканың рөлі және мәні. Музыканың бейнелі дыбыстау, еліктеп 

дыбыстау мүмкіндіктері.  

Дамытатын музыкалық ойындар.  

2-тақырып. Фортепианоның клавиатурасымен танысу. 

Клавиатураны октаваларға және октавалардың аталуына бөлу. Түрлі 

октавалардағы және комбинациялардағы клавишаларды ойнау реті. 

Регистрлер (жоғары, орта, төменгі). 

Есту арқылы алатын әсерлерін жинақтау. Музыкалық 

шығармаларды тыңдау. 

3-тақырып. Жоғары және төмен дыбыстар. Дыбыстардың 

қайталануы, әуендердің жоғары-төмен қозғалысы. «Дыбыстарды 

тыңдаймыз», «Бауырсақ кімді кездестірді?» ойындары. 

4-тақырып. Вокалдық дағдылармен жұмыс: дененің дұрыс 

орналасуы, қалыпты тыныс, күш түсірмей әнді белсенді айту. 

Дауыстың түрлі регистрлерін қолдана білу. Тыныс алу жаттығулары. 

Артикуляциялық жаттығулар. 

5-тақырып. Дикциямен жұмыс. Әндердің мәтіндерін мәнерлеп 

оқу. 

Ритмикалық суреттермен жұмыс. Балаларға арналған әндерді 

жаттау және түрлі клавишалармен есту арқылы теру. 

6-тақырып. Музыкалық аспаппен танысу. Қазақ халық аспаптары. 

Орыс халық аспаптары. Симфониялық оркестрдің аспаптары.  

7-тақырып. Негізгі музыкалық жанрлар. Ән. Би. Марш. Мінезді 

би және марштық қимылдарды жаттау. 

8-тақырып. Музыканың мінезі. Музыкалық мәнерлілік 

құралдары. Музыкалық шығармаларды тыңдау. 

9-тақырып. Ноталық жазба. Ноталық стан. Скрипка кілті. Бірінші 

октава ноталарымен жұмыс.  

10-тақырып. Ұзын және қысқа дыбыстар туралы түсінік. 

«Жүгіретін» (ти-ти), «қадамдайтын» (та) – сегіздік және ширек 

дыбыстар. Штильдердің (тымық) жазылуы. Таныс әндерді ритмикалық 

талдау, оларды ритмдік буындармен айту және тақтаға ұзын және 

қысқа таяқшалармен жазу. Әнді ритм буындарымен шапалақтап 

сүйемелдеу: алақанмен – ти-ти, тіземен – та-та. 

11. Екі буынды және үш буынды сөздерді метризациялау. 

Музыкамен метрикалық қағысты тақылдату. Музыкамен қозғалу. 

12-тақырып. Ладтық ырғақ жұмысы. Тониканы түсінуге 

дайындық. Тоникаға жеткізе отырып, ұзын дәне қысқа әуендік 
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музыкалық айналымдарды айту. Түрлі үнділіктегі және көлемдердегі 

әндерді есту арқылы жаттау.  

13-тақырып. Мажорлық және минорлық ладтар. Есту арқылы 

қабылдауды дамыту. Тыңдалған музыканың мінезін анықтау. 

Балалардың орындалған музыкаға тақырып қоюы. 

Тыңдаған музыкаға сурет салу. Орындалған музыканың ладын 

анықтау. Мажор мен минорды салыстыруға арналған әншілік 

ойындарды қолдану. 

14-тақырып. Лад. Лад туралы түсінік. Ладтың тіреулі және 

тіреусіз жалпы бөлінген сатылары туралы түсінік. Әр сатының сипатын 

даралау. Сатыларды рим сандарымен белгілеу. Дыбыс қатары. Гамма. 

Тоника. Үш дыбыстылық.  

Әнмен ойналатын ойындарды қолдану. Саусаққа арналған 

ойындар. 

15-тақырып. Метр және ритм. Күшті және әлсіз метрикалық 

бөліктер. Сөздерді ритмикамен меңгеру. Екі бөлікті метрикалық қағыс. 

2/4 өлшемі, дирижерлеу сызбасы. Ритмикалық суреттердің әртүрлі 

түрлері.  

16-тақырып. Үш бөлікті метрикалық қағыс. ¾ өлшем. 

Дирижерлеу сызбасы. Ритмикалық суреттердің әртүрлі түрлері.  

17-тақырып. Тактінің бір бөлімі (затакт). Үзілістер. Педагог 

бастаған ритмикалық фразаны әрі қарай еркін шығару, ритм 

буындарымен ритмикалық жолдарды оқу. 

18-тақырып. Ритмикалық канон. Шапалақпен ритмикалық суретті 

оқу, музыканың мінезіне сәйкес тактілерді орындау. Балалар соқпалы 

оркестрінде ойнау.  

19-тақырып. Ритмикалық суырып салу. Ритмикалық жазбаша 

бақылау. Музыканы тыңдауға тікелей реакция ретінде суырып салма 

қимыл-қозғалыстарды орындау. 

20-тақырып. Жарты тон және тон түсініктерімен танысу. 

Альтерация белгілері. Мажорлық гамманың құрылысы. Ре мажор 

үндестілігі. Екі, жеті тұрақсыздарын біртіндеп енгізу. Дыбыстар 

қатарын дауыс ырғағына келтіру: бір – екі – үш және кері қарай, 

тетрахорд, пентахорд, гамма (қатар бойынша, қол белгілерімен, 

ноталармен).  

Үшдыбыстылық дыбыстары бойынша әндер мен жаттығуларды 

алдымен төмен, сосын жоғары айту. Тоника сезімін тәрбиелеу. 

21-тақырып. Мажорлық ладтың бес – үш – бір сатысының жеке 

мінезін сезінуді тәрбиелеу. Мажорлық ладтың осы сатыларын 

дыбыстардың аталуымен, сатылардың сандарымен айту. Таза ырғақтау 

және орындау мәнерлігі бойынша жұмыс.  
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22-тақырып. Өткен сатылардан және екі бөлікке тактіленген 

ноталардан құралған әндер мен әуендерді, жұмыс дәптерлері, тақтадағы 

жазба бойынша сольфеджиолау. 

23-тақырып. Бейнені бейнелеу немесе сипатына байланысты 

аспаппен суырып салу.  

24-тақырып. Тасымалдау. Таныс әндерді до және ре – мажор 

үндестіліктерінде, тұрақты және тұрақсыз сатыларды түсіне отырып 

іріктеу. 

25-тақырып. Музыкалық баса айту. Сатылардың аталуымен 

белгілі дауыс ырғағының үлгілерінде шағын фразаларды шығару. 

«Әуен және сүйемелдеу» түсініктері. Жатталған әндерді фразалар 

бойынша және сүйемелдеумен айту. Кіші октавадағы дыбыстардың 

дұрыс жазылуы. 

26-тақырып. Музыка тілі. Музыкалық баса айту, До және Ре 

мажор үндестіліктеріндегі жұмыс. Екі бөлік, үш бөлік өлшеміндегі 

әндерді сольфеджиолау. 

27-тақырып. Ауызша динтакт. Жатталатын әндердің ноталарын 

фланелеграфқа, ноталық параққа түсіру. Ритмикалық суреттерді карта 

түрінде шығарып қою. Дауыстап айтуды іштен айтумен алмастыру. 

Әуендерді аяқтап жазу. Өткен сатылардағы жатталған және талданған 

әуендерді жазу. Бағана бойынша жазылған таныс әндерді тану. 

28-тақырып. Мажорлық және минорлық үш дыбыстылықты, 

дыбыстар қатарын, тұрақты сатыларды естуі бойынша анықтау. 

Ритмикалық жаңғырық, әуендік жаңғырық. Төрттен екі, төрттен үш 

өлшемдерін есту арқылы анықтау. 

29-тақырып. Қарапайым үш бөлімді формадағы есту арқылы үш 

бөлімді (бейнені ауыстыру бойынша) анықтау. Тізбек бойынша айту. 

Дауыстап айтуды «іштен айтумен» алмастыру. Тақтадағы таныс 

әуендердің қалып кеткен тактілерін есте сақтау. 

30-тақырып. Музыкалық бейне. Музыка тілі. Музыкалық 

мәнерліктің негізгі құралдары - әуен, гармония, ритм, лад, тембр, 

регистр, темп, динамика, фактура, музыкалық шығармадағы олардың 

өзара байланыстары.  

31-тақырып. Симфониялық оркестр. Оркестрдің құрамы. 

Аспаптардың тобы. 

32-тақырып. Опера мен балет - синтетикалық жанр. Жалпы 

сипаттары мен айырмашылығы.  

39. «Сольфеджио» пәнін меңгеруден күтілетін нәтижелер.  

Дайындық сыныбында оқу жылының соңында білім алушы келесі 

білім, білік және дағдыларға ие болады. 

Біледі: 
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1) терминдерді - музыкалық дыбыс, нота, дауыс ырғағы, әуен, 

тембр, ритм, темп, жанр, скрипка кілті, композитор, орындаушы, 

тыңдаушы, музыкалық аспаптар, халық аспаптар оркестрі;  

2) музыка тілінің құралдарын: әуен, ритм, темп, лад; 

3) музыка өнерінің негізгі түрлері мен жанрларын; 

4) классикалық музыкалық аспаптардың аталуы мен 

дыбысталуын;  

5) қазақ және орыс аспаптарының аталуын және дыбысталуын; 

6) музыкалық шығармаларды тыңдау ережелерін. 

Жасай алады:  

1) нота бойынша шағын әуенді, әнді алақанмен қалыпты 

шапалақпен сүймелдей отырып, кез келген дыбыстағы таныс әнді 

орындайды; 

2) тыңдалған музыканың өлшемін анықтайды; 

3) жазылған ритмді тықылдатып немесе шапалақтап шығарады; 

4) аталған әуеннің өлшемін анықтайды; 

5) тыңдалған музыканың сипатын анықтайды (мажор немесе 

минор); 

6) аяқталмаған әуенді аяқтайды (бір немесе бірнеше дыбыстау); 

7) таныс музыканы дыбысталу сипатына қарай салыстырады; 

8) кез-келген жылда өтілген әнді нота бойынша анықтау және 

ноталардың аталуымен айта біледі;  

9) музыканың сипатын эмоциямен көрсетеді; 

10) фортепианода таныс әуенді тереді; 

11) қарапайым музыкалық шығарманы орындау: әнді, аспаптық 

пьесаны; 

12) музыкалық шығармадан алған эмоциялық әсерін сөзбен 

жеткізеді. 

Дағдыларға ие болады: 

1) таныс әуенді фортепианоға тасымалдау; 

2) қарапайым вокалдық және аспаптық музыка ойнау; 

3) музыкалық оқу қызметі. 

40. «Фортепиано» пәні бойынша бағдарламаның мақсаты: білім 

алушыны фортепиано класы бойынша оқытудың негізгі курсын 

меңгеру үшін дайындау. 

41. Бағдарламаның міндеттері. 

