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Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері  

музыка бөлімдерінің «Этносольфеджио» пәні бойынша  

білім беру бағдарламасы 

 

1. Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Этносольфеджио» пәні бойынша білім беру 

бағдарламасы (бұдан әрі − Бағдарлама) «Этносольфеджио» пәні 

бойынша оқытудың мақсатын, оқыту нәтижелерін және мазмұнын, 

білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен 

әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім 

берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешенін анықтайды. 

2. Осы бағдарламада келесі түсініктер қолданылады: 

1) затакт – келесі тактінің бірінші бөлігінің алдында келетін 

тактінің толық емес бөлігі; бірінші такті сызығының алдында 

жазылатын пьесаның басындағы бір немесе бірнеше дыбыс; 

2) канон – полифониялық форма, ол кезде әуен өздігінен 

контрапункт құрайды; 

3) кварта – аяқталған консонстардан құралған музыкалық 

интервал; 

4) квинта – кеңдігі жағынан бес сатыны құрайтын музыкалық 

интервал, 5 санымен белгіленеді; 

5) консонанс – әртүрлі тондардың бірігуі, бір уақытта үйлесімді 

дыбысталуы; үйлесімділіктің негізгі элементтерінің бірі; 

6) лига – екі немесе одан көн нотаны құрайтын, орта бөлігі 

қалыңдау келген доға тәріздес жіңішке сызық;  

7) ритмикалық сурет – дыбыстардың жоғарылығынан шығатын 

ұзақтығының реті; 

8) тритон – көлемі үш толық тонды құрайтын музыкалық 

интервал; 

9) үндестілік – музыкалық ладтың қалпын музыкалық тонның 

белгілі жоғарылықта дыбысталуында бекіту, музыкалық дыбыстар 

қатарының нақты бөлігіне байлау; 

10)  үшдыбыстылық айналымы – аккордтың алғашқы 

құрылымының өзгерісі, ол кезде сол дыбыстардың өзінен жаңа жақын 

аккорд пайда болады.  

3. Пәннің мақсаты: музыка теориясы саласында алған білім, білік 

және дағдылары негізінде білім алушылардың музыкалық-

шығармашылық дамуына жағдай жасау, балаларды ұлттың музыка 

мәдениеті негіздеріне тарту. 

4. Пәннің міндеттері: 

Оқыту: 

1) музыкалық есту қабілетінің түрлі қырларына оқыту, тәрбиелеу 

және дамыту; 
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2) білім алушылардың музыкалық сауат саласы және музыканың 

қарапайым теориясы бойынша теориялық мәлеметтерді меңгеруі; 

3) жатталған немесе таныс емес әуенді дұрыс, интонациясы 

жағынан нақты айтуға оқыту; 

4) күрделі емес әуенді естіп отырып жазуға, әуенді домбырада 

теруге және оған аккомпонемент жасауға үйрету; 

5) орындалатын шығармаларды теориялық талдау саласындағы 

алғашқы дағдыларды дамыту. 

Дамыту: 

1) практикалық дағдылардың негізі ретінде білім алушылардың 

музыкалық есту қабілеттерін, музыкалық ойлауларын және музыкалық 

жадын мақсатты түрде жүйелі дамыту; 

2) лад сезімін, метроритм, көркемдік талғамды дамыту; 

3) вокалдық интонациялау және сольфеджиолау дағдыларын 

дамыту; 

4) арнайы дағдыларды дамыту: интонациялаудың тазалығы, 

парақтан оқу, естуі бойынша және есте сақтау жады бойынша 

музыканы жазу, музыкалық шығармаларды талдау; 

5) практикалық дағдыларды және оларды музыкалық материалды 

орындау кезінде, музыка ойнаудың шығармашылық формаларында 

кешенді түрде қолдану білігін қалыптастыру; 

6) музыкалық түсініктерін және көркемдік талғамдарын 

қалыптастыру. 

Тәрбиелік: 

1) балалардың шығармашылық қызмет тәжірибесін алуы; 

2) білім алушының бойында музыкалық ақпаратты меңгеруге 

ықпал ететін жеке қасиеттерді тәрбиелеу; 

3) білім алушыны ұлттық мәдениет негіздеріне оқыту; 

4) қазақ халқының рухани және мәдени құндылықтарын меңгеру; 

5) білім алушының бойында мәдени құндылықтарды өз бетінше 

қабылдап және бағалауды қалыптастыру. 

5. «Этносольфеджио» пәніне балаларды оқыту мерзімі – бес жыл. 

Негізгі, жалпы орта білімді аяқтамаған, бірақ музыка саласындағы 

техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарына оқуға түсуді жоспарлап отырған балалар үшін, 

білім алушылардың ата-аналарының немесе оның орнын басатын 

тұлғалардың сұранысы бойынша білім беру бағдарламасын меңгеру 

мерзімі бір-екі жылға ұлғайтылады. 

6. Бағдарламаны іске асыруға арналған оқыту уақытының көлемі 

осы бұйырықтың 1-қосымшасында көрсетілген балалар музыка 

мектебінің үлгілік оқу жоспарына сәйкес анықталады. Оқыту жеке 

формада іске асырылады. 
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7. Бағдарлама жалмы музыкалық білім алуға, сондай-ақ әрі қарай 

кәсіби білім алуға бағытталған білім алушылармен жұмыс істеу үшін 

қолдануға бағытталған.  

8. 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. 

9. Бағдарлама әр баланы музыкалық дамытуды мейлінше саралап 

іске асыруға мүмкіндік береді, білім алушының жас және жеке 

ерекшеліктеріне сәйкес келетін оқыту әдістерін қарастырады. 

10. Бағдарлама музыкалық дарындылығы, дайындықтары және 

жалпы даму деңгейі әртүрлі балаларға есептелген. Педагог оқу 

міндеттерін белгілеудегі икемділік, әр баланы оқыту стратегиясын 

қалыптастыру мүмкіндіктері есебінен әр білім алушыға жеке тәсілмен 

келуді іске асыруға жағдай жасайды. Педагог музыкалық білімді 

меңгерудегі қолжетімділікке, сатылылыққа және жүйелілікке, 

балалардың бойында музыкаға деген қызығушылықтарын оятуға 

ерекше көңіл бөледі. 

11. Бағдарлама: 

1) білім алушының музыкалық сауаттың қажетті деңгейіне сәйкес 

музыкалық шығармаларды шығармашылықпен орындауға мүмкіндік 

беретін білім, білік және дағдыларды меңгеруі; 

2) білім алушының шығармашылық қызметі тәжірибесін алуы; 

3) білім алушының әлем халықтарының рухани және мәдени 

құндылықтарын меңгеруі; 

4) музыкалық білім алуы және музыкалық мәдениетке араласуы; 

5) білім алушының бойында музыка өнері саласындағы негізгі 

кәсіби білім беру бағдарламаларын әрі қарай меңгерулеріне ықпал 

ететін білім, білік және дағдылар кешенін қалыптастыруға ықпал ететін 

жеке қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған. 

12. Психологиялық-педагогикалық қолдау: 

1) білім алушының даралығына сәйкес оның тұлғалық, зияткерлік 

және әлеуметтік дамуына, өзін өзі кәсіби анықтауына, зияткерлік-

тұлғалық мүмкіндіктерін ескере отырып, шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға жағдай жасауға; 

2) білім алушының оқуға деген оң уәждемесін қалыптастыруға; 

3) білім алушының тұлға ретінде дамуына және өзін өзі 

жетілдіруіне ықпал ететіндей тұлғаға өзін өзі тануда, олардың өзіне 

шынайы баға беруіне және нақты өмірлік жағдайларда бейімделуінде, 

қиын жағдайларды жеңуде және эмоциялық тұрақтылыққа қол 

жеткізуде көмек көрсетуге; 
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4) бағдарламаның мақсаты мен міндеттеріне сәйкес білім 

алушыға психологиялық көмек көрсетуге және қолдауға бағытталған. 

13. Білім алушыға қажетті вокалдық интонациялау және 

сольфеджиолау дағдыларын үйрету мазмұны, сипаты және стилі 

жағынан түрлі көркемдік шығармалармен жұмыс істеу процесінде іске 

асырылады, ал музыкалық тәрбие беру және дамыту қазақ халқының 

дәстүрлі музыкалық мәдениетін үйретуге негізделеді. 

