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Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері  

музыка бөлімдерінің «Труба» пәні бойынша  

білім беру бағдарламасы 

 

1. Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Труба» пәні бойынша білім беру бағдарламасы 

(бұдан әрі – Бағдарлама) «Труба» пәні бойынша оқытудың мақсатын, 

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) аккорд – бір уақытта алынған, жоғарылығы түрлі үш немесе 

одан көп музыкалық дыбыстардың үйлесімділігі; 

2) амбушюрді қою – мүштікті ауызда мейлінше мақсатты 

орналастыру, амбушюр мен төменгі жақтың формасы мен іс-қимыл 

сипаты; 

3) аппликатура – музыкалық аспапта ойнау кезіндегі 

саусақтардың орналасуы және алмасуы; 

4) аппликатураны қою – саусақтардың аспапта орналасуы, саусақ 

аппараттарының нақты, үйлестірілген, тұрақты-рефлекторлық, еркін 

және үнемді қимылын ұйымдастыру; 

6) артикуляцияны қою– тілдің қалпы, ауыз қуысының формасы; 

5) арпеджио – фортепианода, бірнеше клавишалық (ксилофон, 

виброфон)  және ішекті аспаптарда дыбыс бірінен соң бірі шығатындай 

аккордтарды орындау тәсілдері; 

7) дыбыс шығару – музыкалық аспапта ойнау және ән айту 

барысында дыбысты алу, шығару; 

8) дыбыс шабуылы – қандай да бір музыкалық аспапта ойнау 

кезінде немесе вокалдық партияларды айту кезінде дауыстарды 

шығаруға қажетті дыбыс шығарудың алғашқы импульсі; дыбыс шығару 

тәсілдерінің кейбір нюансировкалық сипаттары, орындаушылық 

штрихтары, артикуляциялар мен баса айтулар; 

9) жалпы қою – аспапты қолда ұстаудың ыңғайлы тәсілі,  дененің, 

бастың, қолдың, саусақтар мен аяқтың дұрыс орналасуы; 

10) орындаушылық аппаратты қою – тыныс алуды еркін 

басқарудың тәсілі және ойнау процесінде тынысты шығаруды 

алмастыру ережесі. 

3. Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың игерген 

білімдері, трубада ойнаудың дағдылары мен біліктері негізінде 

олардың музыкалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

4. Бағдарламаның міндеттері:  

Оқыту: 



4 
 

1) трубада музыкалық орындау құралы ретінде музыкалық 

сауаттылықты 

оқыту; 

2) музыкалық орындау саласында арнайы құзыретті 

қалыптастыру; 

3) музыкалық шығармаларды жалғыз және ансамбльде сауатты  

орындауға мүмкіндік беретін трубада ойнаудың негізгі орындаушылық 

әдістерін оқыту; 

4) музыкалық шығармаларды эмоциялық және шығармашылық 

тұрғыдан  

орындау дағдыларын қалыптастыру. 

Дамыту: 

1) балалардың музыкалық және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; 

2) композитордың шығармашылық ойын іске асыруға арналған 

қажетті  

құрал ретінде орындау техникасын дамыту; 

3) ойынның техникалық дағдыларын дамыту; 

4) жеке дара және ұжымда жұмыс істеу дағдысын дамыту. 

Тәрбиелік: 

1) білім алушылардың әртүрлі халықтың рухани және мәдени 

құндылықтарын құрметтеуге және қабылдауға мүмкіндік беретін жеке 

қасиеттерін тәрбиелеу және дамыту; 

2) балаларда коммуникативтік дағдыларды, жауапкершілік 

сезімін және  

тәртіптілікті қалыптастыру; 

3) білім алушыларда эстетикалық көзқарасты, адамгершілік 

ұстанымдарды және рухани құндылықтармен қатынас жасау 

қажеттіліктерін қалыптастыру. 

5. Білім беру бағдарламасын меңгеру мерзімі  - жеті жыл. 

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. 

7. Оқу пәнінің мақсаты тұлғалық, танымдық, коммуникативтік 

және әлеуметтік дамытудың негізгі міндеттері арқылы іске асырылады. 

Оқыту мазмұны оқыту процесінде қалыптасатын қимыл тәсілдерімен, 

музыкалық шығармашылықпен араласу формаларымен өзара 

байланыста іске асырылады.   