Оқыту: 

1) музыка туралы анықталған білім алу;  

2) музыкалық сауат ашумен, дыбыс шығарудың әр түрлі 

тәсілдерімен танысу; 

3) есту қабілетін бақылауды қалыптастыру; 

4) арнайы білім, білік және дағдыларды қалыптастыру; 

5) алғашқы пианинода ойнау тәсілдері мен дағдыларына оқыту. 
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Дамыту: 

1) есту қабілетін, ритмді, шығармашылық қиялды, музыканы 

бейнелі қабылдауды дамыту; 

2) білім алушының табиғи мүмкіндіктерін ескере отырып, жалпы 

музыкалық  дамыту; 

3) бастапқы  шығармашылық нышандарды дамыту. 

Тәрбиелік: 

1) балаларды музыка әлеміне баулу; 

2) сабаққа деген тұрақты қызығушылықты қалыптастыру; 

3) баланың тұлғасын, белсенділігін, дербестігін  дамыту; 

4) балалардың эстетикалық көзқарастары мен көркемдік 

талғамдарын қалыптастыру және дамыту. 

42. «Фортепиано» пәнінің бағдарламалық талаптары: 

1) педагог сабақтарда музыканы тыңдау, ән айту, музыканы есту 

бойынша теру, ритм сезімін дамытуға, ұсақ моториканы алғашқы 

ұйымдастыруға арналған жаттығулар, отырудың алғашқы дағдыларын 

және фортепианода ойнау тәсілдерін қалыптастыру сияқты қызмет 

түрлерін жиі қолданады; 

2) педагог білім алушының қабілеті мен жасына байланысты 

міндеттерді қиындата отырып, ноталық сауат негіздері мен күрделірек 

тарауға біртіндеп ауысады; 

3) барлық оқыту сабақтары ойын процесінде өткізіледі; 

4) білім алушы оқу жылының ішінде әр түрлі ойын дағдыларын 

non legato, legato, staccato, музыкалық шығармалардың жанрларын, 

формалары бойынша әртүрлі 20-25 музыкалық шығармаларды: халық 

әндері, этюдтер, әншілік және бишілік сипаттағы пьесалар, 

ансамбльдер, полифония элементтері бар пьесаларды меңгереді.  

43. «Фортепиано» оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау.  

1-тақырып. Кіріспе сабақ. Музыка әлеміне кіріспе. Жанрлық 

музыка туралы әңгіме.  

2-тақырып. Көне клавишалық аспаптармен, дыбыс шығару 

тәсілдерімен, дыбысталу айырмашылығымен танысу. 

3-тақырып. Фортепианоның шығу тарихы. Клавиатураға шолу 

жүргізу.  

4-тақырып. Кішкентай пианиношының ережелері. Аспапта дұрыс 

отыру ережелерін тәрбиелеу. Отыру, дене жағдайы, білектің биіктігі.  

5-тақырып. Орындаушылық аппаратын аспапта ойнауға 

дайындау. Қолды қою және қолды клавиатурадан алу бойынша жұмыс. 

Д. Артаболевскаяның жүйесі бойынша сермеу жаттығулары. 

6-тақырып. Нотаға дейінгі кезең. Орындау қимылдарын 

ұйымдастыру. Шығармашылық дағдыларды жетілдіру. Берілген 

сөздерге музыкалық сөздерді және есімдерді шығару.  
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7-тақырып. Шығармашылық дағдыларды дамыту. Музыкалық 

есту қабілетін дамыту. Шығарған музыкалық сөздер мен есімдердің 

ритмін сипаттау үшін шулы музыкалық аспаптарды қолдану. 

8-тақырып. «Финал» бағдарламасындағы компьютерлік 

технологиялар. 

9-тақырып. Қолмен ойнау, жеңіл әндерді іріктеу. Педагогпен бірге 

ансамбльде ойнау. Қолдарды алмастыру, пластикалық қимылдарды 

тәрбиелеу.  

10-тақырып. Білім алушылардың педагогтің сүйемелдеуімен 

жеңіл әуендерді орындауы.  

11-тақырып. Музыкалық мәнерлілік құралдары туралы әңгіме. 

12-тақырып. Музыканы тыңдау және қабылдау. Музыканың 

жанрын, мінезін, көңіл-күйін анықтау. 

13-тақырып. Нота парағы, скрипка және бас кілттері, клавиатура. 

14-тақырып. Әуен түсінігі. Сарын, сүйемел, фраза, кезең. 

15-тақырып. Ноталардың ұзақтығы. Паузалар. Динамикалық 

ерекшеліктер. Лад (мажор, минор). 

16-тақырып. Альтерация белгілері.  Музыкалық терминдер. 

17-тақырып.  Мажор және минор үш дыбыстылығы. Дауыс 

ырғағын таза келтіре білу. 

18-тақырып. Орындаушылық штрихтері. Non legato, legato, 

staccato штрихтерін меңгеру. 

19-тақырып. Гамма. Жаттығулар. Аппликатура негіздері. Бірінші 

саусақтың дербестігін дамыту, төртінші және бесінші саусақтарды 

бекіту. 

20-тақырып. Ноталарды парақтан оқу.  

21-тақырып. Этюдтер мен пьесалар. Екі қолмен ойнау. Әр қолмен 

кезектесіп ойнаудан бір уақытта екі қолмен ойнауға көшу. 

44. «Фортепиано» бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер.  

Дайындық сыныбында оқу жылының соңында білім алушы келесі 

білім, білік және дағдыларға ие болады. 

Біледі: 

1) музыкалық сауат ашудың алғашқы негіздерін; 

2) клавишалық музыкалық аспаптарды;  

3) музыканың негізгі жанрларын; 

4) non legato, legato, staccato ойын тәсілдерін; 

5) музыканың мәнерлілік құралдарын: әуен, ритм, үзілістер, 

штрихтер, динамика. 

Жасай алады:  

1) аспапқа дұрыс отырады; 

2) музыкалық пьесаларды кезекпен ойнайды немесе меңгерген 

теориялық білімдерін қолданып екі қолмен саналы түрде және 

мәнерлеп орындайды; 
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3) non legato, legato, staccato дыбыс шығару тәсілдерін қолданады; 

4) орындау барысында f, p, крещендо, диминуэндо -  

динамикалық ерекшеліктерді қолданады; 

5) өзінің бұлшық ет - қимыл - қозғалыс аппаратын басқарады; 

6) ойын аппаратын орындаушының еркіне, алғашқы көркемдік 

міндеттерге бағындырады; 

7) әр түрлі дыбыстардан құрылған әуендерді іріктеп, оларды 

айтады;  

8) 2, 3, 4, 5 нотаға берілген ырғаққа әуен шығарады; 

9) музыка жанрларын талдайды; 

10) шығарманың мазмұнын ауызша айтады, ладты сезінеді.  

45. «Домбыра» пәні бойынша бағдарламаның мақсаты: домбыра 

сыныбы бойынша оқытудың негізгі курсын ыңғайлы меңгеруі үшін 

білім алушыларды дайындау, музыкаға және аспапқа деген белсенді 

қызығушылығын тәрбиелеу, музыкалық және орындаушылық 

мүмкіндіктерді дамыту. 

46. Бағдарламаның міндеттері. 

Оқыту: 

1) музыкалық сауаттылықпен танысу; 

2) қарапайым орындаушылық дағдыларды иелену; 

3) есту қабілетін бақылауды қалыптастыру; 

4) бастапқы домбыра тәсілдері мен дағдыларына оқыту. 

Дамыту: 

1) есту қабілетін, ырғақты, шығармашылық қиялды, музыканы 

бейнелі қабылдауды дамыту; 

2) баланың эмоциясын, қиялын, талғамын дамыту; 

3) білім алушылардың табиғи мүмкіндіктерін ескере отырып, 

жалпы музыкалық  дамыту; 

4) бастапқы шығармашылық нышандарды дамыту. 

Тәрбиелік: 

1) балаларды музыка әлеміне баулу; 

2) сабаққа деген тұрақты қызығушылықты қалыптастыру; 

3) бала тұлғасын, белсенділігін, дербестігін дамыту; 

4) балалардың эстетикалық көзқарастары  мен көркемдік 

талғамдарын қалыптастыру және дамыту. 

47. «Домбыра» пәні бойынша дайындық сыныбының 

бағдарламалық талаптары: 

1) білім алушылар ноталық сауаттың негіздерімен, нота 

ұзақтығымен, үзілістермен, динамикалық ерекшеліктерімен, ладпен, 

альтерацияның тональді белгілерімен, музыкалық терминдермен 

танысады; 

2) педагог сабақтарда музыканы тыңдау, ән айту, музыканы естуі 

бойынша теру, ритм сезімін дамытуға арналған жаттығулар, отырудың 
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алғашқы дағдыларын және домбырада ойнау тәсілдерін қалыптастыру 

сияқты қызмет түрлерін жиі қолданады; 

3) барлық оқу сабақтары ойын процесінде жүргізіледі; 

4) білім алушылар оқу жылының ішінде орындаушылық 

штрихтарды, ойнау тәсілдерін, ноталарды парақтан оқуды, гаммаларды, 

жаттығуларды, этюдтер мен пьесаларды, музыкалық шығармалардың 

жанрларын, формасы жағынан әртүрлі 20-25 музыкалық шығармаларды 

меңгереді.  

48. «Домбыра» оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау.  

1-тақырып. Кіріспе сабақ. Музыка әлеміне кіріспе. Жанрлық 

музыка туралы әңгіме.  

2-тақырып. Аспаппен, дыбыс шығару тәсілдерімен, дыбысталу 

ерекшелігімен танысу. 

3-тақырып. Домбыраның шығу тарихы. 

4-тақырып. Дұрыс отыру және аспапты дұрыс орналастыруды 

тәрбиелеу. Отыру, дененің қалпы, білектің биіктігі. 

5-тақырып. Орындаушылық аппаратын аспапта ойнауға 

дайындау. Қолдың қойылымы.  Саусақ қойылымымен жұмыс жасау. 

6-тақырып. Нотаға дейінгі кезең. Орындау қимылдарын 

ұйымдастыру. Шығармашылық дағдыларды жетілдіру. Берілген 

сөздерге музыкалық сөздерді және есімдерді шығару.  

7-тақырып Шығармашылық дағдыларын дамыту. Музыкалық есту 

қабілетін дамыту. Шығарған музыкалық сөздер мен есімдердің ритмін 

сипаттау үшін шулы музыкалық аспаптарды қолдану. 

8-тақырып. «Финал», «Сибелиус» бағдарламасындағы 

компьютерлік технологиялар. 

9-тақырып. Жеңіл әндерді іріктеу. Педагогпен бірге ансамбльде 

ойнау.  

10-тақырып. Педагогтің сүйемелдеуімен жеңіл әуендерді орындау.  

11-тақырып. Музыкалық мәнерлілік құралдары туралы әңгіме. 

12-тақырып. Музыканы тыңдау және қабылдау. Музыканың 

жанрын, мінезін, көңіл-күйін анықтау.   

13-тақырып. Нота парағы, скрипка кілті.  