14. Бағдарламаның ерекшелігі білім алушылардың дәстүрлі ән 

айту бойынша білім, білік және дағдыларын, жеке және ансамбльдік 

орындаушылық тәсілдерін алудағы жалпы дамытушылық бағыты 

болып табылады. 

15. Бағдарлама білім алушылардың жас және жеке 

ерекшеліктерін ескереді, білім алушылардың функционалдық 

сауаттылықтарын дамытуға, негізгі және пәндік құзыреттеріне (оқу 

пәні шеңберінде меңгерілген арнайы білім, білік және дағдылар) қол 

жеткізуге бағытталған. 

16. Бағдарламаның әдістемелік негізі: 

1) тұлғаны қалыптастыруға деген тұтастық тәсіл 

тұжырымдамасы;   

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

мәселелі-зерттеу тәсілдері; 

3) заманауи педагогиканың жалпы дидактикалық постулаттары, 

білім беру процесінің белгілеген мазмұны, формалары және тәсілдері; 

4) оқытудың дамытушылық мәнмәтініндегі білім алушылардың 

шығармашылық және орындаушылық қабілеттерін дамыту мәселелерін 

әзірлеу; 

5) көрнекті педгогтер мен музыка танушылардың теориялық 

ережелері мен әдістемелік нұсқаулары. 

17. Оқу материалының мазмұнын іріктеудің педагогикалық 

қағидаттары: 

1) табиғи сәйкестілік және қолжетімділік қағидаты білім 

алушының жас ерекшеліктерін ескеріп, білім алушының музыкалық 

және рухани-адамгершілік дамуына көмектесетін, тыңдауға, үйренуге, 

орындауға лайық оқу материалын іріктеп алуға мүмкіндік береді; 

2) сабақтастық қағидаты білім алушыныңң музыкалық-

орындаушылық  қызметі және оның мазмұны деңгейінде оқытудың 

барлық сыныптары арасындағы байланысты білдіреді; 

3) оқытуды дараландыру қағидаты ән айтудың орындаушылық 

дағдыларын практикада меңгерудің негізгі тәсілі болып табылады; 

4) шығармашылық қағидаты білім алушының қабілеттерін және 

бейімділіктерін ашуды болжайды, жетістік жағдайын құруға, өнермен 

қуана араласуға ықпал етеді. 
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18. «Этносольфеджио» пәніне жеке оқытудың ерекшелігі оқыту 

әдістерін, құралдарын, формаларын және репертуар кешенін таңдаудың 

вариативті болуына жағдай жасайды. 

19. Қойылған міндеттерді орындау үшін қолданылатын оқыту 

әдістері: 

1) ауызша – әңгімелесу, айтып беру, түсіндіру, пікірталас; 

2) көрнекілік-демонстрациялық – педагогтің аспаппен 

шығарманы орындауы, бақылау, интерактивті және мультимедиалық 

таныстыру рәсімін көрсету; 

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 

әсерлерді таңдау, музыкалық бейнелі ойлауды дамыту. 

20. Әдістерді таңдау білім алушының жасына және жеке 

ерекшеліктеріне, физикалық қабілеттері, шығармашылық 

қабілеттерінің даму деңгейіне байланысты болады. Оқу процесі 

қарапайымнан күрделіге қарай құрылады. 

21. Сабақтардың формалары: 

1) практикалық – ойнау тәсілдері мен дағдылары аспапта 

пысықталады;  

2) өздік жұмыстар ансамбльде ұжымдық музыка ойнау; 

3) дайындық-концерттік (концерттік нөмірлерді дайындау және 

көпшілік алдында көрсету); 

4) байқаулар. 

22. Педагог бағдарламаны заманауи музыка мектептерінде іске 

асыруда интерактивті білім беру технологияларын, сабақтардың 

классикалық және дәстүрлі емес түрлерін қолданады. 

23. Педагогтің білім алушымен жүргізетін жеке сабағы 

сыныптағы оқу-тәрбие жұмысының негізгі формасы болып табылады.  

24. Сабақ жоспары бір уақытта өткізілетін теориялық және 

практикалық сабақтардан тұрады. 

25. Жұмыстың сабақтан тыс формалары: 

1) ансамбльде ойнау; 

2) концерттік, байқаулық қойылымдарға дайындық; 

3) шығармашылық және мәдени-ағартушылық іс-шараларға 

қатысу; 

4) филармонияларға, театрларға, концерттік залдарға, 

мұражайларға; 

5) музыка қайраткерлерімен, орындаушылармен, 

композиторлармен кездесулер. 

26. Осы бағдарлама негізінде педагог білім беру процесін 

ұйымдастырудың анықталған сынып үшін ұтымды және барынша 
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тиімді мазмұнын, әдістерін және тәсілдерін анықтайтын оқу жұмыс 

бағдарламасын әзірлейді. 

27. Оқу жұмыс бағдарламасының құрылымдық элементтері: 

1) титул парағы; 

2) түсінік хат; 

3) оқу қызметін жоспарлау;  

4) оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету. 

28. 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 жұмыс мерзімі (оқу жылы); 

5) педагог туралы қысқа мағлұмат; 

6) білім беру ұйымы басшысының оқу жұмыс жоспарын 

бекіткендігін белгілеуге арналған орын. 

29. Түсінік хаттың мазмұны: 

1) негіздеме ретінде білім беру бағдарламасы; 

2) анықталған сыныпта пәнді оқыту кезіндегі өзекті 

педагогикалық мақсат пен міндеттер; 

3) анықталған сыныптағы оқытудың ерекшеліктері 

(дамытушылық, түзету-дамытушылық, дарынды балалармен жұмыс); 

4) аталған сыныпта жұмысты ұйымдастырудағы ерекшеліктер 

мен мәселелер; 

5) себептері мен өзгерістердің мақсаттарын нұсқай отырып, жеке 

тақырыптық блоктарды (тарауларды) меңгеру мерзімдерін және/немесе 

уақытын өзгерту туралы ақпаратты көрсету. 

30. «Оқу қызметін жоспарлау» тарауы білім алушылардың 

қызметтерінің сипатын ерекшелейтін тақырыптық күнтізбелік 

жоспардан, сыныптар бойынша репертуарлық тізбеден құралады. 

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

мазмұны: 

1) білім алушыға арналған танымдық әдебиеттер тізбесі; 

2) педагогке арналған әдістемелік әдебиеттер тізбесі; 

3) оқу-көрнекілік құралдар тізбесі.  

32. Педагогтің оқу жұмыс бағдарламасы әдістемелік кеңестің 

отырысында қарастырылады және білім беру ұйымының басшысы оқу 

жылы басталғанға дейін бекітеді. 

33. Педагог оқу жұмыс бағдарламасы негізінде әр білім алушыға 

арналған оқытудың жеке жоспарын құрады. Жеке жоспар білім 

алушының музыкалық және рухани-адамгершілік дамуының үйлесімді 

процесін сипаттайды. 

34. Өзіндік сабақтар ұдайы және жүйелі түрде жүргізіледі. 

Жұмыс көлемі балалардың жалпы білім беру бағдарламаларын  
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игеруімен қатар үй тапсырмасына дайындалуға кететін уақыт шығынын 

ескерліп анықталады. 

35. Жеке үй тапсырмасы бірнеше кезеңмен жүргізіледі, 

педагогтің ұсынымдарына сәйкес құрылады. Бірінші кезекте түрлі 

техникалық тәсілдер пысықталады, әртүрлі техникалық тәсілдер 

қолданылады. Педагог білім алушының ақыл-ой  және дене 

мүмкіндіктеріне ескеріп қандай да бір шығармамен жұмыс істеуге 

жұмсалатын уақыт көлемін анықтайды. 

35. Білім алушының өз бетінше жүргізетін сабақтарын белсендіру 

үшін сабақтың келесі формалары қолданылады: 

1) өз орындауын талдау (білім алушы өзінің айтуын бағалайды, 

жіберілген қателіктерін белгілейді); 

2) білім алушылардың күнделіктеріне шығармамен жұмысқа 

қатысты педагогтің маңызды ұсынымдарын жазу;  

3) үй тапсырмаларын орындау туралы ауызша есеп беру (білім 

алушы қиындықтар туралы және оларды жою туралы айтады).  