14-тақырып. Әуен, күй, пьеса туралы түсініктер. 

15-тақырып. Нота ұзақтығы. Үзілістер. Динамикалық 

ерекшеліктер. Лад (мажор, минор). 

16-тақырып. Альтерация белгілері.  Музыкалық терминдер. 

17-тақырып.  Дауыс ырғағын таза келтіре білу. 

18-тақырып. Орындау штрихтары. ПV, ПVV, ПVПV штрихтарын 

меңгеру (төкпе). 

19-тақырып. Гаммалар. Жаттығулар. Аппликатура негіздері. 

саусақтардың дербестігін дамыту, үшінші және төртінші саусақтарды 
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нығайту. 

20-тақырып. Ноталарды парақтан оқу. 

21-тақырып. Этюдтер мен пьесалар. Аспапта ойнау. 

49. «Домбыра» бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер.  

Дайындық сыныбында оқу жылының соңында білім алушылар 

келесі білім, білік және дағдыларға ие болады. 

Біледі: 

1) музыкалық сауат ашудың алғашқы негіздерін;  

2) қазақтың халық аспаптарын; 

3) музыканың негізгі жанрларын; 

4) төкпе, шертпе ойнау әдістерін; 

5) музыканың мәнерлік құралдарын – әуен, ырғақ, үзіліс, 

динамика; 

Істей алады:  

1) аспаппен дұрыс отыруды; 

2) алған теориялық білімін қолдана отырып, шығарманы 

мәнерлеп ойнауды; 

3) дыбыс шығару әдісі - төкпені орындауды; 

4) орындау барысында f, p, крещендо, диминуэндо -  

динамикалық реңктерін қолдануды; 

5) ойын аппаратын басқаруды; 

6) әр түрлі дыбыстардан әуен шығаруды, оны айтуды; 

7) 2, 3, 4, 5 нотаға берілген  ырғаққа  әуен шығару; 

8)  музыка жанрларын талдау; 

9) шығарманы сөзбен айтып, ладты сезіну. 

50. «Музыканы тыңдау» (таңдау бойынша пән) пәні 

бағдарламасының мақсаты: білім алушылардың музыкалық және 

тұлғалық дамуына, әрі қарай меңгеруге және оларды музыка өнеріне 

араластыруға жағдай жасау. 

51. Бағдарламаның міндеттері: 

Оқыту: 

1) ноталарды оқу және жазу, музыкалық терминдерді білу, лад, 

темп, музыка өлшемін анықтау сияқты алғашқы музыкалық білім 

дағдыларын алуы;  

2) би музыкасының жанрларымен және ритмдерімен танысу; 

3) білім алушылардың есту қабілетін бақылау, музыкалық 

талғамның алғашқы дағдыларын қалыптастыру. 

Дамыту: 

1) білім алушының ритм, есту қабілетін, зейінін, есте сақтау 

жадын, ойлауын, шығармашылық қабілеттерін, елестетуін, 

музыкалық-эстетикалық талғамын дамыту;  

2) балалардың музыканы тануға деген қызығушылығын дамыту 

және оны қоршаған ортамен салыстыру; 
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3) музыкалық шығарманы есте сақтау және оны талдау 

қабілетін дамыту. 

Тәрбиелік: 

1) жаңа музыкалық шығарманы және түсінік беретін материалды 

әрі қарай меңгеруге қажетті музыканы тыңдау мәдениетін тәрбиелеу; 

2) үздік классикалық және халық өнері үлгілері негізінде білім 

алушылардың музыкалық талғамын тәрбиелеу; 

3) тұлғаны зияткерлік және рухани дамыту; 

4) музыка мектебіне түсуге уәждемелеу. 

52. «Музыканы тыңдау» пәнінің бағдарламалық талаптары: 

1) білім алушылар оқу жылының ішінде әр түрлі музыкалық-

шығармашылық қызметтің түрлері бойынша практикалық біліктер мен 

дағдыларды меңгереді: музыканы тыңдау, ән айту, оның ішінде 

ноталық жазбаға бағдарлана отырып, аспаппен музыка ойнау, 

музыкалық-пластикалық қимыл, суырып салу, орындалатын 

шығармаларды драмалау; 

2) білім алушы музыка, оның ырғақтық-бейнелі табиғаты, 

жанрлық және стильдік түрлілігі, музыкалық тілдің ерекшелігі, 

музыкалық фольклор, классикалық мұра және отандық және шетел 

композиторларының заманауи шығармашылығы, музыканың адамға 

әсері, оның басқа да өнер түрлерімен және өмірмен өзара байланысы 

туралы білімді меңгереді; 

3) оқу жылының ішінде білім алушы «Музыканттардың қатарына 

қосылу мейрамы», «Музыкалық сыйлық», «Күзгі ноталар» және 

басқалары сияқты ұжымдық шығармашылық істерге дайындауға 

қатысады. 

53. «Музыканы тыңдау» оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

«Әлем және музыка» тарауы. 

1-тақырып. Адамдар мен балалардың өміріндегі музыка. Халық 

және композиторлық (авторлық) музыка. Шығарманың сипатын 

талқылау. Музыканы тыңдап отырып сурет салу. Термин сөздердің 

сөздігін жасау.  

2-тақырып. Музыка және көңіл-күй. Музыканың адамдардың 

көңіл-күйіне әсер етуі және музыкалық шығарманың көңіл-күйді бере 

білу қабілеті. Тыңдалған шығарманың сипатын талқылау. Таныстыру 

слайдтарын қарау. Музыка тыңдап отырып сурет салу. «Көңілді. 

Көңілсіз» музыкалық ойын. 

3-тақырып. Музыка жанрлары. Ән. Бесік жыры. Сөздікті 

терминдермен толықтыру жұмысы. «Бесік жыры» фольклорлық 

шығарманы тыңдау. Шығарманың сипатын талқылау. Ойын-әндерді 

жаттау арқылы ән жанрын меңгеру. Әннің әуеніне сәйкес қозғалу. 

Сөздікті толықтыру бойынша жұмыс. Негізгі сөз: ән. Тақырыптық 
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таныстыру слайдын қарау. Музыка тыңдап отырып сурет салу. 

4-тақырып. Музыка жанрлары. Марш. Марш және оның 

ерекшеліктері туралы әңгіме. Сөздікті толықтыру бойынша жұмыс. 

Негізгі сөз: марш. Марштармен танысу. Таныстыру слайдын қарау. 

Жылдам ойналатын ойындар, марштық қадамды жаттау. 

5-тақырып. Музыка жанрлары. Вальс. Вальстің қимылдарын 

жаттау, пластика арқылы музыканың сипатын жеткізу. Сөздікті 

толықтыру бойынша жұмыс. Негізгі сөз: вальс. 

6-тақырып. Музыка және ертегі. Адамдардың өміріндегі ертегінің 

мәні. Терминдік сөздікті толықтыру бойынша жұмыс.  

7-тақырып. Музыкадағы аңыздар. Музыкалық аспаптардың 

шығуы. Домбыра туралы аңыз. Күйлерді тыңдау.  

8-тақырып. Музыка және мультипликация. Мультипликация – 

өнердің түрі, оның ерекшеліктері және айрықша белгілері. Өнердің екі 

түрін біріктіру. Музыкалық бейнелер мен кейіпкерлерді салу. 

9-тақырып. Тоқсанның қорытынды сабағы. Өткен материалдарды 

қайталау. Музыкалық-ритмикалық жаттығулар мен ойындар. 

Тоқсанның нәтижесін шығару. 

10-тақырып. Табиғат және музыка: Сары-Арқа. Қазақстан туралы 

таныстыру слайдын қарау. Күйлерді тыңдау. «Жез киік туралы аңыз» 

таныстыру слайдын қарау. Музыканы тыңдап отырып табиғат 

бейнелерін сурет салу. «Құс қанаты», «Қос мүйіз» қазақ халық 

билерінің элементтерін пайдалана отырып, музыкалық-ритмикалық 

жаттығуларды орындау.  

11-тақырып. Шөл дала. Әлемнің шөл далалары және оларда 

мекендейтіндер туралы әңгіме. Қазақстан және әлемнің елдерінің 

композиторларының музыкалық шығармашылықтарындағы табиғат, 

жануарлар әлемінің бейнесі. Музыканың мәнерлік құралы. Таныстыру 

слайдын қарау. Музыканы тыңдап отырып, табиғаттың бейнесін 

бейнелеу. Аңдардың қимылдарын келтіре отырып, музыкалық-

ритмикалық жаттығуларды орындау. 

12-тақырып. Теңіз бен су. Музыка мен су дыбыстарының 

ұқсастығы. Музының мәнерлік құралы. Негізгі сөз: тембр. Тақырыптық 

таныстыру слайдын қарау. Музыканы тыңдап отырып, музыкалық 

шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу. Жылдам ойындар. 

13-тақырып. Табиғат. Табиғат пен музыка жанрларының 

түрлілігі. Музыкалық пародия. Музыканың мәнерлік құралы. Негізгі 

сөз: регистр. Музыкалық шығармаларды тыңдау. Таныстыру 

слайдтарын және табиғат туралы деректі фильмнен үзінді көрсету. 

Музыка тыңдап отырып, музыкалық шығармалардың кейіпкерлерін 

бейнелеу. Музыкалық-ритмикалық ойындар. 

14-тақырып. Таулар. Табиғаттың байлығы мен үлкендігі. Таулар 

және олардың ғажайып тұрғындары. Музыканың мәнерлілік 
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құралдары. Музыканың дыбыстық бейнелеу құралдары. Негізгі сөз: 

динамика. Музыкалық шығармаларды тыңдау. Музыкада бейнеленген 

музыкалық-ритмикалық жаттығулар. Қолдарға арналған музыкалық-

ритмикалық жаттығулар. 

15-тақырып. Орман. Табиғаттың әсемдігі және құпиялығы. 

Орманның ғажайып тұрғындары. Музыканың мәнерлік құралдары және 

жанрлары туралы әңгіме және балет жанрымен шолу таныстыру. 

Музыка тыңдап отырып сурет салу. Вальс элементтері бар музыкалық-

ритмикалық жаттығулар. 

16-тақырып. Тоқсанның қорытынды сабағы. Қайталау, бекіту. 

Өткен тақырыптар бойынша ауызша сұрау. Қозғалыстық және 

зияткерлік ойындар. Өткен шығармалардың материалдары бойынша 

викторина. Музыка тыңдап отырып сурет салу. 

17-тақырып. Бізді қоршаған әлем. Балалардың өміріндегі музыка. 

Балалармен олардың өміріндегі музыка туралы әңгімелесу. Музыкалық 

шығармаларды тыңдау. Мультфильмдерді қарау. Музыканы тыңдап 

отырып сүйікті кейіпкерлері мен ойыншықтарын салу.  

18-тақырып. Балалардың орындауындағы музыка. Кішкентай 

орындаушылар туралы сұхбат-әңгіме жүргізу. Концерттерге бару. 

Концерттерде өзін ұстау этикасының негізі. Фортепиано кабинетіне 

саяхат. Музыкалық шығармаларды тыңдау. Тік аппликация - бояуларды 

орындау.  