36. «Этносольфеджио» пәнінің «Домбыра», «Қобыз», 

«Қылқобыз», «Қазақ музыка әдебиеті», «Ұжымдық музыка ойнау» 

пәндерімен пәнаралық байланысы білім алушылардың түрлі көркемдік 

түсініктерді тұтас түсінуге итермелейді. 

37. 1 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушы халық әндерінің, күйлерінің, дәстүрлі домбыра 

күйлерінің  шығу тарихымен, музыкалық сауатпен танысады, қазақ 

халық әндерінің, күйлерінің дұрыс, интонациясы жағынан нақты 

айтулуын меңгереді, күйлердің әуенін есту арқылы қабылдауды, 

музыкалық шығарманың мазмұнын түсінуді, музыкалық бейне 

жасалатын музыкалық мәнерліктің құралдарын анықтауды үйренеді, 

домбырада ойнаудың алғашқы дағдыларын меңгереді, домбырада 

әуендерді тереді; 

2) қабылдауға жеңіл материалдар ретінде музыкалық пьесалар 

мен әндер арқылы білім алушының музыкалық түсініктері, көркемдік 

талғамдары, күрделі емес әуенді есту арқылы жазу дағдылары 

қалыптасады; 

3) білім алушы кварта-квинта көлеміндегі ғұрыптық әндерді,  7-8 

буынды әндерді жатқа үйренеді, музыкалық диктанттарды жазуды, 

күйлерді тыңдауды және талдауды үйренеді, музыкадағы мажорлы-

минорлы үнділіктерді, интервал айналымдарын, қарапайым 

интервалдарды меңгереді. 

 38. 1 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Квинта-кварталар көлемі.  

2-тақырып. Домбыра түрлерімен танысу.  
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3-тақырып. Аңыз күйлер. Аңыз-күйлерді тыңдау. Күйлерді 

талдау. 

4-тақырып. Қазақтың өлең өлшемдері. 7-8 буынды әндер. 

Интонациялық-ритмикалық құрылым.  

5-тақырып. Әлди жыры лирикалық жанр. «Әлди» жанры (бесік 

әндері). 

6-тақырып. Музыкалық диктант.  

7- тақырып. До мажор мақам жүйесі. Кіріспе сатылар. Тұрақты 

дыбыстарды айту. 

8-тақырып. Домбыра аспабымен танысу. Күйлерді тыңдау. 

9-тақырып. Соль мажор мақам жүйесі. Тактыдан сырт. (Екі 

сегіздіктер).  

10-тақырып. Әлди жанры. Ән диктанты. Күйлерді тыңдау және 

талдау. 

11-тақырып. Мажор мақам жүйелері. «Жар-жар» қазақстың 

үйлену әндері.  Ырғақтық жаттығулар (нүктелі төрттік және сегіздік). 

Минор сазы. Ре минор,ми минор (Оналтылықтар) Тепен көк. Өлең 

өлшемдері, Жар-жар.  

12-тақырып. Өлшем ¾. Диктант (7-8 буынды). Күйлерді тыңдау 

және талдау. 

13-тақырып. Бақылау сабағы.  Фа мажор мақам жүйесі. Диктант. 

Өлшем 4/4. Сыңсу әндері. Ырғақ түрлері. 

14-тақырып. Тасымал. (түсініктеме) Мажор және минор саздары. 

Аралық. (түсініктеме). Си бемоль мажор мақам жүйесі. Өлшем 6/8 

(Келіншек). Күйлерді тыңдау және талдау. Бақылау сабағы. Диктант. 

Тест. 

39. 1 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 

1 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) квинта-кварта көлемді саз туралы түсініктері қалыптасқан; 

2) домбыра үлгілерімен жұмыс дағдыларына ие болады; 

3) аңыз күйлерді тыңдауды, әңгіме-күй тірінде ойнауды; 

4) қазақтың өлең өлшемдерін біледі; 

5) буын және оның түрлерін ажырата алады; 

6) ырқақтарды, оларды әлди жанрында санайды; 

7) до мажор мақам жұйесін; 

8) жар-жар әндерін біледі, орындайды; 

9) музыкалық сауатты; 

10) аспапта ойнау дағдыларына ие болады; 

11) әдеп-ғұрып әндерін әндетуді (кварта-квинта көлемінде, 7-8 

буынды); 

12) ән диктантын жаза білуді; 

13) бесік жыры, жар-жар, тойбастар, беташар туралы тусініктерді; 
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14) қазақ халық күйлерімен танысу; 

15) күйлерді тыңдау, құрылысын талдау. Мысалы: Кеңес, Жастар 

биі, 

Қосалқа; 

16) суырып салу, өз әнін шығару және нотаға түсіру; 

17) мажор-минор сазы, жай аралықтар, аралықтар айналымын 

меңгереді. 

40. 2 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушылардың лад сезімін, метроритм, музыкалық-есту 

қабілеттерін, музыкалық ойлауын және музыканы есте сақтау жадын 

дамыту жалғастырылады; 

2) музыкалық материалдарда теориялық білімдерін (мажорлы-

минорлы үндестіліктегі әуендердің үш түрін айту, әуендердің 

арасындағы айырмашылықтарды бекіту, қарапайым аралықтарды, 

аралық айналымдарын құру) қалыптастырады: тұсау кесу жыры, халық 

және авторлық күйлер; 

3) білім алушы секста, септима, октава, көлеміндегі ғұрыптық 

әндерді жаттайды, халық және авторлық күйлерді талдайды, оларды 

домбырамен орындайды, Ре, Ля тірегінде күйлерді нотамен жазады.   

41. 2 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. До мажор, Соль мажор, соль мажор. Октава көлемінде 

саздар. 7-8 буынды әндер. Секста көлеміндегі дыбыс қатары. Әуендік 

диктант. 

2-тақырып. Өлшем 2/4. Өлшем 3/4. Ырғақтық диктант. 

3-тақырып. Өлшем 4/4. Минор сазының үш түрі.  Т4, Т5 

аралықтар. Күйлерде тыңдау және талдау. 

4-тақырып. Халық аңыз-күйлері. Қағыс ерекшеліктері, 

құрылымы. Қосалқы мақам жүйелері. Фа мажор – Ре минор. Нүктелі 

төрттік және сегіздік ырғағы.  Т1, Т8 аралығы. Күйлерді тыңдау және 

талдау. Ре-ля тірегі. Күйлердегі бас буын. 

6-тақырып. Берілген қағысқа (бас буын) күй жазу. Күйлердегі Ми 

– Ля тірегі. Соль мажор – Ми минор. (үш түрі). Ырғақтық диктант. 

7-тақырып. Күйлердегі орта буын. Си – Фа тірегі. Күйлердегі  

Соль – Ре тірегі.  

8-тақырып. Ре мажор – Си минор үндестіліктері.  Кіші, үлкен 

саға. Күйлердегі Ре – Ля, Ре – Ре тірегі. Үшдыбыстық айналымы. 

Ауыспалы саз. Канон. Секвенция. Өлшем 6/8. Ән диктанты. Мақам 

жүйесіндегі аралықтар.  

9-тақырып. Шығармашылық дағдыларды дамыту. Өз әуенін 

шығару, берілген қағысқа күй шығару, әндерді түсіру. Аталған ритмге 

әуенді, жаттаған әуендеріне аспапта ритмикалық аккомпонементті 

шығару. Күрделі емес ритмикалық партитуралар. Әндерге суреттер. 
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42. 2 сыныптың білім беру бағдарламасын игеруден күтілетін 

нәтижелер. 

2 сыныпта оқытудың соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) до мажор, соль мажор, октава көлеміндегі саздарды 

орындайды; 

2) секста көлеміндегі дыбыс қатарын шығарады; 

3) әдеп-ғұрып әндерін әндету (секста, септима, октава көлемінде); 

4) секста, септима, октава түсініктерін; 

5) көне және төкпе домбыра күйлерін, олардың құрылыстарын, 

оларды түсініп тыңдауды; 

6) ре-ля тірегінде күйлерді жазу. Мысалы, Айжан қыз, Қайран 

шешем; 

7) музыкалық теориялық білімі; 

8) мажор-минор саздарының үш түрін, жай аралықтарды, 

аралықтар айналымын; 

9) музыкалық аспаптарды тыңдау және анықтай білуді; 

10) қағаз бетінен қарапайым ноталық үлгілерді оқи алады.  

43. 3 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушы  «қара өлең» жанрымен, «төкпе» күйімен, 

құрылымымен, ритммен, көне қобыз және сыбызғы күйлерінің ладтық 

ерекшеліктерімен танысады; 

2) «қара өлең», «төкпе» күйі жанрындағы әндер материалымен 

жұмыс істеу барысында теориялық білімдері қалыптасады.   

44. 3 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Әндердің өлшемдері. Он бір буынды әндердің 

құрылымы. Лига, Канон. Оналтылықтар ритмикалық топтары. Үш 

белгіге дейін мажорлы және минорлы үндестіліктер және олардың 

түрлері.  

2-тақырып. Он бір буынды диктант. «Қара өлеңдерді» тыңдау 

және талдау. «Қара өлеңдерді» жанрындағы әндерді айту. 

3-тақырып. Қосалқы мақам жүйелері.  «Қара өлең» түрлері, Ля 

мажор – Фа #  минор мақам жүйелері. Ноталар бойынша және 

сөздерімен әндерді орындау. Аралықтар. (қайталау). Үштондық 

(түсініктеме, құрамы.). Вокалдық және аспаптық топтастыру. Өлшем 

4/4 Оналтылықтармен ритмикалық топтар.  

4-тақырып. «Төкпе» күйлері. Ырғағы және қағыстары. Күйлерді 

тыңдау және оларды талдау. Күй диктанты. Әндердің түрлері мен 

өлшемдері. Ритмикалық топтар: сегіздік және екі оналтылық тобы. Екі 

оналтылық және сегіздік тобы. Тритон. Доминантсептаккорд 

(түсініктеме, құрамы.) «Қара өлең» жанры. Тасымалдау. Ми Ь мажор – 

До минор мақам жүйелері.  
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5-тақырып. Қобыз күйлері, ладтық ерекшеліктері. Ырғақ түрлері. 

Өлшем 3/8. Диктант. 

6-тақырып. Ля  мажор – Фа минор мақам жүйелері. Ладтарды 

интонациялау. Сыбызғы күйлері. Құрамы, ладтық ерекшеліктері, ритм 

түрлері. Әндердегі секста және септима аралықтары. Аралықтар 

айналымы. Диктант.  

45. 3 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 

3 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) қара өлеңді айтуды (11 буынды); 

2) қобыз, сыбызғыда орындалған күйлерді талдауды; 

3) аңыз күйлердің мазмұнын; 

4) төкпе күй және оның құрылысы туралы түсінікті; 

5) төкпе күйлерді нотаға өз беттерімен түсіруді; 

6) халық және авторлық күйлерді нотаға түсіруді; 

7) бағдарлама аясындағы музыка теориясын; 

8) үштондық, күрделі аралықтар, үшдыбыстылықтың төрт түрін, 

негізгі үшдыбыстылықтар түсінігін біледі. 

46. 4 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушы «синкопа», «триоль», «пентатоника», 

«доминантсептаккорд» түсініктерін меңгереді; 

2) музыкалық материалда «төкпе», «шертпе» күйлері, қазақтың 

лирикалық әндері бойынша теориялық білімді меңгеру 

жалғастырылады.  

47. 4 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Әндердің өлшемдері және әндердің түрлері. Негізгі 

үшдыбысты мақам жүйесі. Минор мақам жүйелері.  

2-тақырып. Төкпе күйлер. Түрлері, ырғағы мен қағыстары. Ырғақ 

және қағыстар. Пунктирлы ырғақ. Күрделі диатоникалық саз дыбыс 

қатары. Күй диктанты.  

3-тақырып. Қазақтың лирикалық әндері. Құрылымы, саз 

ерекшеліктері, ырғақ түрлері. Өлшем 6/8. До # минор.  

4-тақырып. Синкопа ырғағы. Нүктелі төрттік және екі оналтылық 

ырғағы. Ән диктанты. Үштондық. Мақам жүйесіндегі Т6, Т6/4.  

5-тақырып. Негізгі үшдыбыстықтар. Шертпе күйлер. Құрылымы, 

саз ерекшеліктері, ырғақ түрлері. Қазанғап күйлері. Ля  мажор – Фа 

минор мақам жүйелері.  

6-тақырып. Триоль ырғағы. Мақам жүйесіндегі аралықтар. Т5/3, 

S5/3, Д5/3 айналымдары. Мақам жүйесіндегі. Д7. Доминосептаккорд. 

Күйлерді тыңдау және оларды талдау. 

7-тақырып. Си мажор – Соль # минор. Кіріспе септаккорд. 

Ауытқу және модуляция. Күйлерді тыңдау және оларды талдау. 
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8-тақырып. Халық музыкасының мақам жүйелері. Дәстүрлі әндер. 

Пентатоника. (Мажор және минор). Күй диктанты.  

48. 4 сыныптың білім беру бағдарламасын игеруден күтілетін 

нәтижелер.  

4 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) халық және кәсіби музыкасының жанрлық түрлерін; 

2) қазақ күйшілерінің және қазақстандық сазгерлердің аттарын; 

3) оқытылатын шығармалардың атауларын, олардың авторларын; 

4) лирикалық әндерді әндету (күрделі дыбыс қатары, лирикалық 

әндер); 

5) шертпе күйлердің құрылымын талдауды; 

6) 8-9 рет тыңдағаннан кейін төкпе күйлерін нотаға түсіруді; 

7) «тартыс» күй, «төкпе» күй, «шертпе» күй терминдерін, 

«доминатсептаккорд» айналымын біледі; 

8) білім алушылар арасында күй тартысын өткізуді біледі. 

49. 5 сыныптағы бағдарламалық талаптар. 

1) білім алушы эпикалық шығармалармен, халықтық-кәсіби 

әндермен танысады, олардың құрылымдарын талдайды, оларды жатқа 

жаттайды және орындайды; 

2) суырып салу, шертпе күйлерді нотаға түсіру дағдыларына ие 

болады, кіріспе септаккордтарды, ІІ 7 құрады, олардың өлшемдерін 

анықтайды. 

50. 5 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Халықтық-кәсіби әндер. Күйлерді тыңдау. Ритмнің 

түрлері. Квинттік шеңбер. Д7 құрылымы, олардың айналымдары және 

шектеулері. 

2-тақырып. Ритм түрлері. Ауыспалы мақам жүйесі. 

3-тақырып. 6/8 өлшемі (он алтылықтар тобы). Диктант. 

4-тақырып. Ауыспалы өлшем. 

5-тақырып. Құрылымы және мақамдық ерекшеліктері. Ауыспалы 

өлшем. 2/4, 4/4 өлшемдері. Нүктесімен төрттік ритмикалық топ және 

екі он алтылық. Гармоникалық мажор мен минордағы тән аралықтар.  

6-тақырып. Кіріспе  7 (гармоникалық минор мен мажорда. 

Эпикалық шығармалар. Шығармалардың құрылымы, мақамдық 

ерекшеліктері. Ритмнің түрлері. Диктант. «Төкпе күйлер», «шертпе 

күйлер» түсініктері. 

7-тақырып. Ноталардың қаріптік белгілері. Суырып салу. Өз 

әуендері мен күйлерін шығару. Энгармонизм. Диктант. 

8-тақырып. Тән аралықтар. Д7 айналымдары (дыбыстан). 

Бақылау сабағы.  
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9-тақырып. «Төкпе» күйлерді тыңдау және талдау. Күрделі 

аралықтар. 

10-тақырып. 6/8 өлшемдері (он алтылықтар тобы). Дәстүрлі 

әндерді айту.  

51. 5 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 5 

сыныпта оқу жылының соңында білім алушы білім, білік және 

дағдыларға ие болады: 

1) өз орындауындағы шығарманың сипатын береді; 

2) шыдамдылық, еңбекқорлық, бастаған істерін аяқтауға 

ұмтылуды көрсетеді; 

3) музыкалы сауаттары одан әрі жетілдіреді; 

4) теориялық білімдерін толықтырады; 

5) халықтық - кәсіпқойәндерін әндерді орындайды; 

6) эпикалық шығармаларды жатқа біледі, оларды орындайды, 

олардың құрылымын талдай алады; 

7) төкпе және шертпе күйлерін нотаға түсіре алады; 

8) өз күйлері мен әндерін шығару және нотаға түсіруді; 

9) суырып салу қабілеттерін дамытады; 

10) күй тартысын өткізуді ұйымдастыру дағдыларына ие болады; 

11) септаккорд, II 7, шығарманың өлшемін анықтап, өлшеміне 

қарай топтастыруды біледі. 