19-тақырып. Ойын – мектеп жасына дейінгі қызметтің негізгі 

түрі. Музыкалық шығармаларды орындау. Музыканы тыңдап отырып 

аппликация-бояуларды орындау. 

20-тақырып. Әлем балалардың көзімен. Циркке виртуалды 

саяхат. Клоундар туралы әңгіме. Цирк туралы музыкалық 

шығармаларды тыңдау. Музыка тыңдап отырып сурет салу. Клоундар 

мен цирк туралы әңгіме құрастыру. 

21-тақырып. Классиктер – балаларға. Балалардың орындауына 

арналған шығармаларды жазған композиторлар туралы әңгіме. 

Балалардың дүниетанымдық әсері арқылы музыка шығару. Музыкалық 

шығармаларды тыңдау. Қуыршақтың суретін салу. Жіптерден қуыршақ 

дайындау. 

22-тақырып. Музыкадағы тірі табиғат. Музыкада табиғатты 

бейнелеген композиторлар туралы әңгіме. «Музыканың мәнерлік 

құралдары» тақырыбы бойынша терминдерді қайталау. Музыкалық 

шығармаларды тыңдау. 

Тақырыптық таныстыру слайдын қарау. Бояу немесе аппликация 

техникасындағы суреттермен жұмыс. 

23-тақырып. Музыкалық табиғат. «Музыка сурет сала алады ма 

немесе музыкалық суреттер қалай салынады» тақырыбына әңгіме. 

Сөздікпен жұмыс. 
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Лад, тембр, регистр, динамика. Музыкалық шығармаларды 

тыңдау. Музыка желісі бойынша тақырыптық таныстыру слайдын 

қарау. Штрихтау техникасындағы суреттермен жұмыс. 

24-тақырып. Музыкада бейнеленген табиғат көріністері. 

Музыкалық құралдармен қанық жеткізуге болатын табиғат көріністері 

туралы әңгімелесу. 

Шығармаларды тыңдау. Мультфильмді көру. Бояу 

техникасындағы суреттермен жұмыс. 

25-тақырып. Ересектерге арналған музыка. Музыкалық 

шығармаларды тыңдау. Тыңдалған шығармалардың желісі бойынша 

таныстыру слайдтарын қарау. Сурет салу немесе қолдан бұйымдар 

жасау. 

26-тақырып. Тоқсанның қорытынды сабағы. Өткен 

материалдарды қайталау. Викторина. Білім аушының таңдауы бойынша 

музыкалық-ритмикалық жаттығулар мен ойындар.  

27-тақырып. Музыкадағы жыл мезгілдері. Қыс пен көктем. 

Музыкадағы қыс пен көктем табиғатының суреттері. Қыс пен 

көктемнің айырмашылығы. Музыкалық пейзаж бен суреттеменің 

мәнерлілік құралдары. Музыкалық шығармаларды саралап 

қабылдауды, музыканың бейнелеу ерекшеліктерін ажырату білігін 

дамыту. Жыл мезгілдері туралы музыкалық шығармаларды тыңдау. 

«Қыс. Көктем» таныстыру слайдын қарау. «Қар ұшқыны» және 

«парақшалар» аппликацияларын орындау. 

28-тақырып. Музыкадағы жыл мезгілдері. Жаз бен күз. 

Музыкадағы жазғы және күзгі табиғат суреттері. Музыкалық пейзажды 

жеткізу құралдары. Музыкалық шығармаларды саралап қабылдауды, 

музыканың бейнелеу құралдарын ажырату білігін дамыту. Жыл 

мезгілдері туралы музыкалық шығармаларды тыңдау. 

Жыл мезгілдері туралы бейне жазбаны қарау. «Күз» таныстыру 

слайды. Музыкамен сурет салу. «Күзде жапырақтардың түсуі» 

музыкалық-ритмикалық қимыл. 

29-тақырып. Оркестр және аспаптар тобы. Симфониялық 

оркестрдің қалыптасуы туралы қысқа әңгіме. Дыбыс шығару тәсілдері, 

топтар мен тегіне жіктеу. Симофниялық оркестрдің орындауыдағы 

музыкалық шығарманы тыңдау. «Смфониялық оркестр» слайд-

таныстыру. Филармонияға саяхат. Аспаптарды салу (бояу). 

30-тақырып. Қазақ халық аспаптары. Қазақ халық аспаптары 

туралы әңгіме, оларды топқа жіктеу. Жетіген туралы аңыз. Күйлерді 

тыңдау. «Қазақ халық аспаптары оркестрі» таныстыру слайды. Қазақ 

халық оркестрінің концерттеріне бару. Сөздікпен жұмыс. Аңыз-күй, 

жырау, күйші, ақын терминдері. 

31-тақырып. Ерекше аспаптар. Шарманкамен, музыкалық 

сандықшамен, челеста аспабымен, фисгармониямен, ара (пила) танысу. 
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Дыбыс шығару тәсілдерін сипаттау. Аспаптарды тұрмыста қолдану 

және композиторлар шығармашылығында пайдалану. Музыкалық 

шығармаларды тыңдау. Балеттерден күзінді көру. 

32-тақырып. Аспаптардың ғажайып шеберханасы. Халық 

аспаптарының шеберлері мен шеберханалары туралы әңгіме. Табиғи 

және қолда бар материалдардан балалардың өздерінің аспап жасауы. 

Ұжымдық музыка ойнау. Практикалық қызмет арқылы шығармашылық 

қабілет пен өзін өзі танытуды дамыту. Таңдау бойынша музыканы 

тыңдау және танымал әнді ұсынылған ритмде өздерінің шулы 

аспаптарымен сүйемелдеу. 

33-тақырып. Оқу жылында өткен тақырыптарды қайталау. 

Музыкалық шығармалардың бейнелері мен кейіпкерлерін визуалдау 

арқылы ассоциацияны дамыту. Музыкалық терминдік сөздікті 

қалыптастыру. «Аспапты тап?», «Кімнің дауысы дыбысталуда?» 

ойындары. Музыкалық жұмбақтар. 

34-тақырып. Жаттығулар мен ойындар.  

54. «Музыканы тыңдау» бағдарламасын игеруден күтілетін 

нәтижелер. 

Оқу жылының соңында білім алушылар келесі білім, білік және 

дағдыларға ие болады: 

1) өнердің түрі ретінде музының ерекшелігін түсінеді; 

2) шығарманың жалпы сипатын және бейнелі қатарын 

анықтайды; 

3) музыканың мәнерлік құралдарын анықтайды; 

4) музыкалық терминдерді біледі; 

5) ноталық сауаттың негіздерін біледі; 

6) өз ойларын жеткізуді, тыңдаған шығармалары туралы қысқаша 

әңгіме құруды біледі; 

7) симфониялық және халық музыка аспаптарын таниды; 

8) сабақтағы өзінің оқу қызметін бағалай алады;  

9) аудиалды мәдениеттің алғашқы дағдыларына ие болады; 

10) коммуникативтік қабілеттерге және сыныпта араласу 

дағдыларына ие болады. 

55.  Балаларды оқыту нәтижелерін қадағалау және бағалау 

портфолио құру, концерттерге, байқауларға қатысу арқылы жүргізіледі. 

Білім алушының портфолиосына концерттік, байқаулық 

көрсетілімдердің фото суреттерді, іштей және қашықтықтан өткізілетін 

музыкалық байқаулардың материалдарын қамтилады. Тыңдалым, 

концерттік, байқаулық көрсетілімдер сабақтың маңызды қорытынды 

кезеңі болып табылады: тыңдалымдар әр сабақтың соңында талдау 

мақсатында жүргізіледі, концерттік көрсетілімдер – тарауларды, 

тақырыптарды оқу нәтижесі бойынша, қорытынды концерттік 

көрсетілімдер оқы жылының аяғында ұйымдастырылады.  
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56. Әр жарты жылдықтың соңында педагог бекітілген жеке 

жоспардағы репертуарлық тізбеге енгізілген өзгерістерді көрсетіп, 

жоспардың орындалуын белгілейді, ал жылдың соңында білім 

алушының музыкалық және техникалық дамуына, жетістіктері және 

еңбек қабілеттеріне сипаттама береді. 

57. Жылдың соңында берілген мінездеме білім алушы 

даралығының келесі жақтарын ашып көрсетеді: 

1) музыкалық қабілеттерінің деңгейі (естуі, ырғақ, жады); 

2) білім алушының аталған аспапқа орындаушылық аппаратының 

сәйкестігі; 

3) аспапқа икемделу деңгейі; 

4) жалпы дамуы, эмоциялығы, қабылдауы, реакциясының 

жылдамдығы; 

5) музыкамен айналысуға көзқарасы; 

6) еңбекке қабілеттілігі, жинақылығы; 

7) өз бетінше жұмыс істеу білігі; 

8) мәтінді талдаудағы сауаттылық дәрежесі; 

9) музыкалық шығармаларды меңгеру жылдамдығы; 

10) жылдың соңындағы жетістіктері; 

11) білім алушының музыкалық-техникалық дамуындағы 

кемшіліктері және оларды жеңу бойынша міндеттері. 

58. Білім алушыны сипаттауда мақсатқа жетуге ұмтылуы, 

көркемдік қиялының болуы, аспапты еркін игеруі, техникалық жағынан 

еркіндігінің болуы сияқты жеке қасиеттері көрсетіледі. Педагог 

баланың барлық ерекшеліктерін ескереді, жағымды жақтарын баса 

назар қояды және дамыта отырып, осы қабілеттерін педагогикалық 

процесте оңтайлы пайдаланады.  
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Образовательная программа по предметам подготовительного  

отделения  детских музыкальных школ и музыкальных отделений  

детских школ искусств 

  

1. Образовательные программы по предметам подготовительного 

отделения детских музыкальных школ и музыкальных отделений 

детских школ искусств (далее – Программа) определяет единый 

комплекс основных характеристик образования, включающий цель, 

результаты и содержание обучения, организацию образовательного 

процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов обучения по предметам подготовительного отделения. 