52. Үлгерімді бақылаудың мақсаты білім алушының білім беру 

бағдарламасын игерудегі нәтижелілігін анықтау болып табылады. 

Білім алушылардың бағдарламаны игеруін бақылау – бақылау 

жұмысы түрінде, қорытынды аттестаттау – емтихан түрінде іске 

асырылады.  

53. Аттестаттау формасы және білім алушылардың 

көрсетілімдеріне қойылатын бақылау-бағдарламалық талаптары: 

1) 1 сынып – төртінші тоқсанда: бақылау жұмысы (7-8 буындық 

әндерді сөздерімен диктант жазу); 

2) 2 сынып – бірінші және үшінші тоқсандарда: бақылау жұмысы 

(диктант – күйдің бас буынын жазу), екінші және төртінші тоқсандарда: 

бақылау жұмысы  (жатталған әндерді айту және күйдің үзіндісін 

ауызша түсіру); 

3) 3 сынып – бірінші және үшінші тоқсандарда: бақылау жұмысы 

(диктант – күйдің орта буынын жазу); екінші және төртінші 

тоқсандарда: бақылау жұмысы (жатталған әндерді сөздерімен айту, 

мақамдарды айту, күйдің орта буынын түсіру); 

4) 4 сынып – бірінші және үшінші тоқсанда: бақылау жұмысы 

(диктант – күйдің орта буыны), екінші және төртінші тоқсандарда: 

бақылау жұмысы (жатталған әндерді сөздері мен айту, күйдің 

үзінділерін орындау); 

5) 5 сынып – бірінші және үшінші тоқсандарда: бақылау жұмысы 
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(диктант), екінші тоқсанда: бақылау жұмысы (диктант – әртүрлі 

жанрдағы жатталған әндерді сөздерімен айту, өз күйін шығару), 

төртінші тоқсанда: бітіру емтиханы (әртүрлі жанрдағы жатталған 

әндерді сөздерімен айту, халық әуендерінің мақамдарын айту, есту 

қабілетін талдау, теориялық материалды білу). 

54. Білім алушылардың қорытынды аттесттациясының 

мазмұнына қойылатын талаптарды (диктант, номерді парақтан оқу, 

алдын ала жатталған әнді орындау, естуді талдау, теориялық 

материалды білу) мектеп өз бетінше анықтайды. 

55. Диктантты бағалау өлшемшарттары: 

1) «5» «өте жақсы» бағасы – диктант бір қатесіз толық жазылған;  

2) «4» «жақсы»  бағасы – диктант тұтас жазылған. Кейбір анық 

емес жерлері бар: кездейсоқ белгісі жоқ; немесе (және) екі-үш қате 

нотасы бар; немесе бірнеше ритмикалық түсініксіз тұстары бар;  

3) «3» «қанағаттанарлық» бағасы – көптеген түсініксіз тұстары 

бар: ноталардың жартысы қате, кездейсоқ белгілері жоқ; ритм тұтас 

алғанда дұрыс жазылмаған;  

4) «2» «қанағаттанарлық емес» бағасы – қателері көп. 

 56. Номерді парақтан оқу, алдын ала жатталған номерді айтуды 

бағалау өлшемшарттары: 

 1) «5» «өте жақсы» бағасы –  нақты интонациялау, түсініп 

орындау, жеңіл дирижерлік қимыл; 

2) «4» «жақсы» бағасы –  толығымен алғанда номер жақсы 

орындалған, бірақ интонациясы, сондай-ақ дирижерлеу жағынан 

біршама қателер бар; 

3) «3» «қанағаттанарлық» - интонациялауы әлсіз; түсініксіз 

орындау; дирижерлік қимылда нақтылық жоқ; 

4) «2» «қанағаттанарлық емес» бағасы – қателері көп. 

57. Есту қабілеті бойынша талдауды бағалау өлшемшарттары: 

1) «5» «өте жақсы» бағасы – барлық ауытқулары мен 

модуляциялары нықталған (тональді жоспар) – жоғары сыныптар үшін, 

барлық гармониялық айналымдар анықталған – тұтас және жеке 

аккордтар (аралықтар), сондай-ақ, музыкалық үзіндінің формасы, оның 

мінезі түсінікті болған; 

2) «4» «жақсы» бағасы – жалпы алғанда тональді жоспар 

анықталған, барлық гармоникалық айналымдар, аккордтар қатары 

анықталған (аралықтар); 

3) «3» «қанағаттанарлық» бағасы – музыкалық шығарманың 

формасын, оның мінезін түсінбеу, тональді жоспар анықталмаған, 

ауытқулар мен модуляция анықталмаған, бірнеше гармоникалық 

айналымдар, жеке аккордтар (аралықтар) анықталған; 

4) «2» «қанағаттанарлық емес» бағасы – қателері көп. 
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58. Теориялық материалды білуге қойылатын бағалау 

өлшемшарттары: 

1) «5» «өте жақсы» бағасы –  теориялық мәліметтерді еркін 

меңгеруі, педагогтің ұсынған тапсырмасын қатесіз және жылдам 

орындауы; 

2) «4» «жақсы» - теориялық білімінде қателіктер бар, педагогтің 

ұсынған тапсырмаларын нақты орындамауы; 

3) «3» «қанағаттанарлық» - қарапайым теорияда нашар 

бағдарлануы, ұсынылған тапсырманы  толық көлемде орындай алмауы. 

4) «2» «қанағаттанарлық емес» бағасы – қателері көп. 
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Образовательная программа  

по предмету «Этносольфеджио» музыкальных школ  

и музыкальных отделений школ искусств 

 

1. Образовательная программа по предмету «Этносольфеджио» 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений 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 предмету «Этносольфеджио». 

2. В настоящей программе используются следующие понятия: 

1)  обращения трезвучий – такое изменение исходной структуры 

аккорда, при котором из тех же самых звуков получается новый 

родственный аккорд;  

2) тритон – музыкальный интервал величиной в три целых тона; 

3) кварта – музыкальный интервал, один из совершенных 

консонансов; 

4) квинта – музыкальный интервал шириной в пять ступеней, 

обозначается цифрой 5; 

5) консонанс – слитное, согласованное одновременное звучание 

различных тонов; один из важнейших элементов гармонии; 

6) тональность – закрепление положения музыкального лада за 

определёнными по высоте звучания музыкальными тонами, привязка к 

конкретному участку музыкального звукоряда; 

7) затакт – неполная доля такта, предшествующая первой доле 

последующего такта; один или несколько звуков в начале пьесы, 

которые записываются перед первой тактовой чертой; 

8) лига – дугообразная тонкая линия с небольшим утолщением к 

середине, объединяющая две или более ноты;  

9) канон – полифоническая форма, в которой мелодия образует 

контрапункт сама с собой; 

10) ритми́ческий рису́нок – последовательность длительностей 

звуков, отвлечённая от их высоты.  

3. Цель программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей обучающегося на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков в области теории музыки, приобщение детей 

к основам национальной музыкальной культуры. 

4. Задачи программы: 

Обучающие: 

1) обучение, воспитание и развитие разных сторон музыкального 

слуха; 
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2) усвоение обучающимся теоретических сведений в области 

музыкальной грамоты и элементарной теории музыки; 

3) обучение правильному, интонационно точному пению 

выученной или незнакомой мелодии; 

4) обучение записи по слуху несложной мелодии, подбор на 

домбре мелодии и аккомпанемента к ней; 

5) развитие первичных навыков в области теоретического анализа 

исполняемых произведений. 

Развивающие: 

1) целенаправленное систематическое развитие музыкально-

слуховых способностей обучающегося, музыкального мышления и 

музыкальной памяти, как основы для практических навыков; 

2) развитие ладового чувства, метроритма, художественного 

вкуса; 

3) развитие навыков вокального интонирования и 

сольфеджирования; 

4) развитие специальных навыков: чистоты интонирования, 

чтения с листа, записи музыки на слух и по памяти, анализа 

музыкальных произведений; 

5) формирование практических навыков и умение использовать 

их в комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих 

формах музицирования; 

6) формирование музыкальных представлений и художественного 

вкуса. 

Воспитательные: 

1) приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

2) выработка у обучающегося личностных качеств, 

способствующих освоению музыкальной информации; 

3) приобщение обучающегося к основам национальной культуры; 

4) овладение духовными и культурными ценностями казахского 

народа; 

5) формирование умения у обучающегося самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности. 

5. Срок обучения детей по предмету «Этносольфеджио» – пять 

лет. Для обучающихся, не закончивших основное, общее среднее 

образование, но планирующих поступление в организации, 

реализующие образовательные программы технического и 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

срок обучения увеличивается на один-два года по заявлению родителей 

или заменяющих их лиц.  

6. Объем учебного времени на реализацию программы 

определяется типовым учебным планом детских музыкальных школ, 
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приведенном в приложении 1 к настоящему приказу. Обучение 

осуществляется в индивидуальной форме. 

7. Программа направлена для использования в работе с 

обучающимися, ориентированными на общее музыкальное 

образование, также дальнейшее профессиональное обучение. 

8. 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. 

9. Программа даёт возможность обучающемуся более 

дифференцированно осуществлять музыкальное развитие каждого 

ребёнка, предусматривает методы преподавания, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. 

10. Программа рассчитана на детей различной степени 

музыкальной одарённости, подготовки и общего развития. Педагог 

создает условия для реализации индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся за счет гибкости в постановке учебных задач, 

возможности формирования стратегии обучения каждого ребенка. 

Особое внимание педагог обращает на доступность, постепенность и 

последовательность в освоении музыкальных знаний, пробуждение у 

детей интереса к музыке. 

11. Программа ориентирована на: 

1) развитие личностных качеств обучающегося, способствующих 

получению и освоению обучающимся теоретических сведений в 

области музыкальной грамоты и элементарной теории музыки; 

2) приобретению обучающимся опыта творческой деятельности; 

3) овладению обучающимся духовными и культурными 

ценностями народов мира; 

4) получению музыкального образования и приобщению к 

музыкальной культуре; 

5) формированию у обучающегося комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на: 

1) создание условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития, профессионального самоопределения 

обучающегося, соответствующих его индивидуальности, развитию 

творческих способностей, с учетом интеллектуально-личностных 

возможностей; 

2) создание у обучающегося позитивной мотивации к обучению; 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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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 

обучающегося в соответствии с целями и задачами программы. 

13. Привитие обучающемуся навыков вокального интонирования 

и сольфеджирования происходит в процессе работы над различными по 

содержанию, характеру и стилю художествеными произведениями, а 

музыкальное воспитание и развитие их основывается на изучении 

традиционной музыкальной культуры казахского народа. 

14. Особенностью программы является ее общеразвивающая 

направленность на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

традиционного пения, опыта творческой деятельности, приемов 

сольного и ансамблевого исполнительства.  

15. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающегося, ориентирована на развитие 

функциональной грамотности школьников и достижение ключевых и 

предметных компетенций (освоенных специфических знаний, умений, 

навыков в рамках учебного предмета). 

16. 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 и методические установки видных педагогов и 

музыковедов. 

17. Основные принципы достижения цели программы: 

1) принцип природосообразности и доступности учитывает 

возрастные особенности обучающегося, позволяя отобрать доступный 

для слушания, изучения, исполнения учебный материал, который будет 

способствовать музыкальному и духовно-нравственному развитию 

обучающегося; 

2) принцип преемственности означает связь между всеми 

классами обучения на уровне содержания и музыкально-

исполнительской деятельности обучающегося; 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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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. 

18. Специфика индивидуального обучения по предмету 

«Этносольфеджио» предполагает вариативность выбора методов, 

средств, форм обучения и подбора репертуарного комплекса. 

19. Для достижения поставленных задач используются 

следующие методы обучения: 

1) словесный метод – объяснение, разбор, анализ музыкального 

материала; 

2) наглядный – показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения, разъяснение, сравнение; 

3) практический – творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки, и 

последующая организация целого, репетиционные занятия; 

4) игровые – разнообразные формы игрового моделирования. 

20. Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей обучающегося, физических данных, уровня развития 

творческих способностей. Весь процесс обучения строится от простого 

к сложному. 

21. Формы занятий: 

1) практические – приемы и навыки игры отрабатываются на 

инструменте; 

2) групповые занятия проводятся для коллективного 

музицирования в ансамбле; 

3) репетиционно-концертные (подготовка и публичное 

представление концертных номеров); 

4) конкурсы. 

22. При реализации программы педагог использует 

интерактивные образовательные технологии, классические и 

нетрадиционные типологии уроков в современной музыкальной школе. 

23. Основной формой учебно-воспитательной работы в классе 

является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с 

обучающимся.  

24. Программа занятий состоит из одновременно проводимых 

теоретических и практических занятий. 

25. Внеурочные формы работы: 

1) игра в ансамбле; 

2) подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 
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3) участие в творческих и культурно-просветительских 

мероприятиях; 

4) посещение филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.; 

5) встречи с музыкальными деятелями, исполнителями, 

композиторами. 

26. 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. 

27. Структурные элементы рабочей учебной программы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) планирование учебной деятельности; 

4) учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

28. 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. 

29. 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. 

30. Раздел «Планирование учебной деятельности» содержит 

календарно-тематическое планирование с выделением характеристик 

деятельности обучающихся, репертуарный перечень по классам. 

31. Содержание раздела «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса»: 

1) перечень познавательной литературы для обучающегося; 

2) перечень методической литературы для педагога; 

3) перечень учебно-наглядных пособий.  
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32. Рабочая учебная программа педагога рассматривается на 

заседании методического совета и утверждается руководителем 

организации образования до начала учебного года.  

33. Самостоятельные занятия проводятся регулярно и 

систематически. Объем работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения 

детьми программы общего среднего образования. 

34. Индивидуальная домашняя работа может проводится в 

несколько приемов и строится в соответствии с рекомендациями 

педагога. В первую очередь прорабатываются самые сложные 

музыкальные эпизоды, используя различные технические приемы. С 

учетом умственных и физических возможностей обучающегося педагог 

определяет время работы над тем или иным произведением. 

35. Формы работы для активизации самостоятельных занятий 

обучающегося:  

1) анализ собственного исполнения (обучающийся оценивает 

свою игру, отмечает допущенные ошибки); 

2) запись обучающимся в дневник важнейших рекомендаций 

педагога относительно работы над произведениями; 

3) устный отчёт о подготовке домашних заданий (обучающийся 

рассказывает о трудностях и их устранении).  

36. Межпредметные связи предмета «Этносольфеджио» с 

предметами «Домбра», «Кобыз», «Кылкобыз», «Казахская музыкальная 

литература», «Коллективное музицирование» побуждают 

обучающегося к целостному познанию различных художественных 

явлений. 

37. Программные требования в 1 классе: 

1) обучающийся знакомится с историей происхождения народных 

песен, кюев, традициями домбрового кюя, музыкальной грамотой, 

обучается правильному, интонационно точному пению мелодий 

казахских народных песен, кюев, учится воспринимать на слух 

мелодию произведения, понять смысл музыкального произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, с помощью 

которых создается музыкальный образ, осваиваивает первоначальные 

навыки игры на домбре, подбирает на домбре мелодии; 

2) формируются музыкальные представления, художественный 

вкус обучающегося на материале несложных для восприятия 

музыкальных пьес и песен, навыки записи по слуху несложной 

мелодии; 

3) обучающийся разучивает наизусть обрядовые песни в объеме 

кварта-квинта, 7-8 слоговые песни, учится писать музыкальные 

диктанты, слушать и анализировать кюи, осваивает мажор-минорные 

тональности в музыке, обороты интервала, простой интервал. 
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38. Содержание учебного предмета в 1 классе. 

Тематическое планирование.  

Тема 1. Кварта-квинтовый ладовый строй. 

Тема 2. Знакомство с видами домбры.  

Тема 3. Кюи-ленды. Слушание кюев-легенд. Анализ кюев. 