2. В настоящей программе используются следующие понятия:  

1) ансамбль – согласованность, единство частей, образующих что-

либо целое; 

2) аппликатура – порядок расположения и чередования пальцев 

при игре на музыкальном инструменте;  

3)  звукоизвлечение –музыкальное извлечение, порождение звуков 

при игре на музыкальном инструменте или пении; 

4) интонирование – умение чисто воспроизводить вокально или 

на музыкальном инструменте звуковой тон; 

5) затакт – неполная доля такта, предшествующая первой доле 

последующего такта; 

6) звукоряд в теории музыки – последовательность звуков, 

расположенных по высоте в восходящем или нисходящем порядке; 

7) канон в музыке –полифоническая форма, в которой мелодия 

образует контрапункт сама с собой; 

8) лега́то в музыке –   приём игры на музыкальном инструменте, 

связное исполнение звуков, при котором имеет место плавный переход 

одного звука в другой, пауза между звуками отсутствует; 

9) мажор в музыке – один из двух ладов гармонической 

тональности; 

10)  такт в музыке – прием, благодаря которому графическое 

изображение пьесы получает полную ясность и легкость для чтения; 

11) транспонирование музыки – профессиональный приём, 

которым пользуются многие музыканты; 

12) темп в музыке – скорость следования метрических счетных 

единиц;  

13) размер в музыке – количественная характеристика тактового 

метра, указывающая число долей в такте; 

14) слушание музыки – одна из лучших форм работы для 

развития способностей активно воспринимать музыку разных жанров, 

форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и 

композиторов, различать вокальные, инструментальные, оркестровые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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произведения; 

15) музыкальный жанр – многозначное понятие, 

характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их 

происхождением, условиями исполнения и восприятием;   

16) нон легато – способ исполнения, при котором переход от 

одного звука к другому происходит отделенно, но не отрывисто; 

17) полифония – склад многоголосной музыки, определяющийся 

функциональным равноправием отдельных голосов (мелодических 

линий, мелодий в широком смысле) многоголосной фактуры; 

18) стаккато – музыкальный штрих, предписывающий исполнять 

звуки отрывисто, отделяя один от другого паузами; 

19) тоника – первая ступень классико-романтического тонального 

лада, его главный устой; 

20) альтерация в гармонии тональных и модальных ладов –  

хроматическое видоизменение неустойчивой диатонической ступени, 

обостряющее ладовое тяготение к устойчивой; 

21) мелкая моторика – совокупность скоординированных 

действий человека, направленных на выполнение точных мелких 

движений кистями и пальцами рук и ног; 

22) народная песня – музыкально-поэтический жанр фольклора, 

наиболее распространённый вид народной музыки, продукт 

коллективного устного творчества; 

23) штиль – вертикальная палочка, которая прикрепляется к 

головке ноты, длительностью менее целой; 

24) этюд – инструментальная пьеса, как правило, небольшого 

объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного 

приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования 

техники исполнителя. 

3. Срок освоения образовательной программы – один год.   

В подготовительные классы принимаются дети шести-семи лет. 

Обучение осуществляется в индивидуальной и групповой форме. 

Количественный состав обучающихся в подготовительной группе – 6-

10 человек. 

4. Объем учебного времени на реализацию программы 

определяется типовым учебным планом детских музыкальных школ, 

приведенном в приложении 1 к настоящему приказу. Обучение 

осуществляется в индивидуальной форме. 

5. Основные принципы достижения цели программы:  

1) постепенность в развитии природных способностей детей; 

2) строгая последовательность в овладении музыкальной 

лексикой и техническими приемами; 

3) систематичность и регулярность занятий; 

4) целенаправленность учебного процесса. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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6. Программы предназначены для обучающихся, 

ориентированных на дальнейшее обучение в музыкальных школах и 

школах искусств. 

7. Программа рассчитана на детей различной степени 

музыкальной одарённости, подготовки и общего развития. Педагог 

обращает на доступность, постепенность и последовательность в 

освоении музыкальных знаний, пробуждение у детей интереса к 

музыке. 

8. Программа ориентирована на развитие у обучающихся 

личностных качеств, способствующих:  

1) освоению первоначальных знаний, умений и навыков игры на 

инструментах, позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности; 

2) приобретению обучающимися опыта творческой деятельности; 

3) овладению обучающимися духовными и культурными 

ценностями народов мира; 

4) получению музыкального образования и приобщения к 

музыкальной культуре; 

5) формированию у обучающихся комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать образовательные 

программы детской музыкальной школы. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на: 

1) создание условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития, профессионального самоопределения 

обучающихся, соответствующих их индивидуальности, развитию 

творческих способностей, с учетом интеллектуально-личностных 

возможностей; 

2) создание у обучающихся позитивной мотивации к обучению; 

3) оказание помощи личности в ее самопознании, формировании 

адекватной самооценки и адаптации в реальных жизненных условиях, 

преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих личностному росту и саморазвитию 

обучающегося; 

4) оказание психологической помощи и поддержки обучающихся 

в соответствии с целями и задачами программы. 

10. Привитие обучающимся необходимых исполнительских 

навыков и умений осуществляется в процессе работы над различными 

по содержанию, характеру и стилю художественными произведениями, 

а музыкальное воспитание и развитие их основывается на изучении 

народной музыки, творчества казахстанских, русских и зарубежных 

композиторов. 

11. Особенностью программы является ее общеразвивающая 
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направленность на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на инструменте, опыта творческой деятельности, приемов 

сольного исполнительства.  

12. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, ориентирована на развитие 

функциональной грамотности школьников и достижение ключевых и 

предметных компетенций (освоенных специфических знаний, умений, 

навыков в рамках учебного предмета). 

13. Методологическая основа программы: 

1) концепция целостного подхода к формированию личности;   

2) теория возрастного, личностно-деятельностного, 

индивидуально-дифференцированного и проблемно-исследовательского 

подходов в обучении; 

3) общедидактические постулаты современной педагогики, 

детерминированные ими подходы к содержанию, формам и методам 

образовательного процесса; 

4) разработка проблемы развития творческих и исполнительских 

способностей обучающегося в контексте развивающего обучения; 

5) теоретические положения и методические установки видных 

педагогов и музыковедов. 

14. Педагогические принципы отбора содержания учебного 

материала: 

1) принцип природосообразности и доступности учитывает 

возрастные особенности обучающегося, позволяя отобрать доступный 

для слушания, изучения, исполнения учебный материал, который 

способствует его музыкальному и духовно-нравственному развитию; 

2) принцип преемственности означает связь между всеми 

классами обучения на уровне содержания и музыкально-

исполнительской деятельности обучающегося; 

3) принцип индивидуализации обучения является главным 

способом практического освоения исполнительских навыков игры на 

инструменте; 

4) принцип творчества предполагает раскрытие способностей и 

склонностей обучающегося, способствует созданию ситуации успеха, 

радости общения с искусством. 

15. Специфика обучения предметам подготовительного класса 

«Сольфеджио», «Фортепиано», «Домбра» и «Слушание музыки» 

предполагает вариативность выбора методов, средств, форм обучения и 

подбора репертуарного комплекса.  

16. Для достижения поставленных задач используются 

следующие методы обучения: 

1) беседа, рассказ, объяснение, дискуссия; 

2) наглядно-демонстрационный – исполнение произведения 
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педагогом на инструменте, наблюдение, показ интерактивных и 

мультимедийных презентаций; 

3) практический – работа на инструменте, подготовительные 

упражнения, самостоятельный разбор произведения, работа над 

отдельными частями произведения; 

4) аналитический – сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления; 

5) эмоциональный – подбор ассоциаций, образов, 

художественного впечатления, развитие музыкально-образного 

мышления. 

17. Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей обучающегося, физических данных, уровня развития 

творческих способностей. Весь процесс обучения строится от простого 

к сложному. 

18. Формы занятий: 

1) практические – приемы и навыки игры отрабатываются на 

инструменте; 

2)  репетиционно-концертные – подготовка и публичное 

представление концертных номеров; 

3) конкурсы; 

4) урок-игра – использование игровых технологий на уроке; 

5) урок-экскурсия. 

19. При реализации программы педагог использует 

интерактивные образовательные технологии, классические и 

нетрадиционные типологии уроков в современной музыкальной школе. 

20. Основной формой учебно-воспитательной работы в классе 

является урок, проводимый как групповое занятие педагога с 

обучающимися.  

21. Программа занятий состоит из одновременно проводимых 

теоретических и практических занятий. 

22. Внеурочные формы работы: 

1)  подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

2) участие в творческих и культурно-просветительских 

мероприятиях; 

3) встречи с музыкальными деятелями, исполнителями, 

композиторами. 

23. На основе настоящей программы педагог разрабатывает 

рабочую учебную программу, которая определяет оптимальные и 

наиболее эффективные для данного класса содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательного процесса. 

24. Структурные элементы рабочей учебной программы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 
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3) планирование учебной деятельности;  

4) учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

25. На титульном листе размещаются основные сведения: 

1) название организации образования; 

2) название учебного предмета; 

3) обозначение класса, для которого разработана рабочая учебная 

программа; 

4) сроки действия рабочей учебной программы (учебный год); 

5) краткая информация о педагоге; 

6) место для отметки об утверждении рабочей учебной 

программы руководителем организации образования. 

26. Содержание пояснительной записки:  

1) образовательная программа как основание; 

2) педагогическая цель и задачи, актуальные при обучении 

предмету в данном классе; 

3) особенности обучения в данном классе (развивающие, 

коррекционно-развивающие, работа с одаренными детьми); 

4) особенности и проблемы, существующие в организации 

работы в данном классе; 

5) информация об изменении сроков и/или времени изучения 

отдельных тематических блоков (разделов) с указанием причин и 

целесообразности изменений. 

27.  Раздел «Планирование учебной деятельности» содержит 

календарно-тематическое планирование с выделением характеристик 

деятельности обучающихся, репертуарный перечень по классам. 

28. Содержание раздела «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса»: 

1) перечень познавательной литературы для обучающегося; 

2) перечень методической литературы для педагога; 

3) перечень учебно-наглядных пособий.  

29. Рабочая учебная программа педагога рассматривается на 

заседании методического совета и утверждается руководителем 

организации образования до начала учебного года.  

30. Педагог формирует репертуарный перечень музыкальных 

произведений, систематизирует произведения и дополняет репертуар в 

соответствии с возможностями обучающихся. 

31. Репертуарный перечень включает произведения казахской, 

русской, зарубежной музыки, высокохудожественные детские, 

юношеские пьесы современных композиторов, популярные песни из 

мультфильмов, детских кинофильмов, народную музыку. 

32. Педагог активно использует в учебном процессе обработки 

казахских народных песен и кюев, произведения казахстанских 

композиторов, учитывая в процессе их изучения характерные ладовые, 
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гармонические, ритмические и мелодические особенности. 

33. Репертуар систематически обновляется и расширяется, 

включая в него лучшие пьесы, создаваемые современными 

отечественными и зарубежными композиторами. 

34. Педагог тщательно продумывает методику и репертуар 

обучающихся, добиваясь постепенного перехода от менее трудных 

заданий к более сложным, подбирая учебный материал, доступный для 

обучающегося как со стороны музыкального содержания, так и техники 

исполнения. 

35. Цель программы по предмету «Сольфеджио»: развитие 

музыкальных способностей обучающихся и их подготовка для 

дальнейшего обучения в музыкальной школе.  

36. Задачи программы. 

Обучающие: 

1) приобретение знаний по музыкальной грамоте; 

2) формирование вокально-интонационных навыков, ладового 

чувства; 

3) формирование звуковысотного слуха; 

4) воспитание чувства метроритма; 

5) формирование первичных представлений о средствах 

музыкального языка; 

6) формирование первоначальных музыкальных представлений и 

навыков. 

Развивающие: 

1) развитие внутреннего слуха, музыкальной памяти;  

2) развитие музыкальных способностей; музыкальный слух, 

чувство ритма, память; 

3) развитие эмоций, воображения, вкуса ребёнка; 

4) развитие начальных творческих задатков. 

Воспитательные: 

1) привитие детям любви интереса к музыке; 

2) воспитание художественного вкуса; 

3) формирование представлений о музыкальном искусстве как 

форме отражения окружающего мира; 

4) духовно-нравственное воспитание детей. 

37. Программные требования по предмету «Сольфеджио»: 

1) обучающиеся для развития мелодического слуха обучаются 

правильному интонированию, обращая внимание на особенности 

звукоизвлечения, дыхания, правильное положение корпуса, головы. 

2) основой репертуара являются маленькие песни – попевки, 

которые развивают чистую интонацию, ладовый слух, укрепляют 

вокальный аппарат; 
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3) необходимым видом работы является слуховой анализ, для 

работы берутся песни-попевки и прорабатываются на карточках-схемах 

(со звукорядами из двух, трех, четырех и пяти звуков); 

4) теоретические сведения изучаются в ходе урока и 

закрепляются в разных разделах. Обучающиеся осваивают 

длительность, ноты первой октавы в скрипичном ключе, клавиатуру до 

- соль, регистры, динамику, темпы, штрих, характер, лады, понятие 

«фраза». 

38. Содержание учебного предмета «Сольфеджио». 

Тематическое планирование.  

Тема 1. Виды искусств. Музыкальное искусство. Роль и значение 

музыки в жизни человека. Звукоизобразительные, 

звукоподражательные возможности музыки.  

Развивающие музыкальные игры.  

Тема 2. Знакомство с клавиатурой фортепиано. Деление 

клавиатуры на октавы и названия октав. Игра последовательности 

клавиш в разных октавах и комбинациях. Регистры (верхний, средний, 

нижний).   

Накопление слуховых впечатлений. Слушание музыкальных 

произведений. 

Тема 3. Звуки высокие и низкие. Повторность звуков, движение 

мелодии вверх-вниз. Игры «Слушаем звуки», «Кого встретил 

колобок?». 

Тема 4. Работа над вокальными навыками: правильное положение 

корпуса, спокойный вдох, активное пение, но без напряжения. Умение 

пользоваться различными регистрами голоса. Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Тема 5. Работа над дикцией. Выразительное чтение текстов песен. 

Работа над ритмическими рисунками. Разучивание и подбор по 

слуху от разных клавиш детских песен. 

Тема 6. Знакомство с музыкальными инструментами. Казахские 

народные инструменты. Русские народные инструменты. Инструменты 

симфонического оркестра).  

Тема 7. Основные музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш. 

Разучивание характерных танцевальных и маршевых движений.  

Тема 8. Характер музыки.  Средства музыкальной 

выразительности. Слушание музыкальных произведений. 

Тема 9. Нотное письмо. Нотный стан. Скрипичный ключ. Работа 

с нотами первой октавы.  

Тема 10. Понятие о длинных и коротких звуках. Звуки «бегущие» 

(ти-ти), «шагающие» (та) - восьмые и четверти. Написание штилей. 

Ритмический анализ знакомых песен, пропевание их ритмослогами и 
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запись их на доске длинными и короткими палочками. Сопровождение 

пения ритмослогами хлопками: ти-ти – в ладоши, та – по коленкам.  

Тема 11. Метризация двухсложных и трёхсложных слов. 

Выстукивание метрической пульсации под музыку. Движение под 

музыку. 

Тема 12. Ладоинтонационная работа. Подготовка к осознанию 

тоники. Пение долгих и коротких мелодических попевок с доведением 

до тоники. Разучивание песен по слуху в различных тональностях и 

размерах.  

Тема 13. Мажорные и минорные лады. Развитие слухового 

восприятия. Определение характера прослушанной музыки. 

Сочинение детьми названия к исполненной музыке. 

Рисование картин к прослушанной музыке. Определение лада 

исполненной музыки. Использование песенных игр на сопоставление 

мажора и минора. 

Тема 14. Лад. Понятие о ладе. Понятие о ступенях лада с общим 

делением на устои и неустои. Индивидуализация характера каждой 

ступени. Обозначение ступени римскими цифрами. Звукоряд. Гамма. 

Тоника. Трезвучие.  

Использование песенных игр. Пальчиковые игры. 

Тема 15. Метр и ритм. Сильные и слабые метрические доли. 

Ритмическое освоение слов. Двухдольная метрическая пульсация. 

Размер 2/4, схема дирижирования. Различные виды ритмических 

рисунков.  

Тема 16. Трёхдольная метрическая пульсация. Размер ¾. Схема 

дирижирования. Различные виды ритмических рисунков.  

Тема 17. Затакт. Паузы. Свободное досочинение ритмической 

фразы, начатой педагогом, чтение ритмической строчки ритмослогами. 

Тема 18.  Ритмический канон. Чтение ритмического рисунка с 

хлопками, тактирование под музыку – в характере музыки. Игра в 

детском ударном оркестре.  

Тема 19. Ритмическая импровизация. Ритмические диктанты. 

Двигательная импровизация как непосредственная реакция на 

слушание музыки. 

Тема 20. Знакомство с понятиями полутон и тон. Знаки 

альтерации. Строение мажорной гаммы. Тональность Ре мажор. 

Последовательное введение неустоев два, семь. Интонирование 

звукорядов: один – два – три и обратно, тетрахорд, пентахорд, гамма.  

Пение песенок и упражнений по звукам мажорного трезвучия 

вначале вниз, затем вверх. Выработка ощущения тоники. 

Тема 21. Выработка ощущения индивидуального характера пять – 

три – один ступеней мажорного лада. Пение этих ступеней мажорного 

лада ания и выразительностью исполнения.  
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Тема 22. Сольфеджирование песен и мелодий, состоящих из 

пройденных ступеней и нот с тактированием на две четверти, по 

рабочим тетрадям, записи на доске. 

Тема 23. Инструментальные импровизации, связанные с 

изобразительностью или характеристичностью образов.  

Тема 24. Транспонирование. Подбор знакомых песен в 

тональностях до и ре – мажор осознанием устойчивых и неустойчивых 

ступеней. 

Тема 25. Музыкальная фраза. Сочинение маленьких фраз на 

известных интонационных моделях с названием ступеней. Понятия 

«мелодия и аккомпанемент». Пение выученных песен по фразам или 

под аккомпанемент. Правописание звуков малой октавы. 

Тема 26. Музыкальный язык. Музыкальная фразировка, работа в 

тональностях До и Ре мажор. Сольфеджирование мелодий в размере 

две четверти, три четверти. 

Тема 27.  Устные диктанты. Выкладывание разучиваемых 

песенок нотками на фланелеграфе, нотном стане. Выкладывание 

карточками ритмического рисунка. Чередование пения вслух с пением 

про себя. Дописывание мелодии. Записывание выученных и 

проанализированных мелодий из пройденных ступеней.  

Тема 28. Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, 

звукоряда, устойчивых ступеней. Ритмическое эхо, мелодическое эхо. 

Определение на слух размера две четверти, три четверти. 

Тема 29. Определение трех частей на слух (по смене образа) в 

простой трехчастной форме. Пение по цепочке. Чередование пения 

вслух и «про себя». Запоминание пропущенных тактов в знакомых 

мелодиях на доске. 

Тема 30. Музыкальный образ. Музыкальный язык.  

Основные средства музыкальной выразительности - мелодия, 

гармония, ритм, лад, тембр, регистр, темп, динамика, фактура, их 

взаимодействие в музыкальном сочинении. 

Тема 31. Симфонический оркестр. Состав оркестра. Группы 

инструментов. 

Тема 32. Опера и балет как синтетические жанры. Общие черты и 

различия.  

39. Ожидаемые результаты освоения программы «Сольфеджио».  

К концу обучения в подготовительном классе обучающиеся 

имеют следующие знания, умения и навыки. 

Знают: 

1) термины - музыкальный звук, нота, интонация, мелодия, тембр, 

ритм, темп, жанр, скрипичный ключ, композитор, исполнитель, 

слушатель, музыкальные инструменты, оркестр народных 

инструментов; 
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2) средства музыкального языка: мелодия, ритм, темп, лад; 

3) основные виды и жанры музыкального искусства; 

4) название и звучание классических музыкальных инструментов;  

5) название и звучание казахских и русских народных 

инструментов; 

6) правила слушания музыкальных произведений. 

Умеют:  

1) пропеть небольшую мелодию по нотам, знакомую песню от 

любого звука, сопровождая пение ровными хлопками в ладоши; 

2) определять размер прослушанной музыки; 

3) простучать или прохлопать написанный ритм; 

4) определять размер данной мелодии; 

5) определить характер прослушанной музыки (мажор или 

минор); 

6) допеть незаконченную мелодию (один или несколько звуков); 

7) сопоставлять по характеру звучания знакомую музыку; 

8) определить по нотам любую из пройденных в году песен и 

уметь пропеть её с названием нот;  

9) эмоционально выражать характер музыки; 

10) подобрать знакомую мелодию на фортепиано; 

11) исполнять простейшее музыкальное произведение: песню, 

инструментальную пьесу; 

12) словесно выразить эмоциональное впечатление от 

музыкального произведения. 

Владеют навыками: 

1) транспонирования знакомой мелодии на фортепиано; 

2) элементарного вокального и инструментального 

музицирования; 

3) музыкальной учебной деятельности. 

40. Цель программы по предмету «Фортепиано»: подготовить 

обучающегося для освоения основного курса обучения по классу 

фортепиано. 

41. Задачи программы. 

Обучающие: 

1) приобретение определённых знаний о музыке;  

2) знакомство с музыкальной грамотой, разными приемами 

звукоизвлечения; 

3) формирование слухового контроля; 

4) формирование специальных знаний, умений и навыков; 

5) обучение первоначальным пианистическим приёмам и 

навыкам. 

Развивающие: 
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1) развитие слуха, ритма, творческого воображения, образного 

восприятия музыки; 

2) общемузыкальное развитие обучающегося с учётом их 

природных возможностей; 

3) развитие начальных творческих задатков. 

Воспитательные: 

1) приобщение детей к миру музыки; 

2) формирование устойчивого интереса к занятиям; 

3) развитие личности ребёнка, его активности, 

самостоятельности; 

4) формирование и развитие эстетических воззрений и 

художественных вкусов детей. 

42. Программные требования по предмету «Фортепиано»: 

1) на занятиях педагог регулярно использует такие виды 

деятельности, как слушание музыки, пение, подбор по слуху, 

упражнения, направленные на развитие чувства ритма, начальную 

организацию мелкой моторики, формирование начальных навыков 

посадки и приемов игры на фортепиано; 

2) к знакомству с основами нотной грамоты и более сложным 

разделам педагог переходит, постепенно усложняя задачи, в 

зависимости от способностей и возраста, обучающегося; 

3) все учебные занятия проводятся в игровом процессе; 

4) в течение учебного года обучающиеся осваивают различные 

игровые навыки non legato, legato, staccato, жанры музыкальных 

произведений, 20-25 различных по форме музыкальных произведений: 

народные песни, этюды, пьесы песенного и танцевального характера, 

ансамбли, пьесы с элементами полифонии.  