Тема 4. Размеры казахского стихосложения. 7-8 сложник. 

Интонационно-ритмическое строение.  

Тема 5. Колыбельная как лирический жанр. Жанр «әлди» 

(колыбельные песни).  

Тема 6. Диктант: запись ритмических размеров стиха. Внешний 

ритм (восьмая, четвертная). 

Тема 7. Тональность До мажор. Вводные ступени. Опевание 

(пропевание) устойчивых звуков.  

Тема 8. Знакомство с инструментом домбыра. Слушание кюев. 

Тема 9. Тональность Соль мажор. Затакт (две восьмые). 

Тема 10. Жанр «әлди». Музыкальный диктант. Слушание и 

анализ кюев. 

Тема 11. Мажорные лады. Казахская садебная песня «Жар-жар». 

Ритмические упражнения (четвертная с точкой и восьмая). Минорные 

лады. Тональности Ре минор, ре мажор, ми минор (шестнадцатые). 

Слушание кюя. Размеры песен «жар-жар». 

Тема 12. Размер ¾. Диктант (7-8 сложный). Слушание кюев и их 

анализ. 

Тема 13. Контрольный урок. Тональность Фа мажор. Диктант. 

Размер 4/4. Песни «Сыңсу әндері». Виды ритма. 

Тема 14. Транспозиция (понятие) Мажорные и минорные лады. 

Интервал (понятие). Тональность Си бемоль мажор. Размер 6/8. 

Слушание и анализ кюя. Контрольный урок. Диктант.  

39. Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся имеет следующие 

знания, умения и навыки: 

1) знает музыкальные интервалы «квинта-кварта»; 

2) владеет навыками слушания кюев-легенд, умеет играть на 

домбыре кюи-рассказы;  

3) знает размеры казахского стихосложения; 

4) знает виды слогов (буын) и их различия; 

5) умеет считать ритм жанра колыбельного напева; 

6) знает систему до-мажорной тональности; 

7) умеет сольфеджировать  и петь с листа народные песни; 

8) знает музыкальную терминологию; 

9) владеет первоначальными навыками игры на домбре; 

10) умеет петь обрядовые песни (в объеме кварта-квинта, 7-8 

слоговые); 
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11) умеет писать музыкальный диктант; 

12) имеет понятия о колыбельных песнях, песнях «жар-жар», 

«тойбастар», «беташар»; 

13) знает содержание изученных по программе кюев; 

14) умеет анализировать кюи; 

15) умеет импровизировать, сочинять несложные мелодии, песни 

и записывать их нотами; 

16) осваивает мажор-минорные тональности, простые интервалы, 

обороты интервала. 

40. Программные требования во 2 классе: 

1) продолжается развитие ладового чувства, метроритма, 

музыкально-слуховых способностей, музыкального мышления и 

музыкальной памяти обучающегося; 

2) формируются теоретические знания (пение трех видов мелодий 

мажор-минорной тональности, установление различий между видами 

мелодий, составление простых интервалов, интервалов оборота) на 

музыкальном материале: тұсау кесу жыры, народных и авторских кюев; 

3) обучающийся разучивает обрядовые песни в объемах секста, 

септима, октава, анализирует народные и авторские кюи, исполняет их 

на домбре, записывает нотами кюи с опорой на Ре, Ля. 

41. Содержание учебного предмета во 2 классе. 

Тематическое планирование. 

 Тема 1. До мажор, соль мажор. Лады в пределах октавы. 7-8 

сложник. Звукоряд в пределах сексты. Мелодический диктант. 

Тема 2. Тұсау кесу жыры. Размер 2/4. Размер 3/4. Ритмический 

диктант. 

Тема 3. Размер 4/4. Три вида минора. Интервалы кварта и квинта 

Т4, Т5. Слушание кюя и их анализ.  

Тема 4. Народные кюи-легенды. Особенности штриха, строение. 

Параллельные тональности. Фа мажор – ре минор. Ритмический 

рисунок четверть с точкой и восьмая. Интервалы прима и октава Т1, 

Т8. Запись диктанта с паузами. Жанр «сыңсу». Пение песен по нотам. 

Обращения интервалов.  

Тема 5. Ритмические группы шестнадцатыми. Интервалы малая и 

большая секунда К2, Ү2. Ре минор. Слушание кюев и их анализ. 

Опорные лады Ре-ля, начальное звено в кюях.  

Тема 6. Запись кюя (начальное звено) на заданный штрих. 

Опорные лады ми – ля в кюях.   

Тема 7. Опорные лады си  – фа среднее звено в кюях. Опорные 

лады соль – ре в кюях. 

Тема 8. Тональности ре мажор – си минор. Малая, большая сага. 

Опорные лады ре – ля, ре – ре в кюях. Обращения трезвучия. 
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Переменный лад. Канон. Секвенция. Размер 6/8. Диктант. Интервалы в 

тональностях. 

42. Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся имеет следующие 

знания, умения и навыки: 

1) исполняет мелодии в объеме октавы, до мажор, соль мажор; 

2) умеет создавать звукоряд в объеме секста; 

3) знает и исполняет обрядовые песни (в объемах секста, септима, 

октава); 

4) знает термины: секста, септима, октава; 

5) умеет слушать и умеет анализировать кюи; 

6) умеет записывать нотами кюи нотами с опорой на Ре, Ля; 

7) владеет знаниями по музыкальной теории; 

8) знает виды мажор-минорной тональности, простые интервалы, 

интервалы оборота; 

9) умеет слушать и анализировать произведения, исполняемые на 

инструментах; 

10) умеет читать простые нотные формы с листа. 

43. Программные требования в 3 классе: 

1) обучающийся знакомится с жанром «кара олен», кюем 

«токпе», строением, ритмом, ладовыми особенностями древних 

кобызовых и сыбызговых кюев; 

2) формируются теоретические знания на материале песен в 

жанре «кара олен», кюев «токпе». 

44. Содержание учебного предмета в 3 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Размеры песен. Строение песен одиннадцатисложников. 

Лига. Канон. Ритмические группы с шестнадцатыми. Мажорные и 

минорные тональности до трех знаков и их виды. 

Тема 2. Одиннадцатисложный диктант. Слушание «кара олен» и 

их анализ. Пение песен в жанре «кара олен».  

Тема 3. Параллельные тональности. Виды «кара олен», ля мажор 

– фа # минор. Пение песен по нотам и со словами. Интервалы 

(повторение). Тритон (определение, строение). Вокальная и 

инструментальная группировка. Размер 4/4. Ритмические группы с 

шестнадцатыми. 

Тема 4. Кюи «токпе». Ритм и штрихи. Слушание кюев и их 

анализ. Диктант-кюй. Виды и размеры песен. Ритмические группы: 

восьмая и две шестнадцатые, шестнадцатая и две восьмые. Тритон. 

Доминантсептаккорд (определение, строение). Жанр «кара олен». 

Транспозиция. Тональности ми  мажор – до минор.  

Тема 5. Кобызовые кюи, ладовые особенности. Виды ритма. 

Размер 3/8. Диктант. 
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Тема 6. Тональности ля  мажор – фа минор. Интонирование 

ладов. Сыбызговые кюи. Строение, ладовые особенности, виды ритма. 

Интервалы секста и септима в песнях. Обращения интервалов, 

трезвучии. Диктант. 

45. Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся имеет следующие 

знания, умения и навыки: 

1) умеет петь «қара өлең» (11-слоговые); 

2) умеет анализировать кюи, исполненные на қобызе и сыбызғы; 

3) знает содержание народных легенд-кюев; 

4) знает импровизированные кюи и понимает их структуру; 

5) самостоятельно записывает нотами импровизированные кюи; 

6) умеет записать нотами народные и авторские кюи; 

7) знает музыкальную теорию в пределах программы; 

8) знает тритонные, сложные интервалы, виды трезвучий. 

46. Программные требования в 4 классе: 

1) обучающийся осваивает понятия «синкопа», «триоль», 

«пентатоника», «доминантсептаккорд»; 

2) продолжается освоение теоретических знаний на музыкальном 

материале кюев «төкпе», «шертпе», казахских лирических песен. 

47. Содержание учебного предмета в 4 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Размеры песен и виды песен. Главные трезвучия лада. 

Минорные лады.  