43. Содержание учебного предмета «Фортепиано». 

Тематическое планирование.  

Тема 1. Вводное занятие. Введение в мир музыки. Беседа о 

жанровой музыке. 

Тема 2. Знакомство со старинными клавишными инструментами, 

способами звукоизвлечения, разницей звучания. 

Тема 3. История создания фортепиано. Путешествие по 

клавиатуре.  

Тема 4. Правила маленького пианиста. Выработка правильной 

посадки за инструментом. Посадка, положение корпуса, высота 

запястья. 

Тема 5. Подготовка игрового аппарата к игре на инструменте. 

Постановка рук. Работа над постановкой и снятием рук с клавиатуры. 

Маховые упражнения по системе Д. Артаболевской. 

Тема 6. Донотный период. Организация игровых движений. 

Развитие творческих навыков. Сочинение музыкальных слов, имён, 
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простейших попевок, песенок на предложенные слова. 

Тема 7. Развитие творческих навыков. Развитие музыкального 

слуха Использование шумовых музыкальных инструментов для 

сопровождения сочинённых или подобранных песенок, музыкальных 

произведений. 

Тема 8. Компьютерные технологии. 

Тема 9. Игра с рук, подбор лёгких песенок. Игра в ансамбле с 

педагогом. Чередование рук, выработка пластичных движений.  

Тема 10. Пение обучающимися простейших мелодий под 

аккомпанемент педагога.  

Тема 11. Беседа о средствах музыкальной выразительности. 

Тема 12. Слушание и восприятие музыки. Определение жанра, 

характера, настроения музыки. 

Тема 13. Нотный стан, скрипичный и басовый ключи, клавиатура. 

Тема 14. Понятия: мелодия. Мотив, аккомпанемент, фраза, 

период. 

Тема 15. Длительность нот. Паузы. Динамические оттенки. Лад 

(мажор и минор). 

Тема 16. Знаки альтерации. Музыкальная терминология. 

Тема 17.  Трезвучия мажор и минор. Умение чисто интонировать. 

Тема 18. Исполнительские штрихи. Владение штрихами non 

legato, legato, staccato. 

Тема 19. Гаммы. Упражнения. Основы аппликатуры. Развитие 

самостоятельности первого пальца, укрепление четвертого и пятого 

пальцев. 

Тема 20. Чтение нот с листа.  

Тема 21. Этюды и пьесы. Игра двумя руками. Переход от игры 

поочерёдного исполнения каждой рукой к одновременной игре двумя 

руками. 

44. Ожидаемые результаты освоения программы «Фортепиано».  

К концу обучения подготовительного класса, обучающиеся 

имеют следующие знания, умения и навыки. 

Знают: 

1) первоначальные основы музыкальной грамоты; 

2) клавишные музыкальные инструменты; 

3) основные жанры музыки; 

4) игровые приёмы non legato, legato, staccato; 

5) выразительные средства музыки: мелодия, ритм, паузы, 

штрихи, динамика. 

Умеют:  

1) правильно сидеть за инструментом;  

2) играть музыкальные пьесы поочерёдно или двумя руками 

осознанно и выразительно, применяя усвоенные теоретические знания; 
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3) исполнять приёмы звукоизвлечения: non legato, legato, staccato; 

4) использовать при игре динамические оттенки - f, p, крещендо, 

диминуэндо; 

5) управлять своим мышечно-двигательным аппаратом; 

6) подчинить игровой аппарат воле исполнителя, начальным 

художественным    задачам; 

7) подобрать мелодию от разных звуков, пропеть её;  

8) сочинить мелодию по предложенному ритму, словам на 2,3,4,5, 

нот; 

9) разбираться в жанрах музыки;  

10) словесно рассказывать содержание произведение, 

почувствовать лад.  

45. Цель программы по предмету «Домбра»:  подготовка 

обучающихся для комфортного освоения основного курса обучения по 

классу домбры,  воспитание активного интереса к музыке и 

инструменту, развитие музыкальных и исполнительских возможностей. 

46. Задачи программы. 

Обучающие: 

1) знакомство с музыкальной грамотой; 

2) приобретение простейших исполнительских навыков;  

3) формирование слухового контроля; 

4) обучение первоначальным домбровым  приёмам и навыкам; 

Развивающие: 

1) развитие слуха, ритма, творческого воображения, образного 

восприятия музыки; 

2) развитие эмоций, воображения, вкуса ребёнка; 

3) общемузыкальное развитие обучающихся с учётом их 

природных возможностей; 

4) развитие начальных творческих задатков. 

Воспитательные: 

1) приобщение детей к миру музыки; 

2) формирование устойчивого интереса к занятиям; 

3) развитие личности ребёнка, его активности, 

самостоятельности; 

4) формирование и развитие эстетических воззрений и 

художественных вкусов детей. 

47. Программные требования подготовительного класса по 

предмету «Домбра»: 

1) обучающиеся знакомятся с основами нотной грамоты, 

длительностью нот, паузами, динамическими оттенками, ладами, 

тональными знаками альтерации, музыкальной терминологией; 

2) на занятиях педагог регулярно использует такие виды 

деятельности, как слушание музыки, пение, подбор по слуху, 
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упражнения, направленные на развитие чувства ритма, формирование 

начальных навыков посадки и приемов игры на домбре; 

3) все учебные занятия проводятся в игровом процессе; 

4) в течение учебного года обучающиеся осваивают 

исполнительские штрихи, игровые приемы, чтение нот с листа, гаммы, 

упражнения, этюды и пьесы, жанры музыкальных произведений, 20-25 

различных по форме музыкальных произведений.  

48. Содержание учебного предмета «Домбра». 

Тематическое планирование.  

Тема 1. Вводное занятие. Введение в мир музыки. Беседа о 

жанровой музыке. 

Тема 2. Знакомство с инструментом, способами звукоизвлечения, 

разницей звучания. 

Тема 3. История создания домбры.   

Тема 4. Выработка правильной посадки и постановки с 

инструментом. Посадка, положение корпуса, высота запястья. 

Тема 5. Подготовка игрового аппарата к игре на инструменте. 

Постановка рук. Работа над постановкой пальцев.  

Тема 6. Донотный период. Организация игровых движений. 

Развитие творческих навыков. Сочинение музыкальных слов и имён, на 

предложенные слова. 

Тема 7. Развитие творческих навыков. Развитие музыкального 

слуха Использование шумовых музыкальных инструментов для 

характеристики ритма сочинённых музыкальных слов и имён. 

Тема 8. Компьютерные технологии в программе «Финал», 

«Сибелиус». 

Тема 9. Подбор лёгких песенок. Игра в ансамбле с педагогом.  

Тема 10. Пение простейших мелодий под аккомпанемент 

педагога.  

Тема 11. Беседа о средствах музыкальной выразительности. 

Тема 12. Слушание и восприятие музыки. Определение жанра, 

характера, настроения музыки. 

Тема 13. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Тема 14. Понятия: мелодия, кюй, пьеса. 

Тема 15. Длительность нот. Паузы. Динамические оттенки. Лад 

(мажор и минор). 

Тема 16. Знаки альтерации. Музыкальная терминология. 

Тема 17.  Умение чисто интонировать. 

Тема 18. Исполнительские штрихи. Владение штрихами ПV, ПVV, 

ПVПV (төкпе).  

Тема 19. Гаммы. Упражнения. Основы аппликатуры. Развитие 

самостоятельности пальцев, укрепление третьего и четвертого пальцев. 

Тема 20. Чтение нот с листа.  
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Тема 21. Этюды и пьесы. Игра на инструменте. 

49. Ожидаемые результаты освоения программы «Домбра».  

К концу обучения, подготовительного класса обучающиеся 

имеют следующие знания, умения и навыки. 

Знают: 

1) первоначальные основы музыкальной грамоты; 

2) казахские народные инструменты; 

3) основные жанры музыки; 

4) игровые приёмы төкпе, шертпе; 

5) выразительные средства музыки: мелодия, ритм, пауза, 

динамика. 

Умеют:  

1) правильно сидеть за инструментом;  

2) играть пьесы выразительно, применяя усвоенные 

теоретические знания; 

3)  исполнять приёмы звукоизвлечения: төкпе; 

4) использовать при игре динамические оттенки - f, p, крещендо, 

диминуэндо; 

5) управлять игровым аппаратом; 

6) подобрать мелодию от разных звуков, пропеть её; 

7) сочинить мелодию по предложенному ритму на 2, 3, 4, 5, нот; 

8)  разбираться в жанрах музыки; 

9) словесно рассказывать содержание произведение, 

почувствовать лад. 

50. Цель программы предмета «Слушание музыки» (предмет по 

выбору): создание условий для музыкального и личностного развития 

обучающихся, последующего освоения и приобщения их к 

музыкальному искусству.  

51. Задачи программы. 

Обучающие: 

1) приобретение навыков начального музыкального образования 

таких, как умение читать и записывать ноты, знать музыкальную 

терминологию, определять на слух лад, темп, размер музыки;  

2) ознакомление с жанрами и ритмами танцевальной музыки; 

3) формирование у обучающихся первоначальных навыков 

слухового наблюдения, музыкального вкуса. 

Развивающие: 

1) развитие ритма, слуха, внимания, памяти, мышления, 

творческих способностей, воображения, музыкально-эстетического 

вкуса обучающихся;  

2) развитие интереса детей к познанию музыки и сопоставлению 

ее с окружающей жизнью; 
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3) развитие способности запоминать музыкальное произведение 

и анализировать его. 

Воспитательные: 

1) воспитание культуры слушания музыки, необходимой для 

последующего освоения нового музыкального и понятийного 

материала; 

2) воспитание музыкального вкуса обучающихся на лучших 

образцах классического и народного искусства; 

3) интеллектуальное и духовное развитие личности; 

4) создание мотивации для поступления в музыкальную школу. 

52. Программные требования по предмету «Слушание музыки»: 

1)  обучающиеся в течение учебного года овладевают 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, в том числе с 

ориентацией на нотную запись, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

2) обучающиеся осваивают знания о музыке, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка, музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов, 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

3) в течение учебного года обучающиеся принимают участие в 

подготовке и проведении коллективных творческих дел «Праздник 

посвящения в музыканты», «Музыкальные гостиные», «Осенние 

нотки». 

53. Содержание учебного предмета «Слушание музыки». 

Тематическое планирование. 

Раздел «Мир и музыка». 

Тема 1. Музыка в жизни людей и детей. Народная музыка и 

композиторская (авторская).  Обсуждение характера произведения. 

Рисование под музыку. Создание словаря терминов. 

Тема 2. Музыка и настроение. Влияние музыки на настроение 

людей и способности музыкального произведения выражать 

настроение.                                       Обсуждение характера 

прослушанного произведения. Просмотр слайд-презентации. Рисование 

под музыку. Музыкальная игра «Весело. Грустно». 

Тема 3. Музыкальные жанры. Песня. Колыбельная. Работа над 

дополнением словаря терминов. Слушание фольклорного произведения 

«Бесік жыры». Обсуждение характера произведения. Освоение жанра 

песни посредством разучивания песни-игры. Ритмические движения 

под мелодию песни. Работа над дополнением словаря. Ключевое слово: 
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песня. Просмотр тематической слайд-презентации. Рисование под 

музыку. 

Тема 4. Музыкальные жанры. Марш. Беседа о марше и его 

особенностях. Разновидности маршей. Работа над дополнением 

словаря. Ключевое слово: марш. Знакомство с маршами. Просмотр 

слайд-презентации. Подвижные игры, разучивание маршевого шага. 

Тема 5. Музыкальные жанры. Вальс. Разучивание движений 

вальса, выражение характера музыки пластикой. Работа над 

дополнением словаря. Ключевое слово: вальс. 

Тема 6. Музыка и сказка. Значение сказки в жизни людей. Работа 

над дополнением терминологического словаря.  

Тема 7. Легенды в музыке. Происхождение музыкальных 

инструментов. Легенда о домбре.  Слушание кюев.  

Тема 8. Музыка и мультипликация. Вид искусства 

мультипликация, особенности и отличительные черты. Соединение 

двух видов искусства. Рисование музыкальных образов и персонажей. 

Тема 9. Итоговое занятие четверти. Повторение пройденного 

материала. Музыкально-ритмические упражнения и игры. Подведение 

итогов четверти. 

Тема 10. Природа и музыка: Сары-Арка. Просмотр слайд-

презентации о Казахстане.  Слушание кюев. Просмотр слайд-

презентации «Легенда о медной сайге». Рисование под музыку образов 

природы. Музыкально-ритмические упражнения с элементами 

казахского народного танца «Кұс қанаты», «Қос мүйіз».  

Тема 11. Пустыня. Рассказ о пустынях мира и их обитателях. 

Образы природы, животного мира в музыкальном творчестве 

композиторов Казахстана и стран мира. Выразительные средства 

музыки. Слушание музыкальных произведений. Просмотр слайд-

презентации. Рисование под музыку образов природы. Музыкально-

ритмические упражнения с элементами имитации движения животных. 

Тема 12. Море и вода. Созвучность музыки и звуков воды. 

Выразительные средства музыки. Ключевое слово: тембр. Просмотр 

тематической слайд-презентации. Рисование под музыку образов 

музыкального произведения. Подвижные игры. 

Тема 13. Природа. Многообразие природы и музыкальных 

жанров. Музыкальная пародия. Выразительные средства музыки. 

Ключевое слово: регистр. Слушание музыкальных произведений. 

Просмотр слайд-презентации и фрагментов документального фильма о 

природе. Рисование под музыку образов музыкального произведения. 

Музыкально-ритмические игры. 

Тема 14. Горы. Богатство и величие природы. Горы и их 

сказочные жители. Выразительные средства музыки. 

Звукоизобразительные свойства музыки. Ключевое слово: динамика.  
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Слушание музыкальных произведений. Рисование образов природы, 

отраженных в музыке. Музыкально-ритмические упражнения для рук. 

Тема 15. Лес. Красота и загадочность природы. Сказочные 

жители леса. Беседа о выразительных средствах и жанрах музыки и 

обзорное знакомство с жанром балета. Слушание фрагментов 

музыкальных произведений из балетов. Рисование под музыку. 

Музыкально-ритмические упражнения с элементами вальса. 

Тема 16. Итоговое занятие четверти. Повторение, закрепление. 

Устный опрос по пройденным темам. Подвижные и интеллектуальные 

игры. Викторина по материалам пройденных произведений. Рисование 

под музыку. 

Тема 17. Мир вокруг нас. Музыка в жизни детей. Беседа с детьми 

о том, какая музыка присутствует в их жизни. Слушание музыкальных 

произведений. Просмотр мультфильмов. Рисование под музыку 

полюбившихся персонажей и игрушек.  

Тема 18. Музыка в исполнении детей. Рассказ-беседа о маленьких 

исполнителях. Посещение концерта. Основы этики поведения на 

концерте. Экскурсия в кабинет фортепиано. Слушание музыкальных 

произведений. Выполнение вертикальной аппликации-раскраски.  

Тема 19. Игра как основной вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Слушание музыкальных произведений. Выполнение под 

музыку аппликации-раскраски. 

Тема 20. Мир глазами детей. Виртуальная экскурсия в цирк. 

Рассказ о клоунах. Слушание музыкальных произведений о цирке. 

Рисование под музыку. Создание рассказа о клоунах и цирке. 

Тема 21. Классики – детям. Рассказ о композиторах, создавших 

произведения для исполнения детьми. Создание музыки сквозь призму 

детского мировоззрения. Слушание музыкальных произведений. 

Рисование куклы.  Изготовление куклы из ниток. 

Тема 22. Живая природа в музыке. Рассказ о композиторах, 

отразивших природу в музыке.  Повторение терминов по теме 

«Выразительные средства музыки». Слушание: музыкальных 

произведений. 

Просмотр тематической слайд-презентации. Работа с рисунками в 

технике раскраски или аппликации. 

Тема 23. Музыкальная природа. Беседа на тему «Может ли 

музыка рисовать или как получаются музыкальные картины?». Работа 

со словарем. 

Лад, тембр, регистр, динамика. Слушание музыкальных 

произведений. Просмотр тематической слайд-презентации.  Работа с 

рисунками в технике штрихования. 
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Тема 24. Явления природы, отражённые в музыке. Беседа о 

явлениях природы, которые можно ярко выразить музыкальными 

средствами. 

Слушание произведений. Просмотр мульфильма. Работа с 

рисунками в технике раскраски. 

Тема 25. Музыка для взрослых. Слушание музыкальных 

произведений. Просмотр слайд-презентации по мотивам прослушанных 

произведений. Рисование или выполнение поделок. 

Тема 26. Итоговое занятие четверти. Повторение пройденного 

материала. Викторина. Музыкально-ритмические упражнения и игры 

по выбору обучающихся.  

Тема 27. Времена года в музыке. Зима и весна. Картины зимней и 

весенней природы в музыке. Отличия зимы и весны. Средства 

выражения музыкального пейзажа или зарисовки. Развитие 

дифференцированного    восприятия музыкальных произведений, 

умение различать изобразительные особенности музыки. Слушание 

музыкальных произведений о временах года. 

Просмотр слайд-презентации «Зима. Весна». Выполнение 

аппликации «снежинки» и «листочки». 

Тема 28. Времена года в музыке. Лето и осень. Картины летней и 

осенней природы в музыке. Средства выражения музыкального 

пейзажа. Развитие дифференцированного восприятия музыкальных 

произведений, умение различать изобразительные особенности музыки. 

Слушание музыкальных произведение о временах года. 

Просмотр видеоролика о временах года. Слайд-презентация 

«Осень». Рисование под музыку. Музыкально-ритмические движения 

«Листопад». 

Тема 29. Оркестр и группа инструментов. Краткая история 

формирования симфонического оркестра. Способы звукоизвлечения, 

деление на группы и семейства. Слушание музыкального произведения 

в исполнении симфонического оркестра. Слайд-презентация 

«Симфонический оркестр». Экскурсия в филармонию. Рисование 

инструментов (раскраски). 

Тема 30. Казахские народные инструменты. Рассказ о казахских 

народных инструментах, деление на группы. Легенда о жетігене. 

Слушание кюев. Слайд-презентация «Оркестр казахских народных 

инструментов. Посещение концерта оркестра казахских народных 

инструментов. Работа со словарем.  Термины кюй-легенда, жырау, 

кюйши, акын. 

Тема 31. Необычные инструменты. Знакомство с шарманкой, 

музыкальной шкатулкой, челестой, фисгармонией, пилой. Описание 

способов извлечения звука. Применение инструментов в быту и 
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использование в творчестве композиторов. Слушание музыкальных 

произведений. Просмотр фрагментов из балетов. 

Тема 32. Чудо-мастерская инструментов. Рассказ о мастерах и 

мастерских народных инструментов. Создание инструментов самими 

детьми из природных и подручных материалов. Коллективное 

музицирование. Развитие творческих способностей и самореализация 

через практическую деятельность. Слушание музыки по выбору и 

сопровождение популярной музыки собственными шумовыми 

инструментами в предложенном ритме. 

Тема 33. Повторение пройденных тем за учебный год. Развитие 

ассоциаций посредством визуализации образов и персонажей 

музыкальных произведений. Формирование музыкального 

терминологического словаря. Игры «Угадай инструмент?», «Чей голос 

звучит?». Музыкальные загадки. 

Тема 34. Итоговое занятие учебного года. Музыкально-

ритмические упражнения и игры.  

54. Ожидаемые результаты освоения программы «Слушание 

музыки». 

К концу обучения обучающиеся имеют следующие знания, 

умения и навыки: 

1) понимают специфику музыки как вида искусства; 

2) определяют общий характер и образный строй произведения; 

3) выявляют выразительные средства музыки; 

4) знают музыкальную терминологию; 

5) знают основы нотной грамоты; 

6) умеют излагать свои мысли, составить устно небольшой 

рассказ о прослушанном произведении; 

7) умеют распознавать симфонические и народные музыкальные 

инструменты; 

8) умеют оценивать собственную учебную деятельности на уроке;  

9) имеют начальные навыки аудиальной культуры; 

10) имеют коммуникативные способности и владеют навыками 

общения в классе. 

55. Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей проходит через создание портфолио, участие их в концертах, 

конкурсах. В портфолио обучающегося включаются фото концертных, 

конкурсных выступлений, материалы очных и заочных дистанционных 

музыкальных конкурсов. Прослушивания, концертные, конкурсные 

выступления являются важным итоговым этапом занятий: 

прослушивание проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения, концертные выступления – по итогам изучения разделов, 

тем; итоговые концертные выступления организуются в конце учебного 

года. 
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56. В конце каждого полугодия педагог отмечает качество 

выполнения заданий и вносит изменения в репертуарный перечень, в 

конце года даёт характеристику музыкального и технического 

развития, успеваемости и работоспособности обучающегося. 

57. Характеристика обучающегося на конец года освещает 

следующие стороны его индивидуальности: 

1) уровень музыкальных данных (слух, ритм, память); 

2) соответствие исполнительского аппарата обучающегося 

данному музыкальному инструменту;  

3) степень приспособляемости к инструменту; 

4) общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, скорость 

реакции; 

5) отношение к занятию музыкой; 

6) работоспособность, собранность; 

7) умение заниматься самостоятельно; 

8) степень грамотности в разборе текста; 

9) скорость освоения музыкальных произведений; 

10) успехи к концу года; 

11) недостатки в музыкально-техническом развитии 

обучающегося и задачи по их преодолению. 

58. Для характеристики обучающегося отмечаются такие 

индивидуальные качества, как целеустремленность, наличие 

художественного воображения, свободное владение инструментом, 

наличие технической свободы. Педагог учитывает все особенности 

ребенка и рационально использует эти данные в педагогическом 

процессе, культивируя и развивая положительные стороны.  

 