Тема 2. Кюи «төкпе». Виды, ритм и штрихи. Ритм и штрихи. 

Пунктирный ритм. Сложные диатонические лады. Диктант-кюй.  

Тема 3. Казахские лирические песни. Строение, ладовые 

особенности, виды ритма. Размер 6/8. До # минор.  

Тема 4. Синкопа. Ритмическая группа четверть с точкой и две 

шестнадцатые. Песня-диктант. Тритон. Т6, Т6/4 в тональности. 

Тема 5. Главные трезвучия лада. Кюи шертпе. Строение, ладовые 

особенности, виды ритма. Ля мажор – Фа минор. 

Тема 6. Триоль. Интервалы в ладу. Главные Т5/3, S5/3, Д5/3 и их 

обращения. Доминантсептаккорд. Слушание кюев и их анализ. 

Тема 7. Си мажор – соль # минор. Вводный септаккорд. 

Отклонение и модуляция. Слушание кюев и их анализ.  

Тема 8. Лады народной музыки. Традиционные песни. 

Пентатоника. (мажор и минор). Диктант – кюй.  

48. Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся имеет следующие 

знания, умения и навыки: 

1) знает жанры народных и профессиональных песен; 

2) знает имена казахских исполнителей кюев; 
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3) знает названия изучаемых произведений, их авторов; 

4) умеет исполнять на домбре лирические произведения 

(сложный звуковой ряд, лирические песни); 

5) умеет анализировать структуру шертпе кюев; 

6) умеет записывать нотами кюи «токпе» после 8-9 кратного 

прослушивания; 

7) знает терминологию кюй «тартыс», кюй «токпе», кюй 

«шекпе», оборот «доминантсептаккорд»; 

8) умеет организовать кюй «тартыс» среди обучающихся. 

49. Программные требования в 5 классе: 

1) обучающийся знакомится с эпическими произведениями, 

народно-профессиональными песнями, анализирует их структуру, 

разучивает наизусть и исполняет их; 

2) овладевает навыками импровизации, записи нотами шертпе 

кюев, составляет вводные септаккорды, II 7, определяет их размер. 

50. Содержание учебного предмета в 5 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Народно-профессиональные песни.Слушание кюев. Виды 

ритма. Квинтовый круг. Построение Д7, их обращение и разрешение. 

Тема 2. Виды ритма. Переменный лад. 

Тема 3. Размер 6/8 (группа шестнадцатых). Диктант. 

Тема 4. Переменный размер. 

Тема 5. Строение и ладовые особенности. Переменный размер. 

Размеры 2/4, 4/4. Ритмическая группа четвертная с точкой и две 

шестнадцатые. Характерные интервалы в гармоническом мажоре и 

миноре.  

Тема 6. Вводный 7 (в гармоническом миноре и мажоре). 

Эпические произведения. Строение произведений, ладовые 

особенности. Виды ритма. Диктант. Понятие «төкпе күйлер», «шертпе 

күйлер». 

Тема 7. Буквенные обозначения нот. Импровизация. Сочинение 

собственных мелодий и кюев. Энгармонизм. Диктант. 

Тема 8. Характерные интервалы. Обороты Д7 (от звука). 

Контрольный урок.  

Тема 9. Слушание и анализ кюев «төкпе». Сложные интервалы. 

Тема 10. Размер 6/8 (группа шестнадцатых). Пение традиционных 

песен.  

51. Ожидаемые результаты освоения программы 5 класса. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся имеет следующие 

знания, умения и навыки: 

1) умеет давать характеристику исполняемым произведениям; 

2) проявляет терпение, трудолюбие, желание завершить начатое 

дело; 
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3) совершенствует музыкальную грамотность; 

4) пополняет теоретические знания; 

5) исполняет народно-профессиональные песни; 

6) знает наизусть эпические произведения, исполняет их, умеет 

анализировать их структуру; 

7) умеет записывать нотами импровизированные песни и шертпе-

кюи; 

8) умеет сочинять кюи, песни и записывает их нотами; 

9) развивает импровизационные способности; 

10) владеет навыками организации кюй «тартыс»; 

11) умеет определять размер септаккорда, II 7, умеет 

группировать их. 

52. Целью контроля успеваемости является выявление 

результативности в освоении образовательной программы 

обучающимся. 

Контроль освоения программы обучающимися осуществляется в 

форме прослушивания, технического зачета, академического концерта, 

итоговая аттестация – в форме экзамена. 

53. Форма аттестации и контрольно-программные требования к 

выступлениям обучающихся: 

1) 1 класса – в четвертой четверти: контрольная работа (диктант, 

запись песен со словами  (семи,  восьмисложник); 

2) 2 класса – в первой и третьей четвертях: диктант (запись бас 

буын кюя), во второй и четвертой четвертях: контрольная работа 

(пение выученных  песен, устная запись отрывков из кюев); 

3) 3 класса – в первой и третьей четвертях: диктант (запись орта 

буын кюя); во второй и четвертой четвертях контрольная работа (пение 

выученных песен со словами, пение ладов); 

4) 4 класса – в первой и третьей четвертях: диктант (запись орта 

буын), во второй и четвертой четвертях: контрольная работа (пение 

выученных песен со словами, исполнение отрывка кюя); 

5) 5 класса  в первой и третьей четвертях: диктант, во второй 

четверти: контрольная работа (пение выученных песен со словами 

различных жанров , сочинение собственного кюя), в четвертой 

четверти: выпускной экзамен (пение выученных песен со словами 

различных жанров, пение ладов народной музыки, слуховой анализ, 

знание теоретического материала). 

54. Требования к содержанию итоговой аттестации (диктант, 

чтение нот с листа, пение выученного заранее номера, слуховой анализ, 

знание теоретического материала) обучающихся определяются школой 

самостоятельно.  

55. Критерии оценки диктанта: 
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1) оценка «5» «отлично» – диктант написан полностью, без 

единой ошибки;  

2) оценка «4» «хорошо» –  диктант написан в целом, имеются 

некоторые небольшие неточности (отсутствует случайный знак; или (и) 

имеются две-три неверные ноты; или несколько ритмических 

неточностей); 

3) оценка «3» «удовлетворительно» – имеется большое 

количество неточностей (треть неправильных нот, отсутствуют 

случайные знаки; ритм в целом написан неверно); 

4) оценка «2» «неудовлетворительно» – имеется большое 

количество ошибок. 

56. Критерии оценки чтения нот с листа, пения выученного 

заранее музыкального произведения: 

1) оценка «5» «отлично» – точное интонирование, осмысленность 

исполнения, легкий дирижерский жест; 

2) оценка «4» «хорошо» – номер спет в целом хорошо, но имеется 

ряд неточностей в интонировании,  дирижировании; 

3) оценка «3» «удовлетворительно»  – слабое интонирование, 

отсутствует всякая осмысленность исполнения,  четкость в 

дирижерском жесте; 

4) оценка «2» «неудовлетворительно» – имеется большое 

количество ошибок. 

57. Критерии оценки слухового анализа: 

1) оценка «5» «отлично» – определены все отклонения и 

модуляции (тональный план); выявлены все гармонические обороты 

(старшие классы)  в целом и отдельные аккорды (интервалы), в 

частности, осмыслена форма музыкального фрагмента, его характера; 

2) оценка «4» «хорошо» –  определен тональный план в общих 

чертах, выявлены практически все гармонические обороты, ряд 

аккордов (интервалов); 

3) оценка «3» «удовлетворительно» – непонимание формы 

музыкального произведения, его характера, не определен тональный 

план, не выявлены отклонения и модуляции, выявлены несколько 

гармонических оборотов, отдельные аккорды (интервалы); 

4) оценка «2» «неудовлетворительно» – имеется большое 

количество ошибок. 

58. Критерии оценки знаний теоретического материала: 

1) оценка «5» «отлично» – свободное владение теоретическими 

сведениями, умение безошибочно и быстро выполнить предложенное 

педагогом задание; 

2) оценка «4» «хорошо» –  некоторые ошибки в теоретических 

знаниях, неточное выполнение предложенного педагогом задания; 
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3) оценка «3» «удовлетворительно» – плохая ориентация в 

элементарной теории, неумение выполнить в полном объеме 

предложенное задание. 

4) оценка «2» «неудовлетворительно» – имеется большое 

количество ошибок. 

 

 