8. Бағдарламаның ерекшелігі балалардың трубада ойнау бойынша 

білім, білік және дағдыларын меңгеруге, шығармашылық қызмет 

тәжірибесін, жеке және ансамбльде орындаушылық тәсілдерін алуға 

жалпы дамытушылық бағыты болып табылады. 
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9. Бағдарлама дәстүрлі оқытуға, әр білім алушыға сараланған 

тәсілмен келу, көркемдік-бейнелі ойлауды дамытуға, балалардың 

рухани және мәдени құндылықтарын меңгеруіне, музыка өнері 

саласындағы дарынды балаларды анықтауға бағдарланған. 

10. Педагог оқу міндеттерін белгілеудегі икемділік, әр баланы            

оқыту стратегиясын қалыптастыру мүмкіндіктері есебінен әр білім 

алушыға жеке тәсілмен келуді іске асыруға жағдай жасайды.  

11. 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. 

12. Бағдарлама трубада ойнау техникасын меңгергісі келетін, 

қазақ, орыс, халық әуендерін, әлем халықтарының музыкасы мен 

классикалық шығармалардың өңдеулерін орындап үйренгісі келетін 

балаларды оқытуға арналған. 

13. Бағдарлама болашақ музыканттың әрі қарай жүргізетін 

практикалық қызметіне қажетті көлемдегі трубада ойнау тәсілдерін 

меңгеруіне жағдай жасайды.  

14. Бағдарлама білім алушының шығармашылық, эстетикалық, 

рухани-адамгершілік дамуына бағытталған және жеке, ансамбльде, 

оркестрде орындаушылық дағдыларын меңгеруге, музыкалық өнерді 

зерттеу және меңгеру барысында өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын 

алуға мүмкіндік береді. 

15. Бағдарлама музыкалық қабілеттері, дайындықтары және 

жалпы дамуы түрлі деңгейдегі балаларға арналған. 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 қызығушылығын оятуға ерекше 

көңіл бөледі. 

16. Білім беру бағдарламасы білім алушының: 

1) музыкалық сауаттың қажетті деңгейіне сәйкес музыкалық 

шығармаларды шығармашылықпен орындауға мүмкіндік беретін білім 

алушының трубада ойнаудың білім, білік және дағдыларын 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 меңгеруіне ықпал ететін 
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білім, білік және дағдылар кешенін қалыптастыруға ықпал ететін жеке 

қасиеттерін тәрбиелеуге бағытталған. 

17. 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 бойында оқуға деген оң уәждемелерін 

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; 

4) бағдарламаның мақсаты мен міндеттеріне сәйкес білім 

алушыға психологиялық көмек көрсетуге және қолдауға бағытталған. 

18. Білім алушыға қажетті орындаушылық дағдыларды және 

біліктерді үйрету мазмұны, сипаты және стилі жағынан түрлі көркемдік 

шығармалармен жұмыс істеу процесінде іске асырылады, ал музыкалық 

тәрбие беру халық музыкасын, қазақстандық, орыс және шетел 

композиторларының шығармашылығын үйретуге негізделеді. 

19. Ұжыммен музыка ойнаудың негізгі практикалық міндеті – 

ансамбльде ойнаудың арнайы дағдыларын қалыптастыру, ансамбльдің 

шығаратын үнін есту білігі, біркелкі ырғақтық қағысты есту, келісілген 

және ауыспалы-икемді ырғақта көркем түрде ойнау, бірге орындау, 

ансамбль қатысушыларымен өзара әрекеттесу. 

20. Бағдарлама білім алушының 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. 

21. 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 алушының 

шығармашылық және орындаушылық қабілеттерін дамыту мәселелерін 

әзірлеу; 

5) көрнекті педгогтер мен музыка танушылардың теориялық 

ережелері мен әдістемелік нұсқаулары. 
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22. Оқу материалының мазмұнын іріктеудің педагогикалық 

қағидаттары: 

1) табиғи сәйкестік 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 алушының музыкалық-

орындаушылық  қызметі және оның мазмұны деңгейінде оқытудың 

барлық сыныптары арасындағы байланысты білдіреді; 

3) оқытуды дараландыру қағидаты аспапта ойнаудың 

орындаушылық дағдыларын практикалық меңгерудің негізгі тәсілі 

болып табылады; 

4) шығармашылық қағидаты білім алушының қабілеттерін және 

бейімділіктерін ашады, жетістік жағдайын құруға, өнермен қуана 

араласуға ықпал етеді. 

23. «Труба» пәніне жеке оқытудың ерекшелігі оқыту әдістерін, 

құралдарын, формаларын және репертуар кешенін таңдаудың 

вариативті болуына жағдай жасайды. 

24. Қойылған міндеттерді орындау үшін қолданылатын оқыту 

әдістері: 

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

2) көрнекілік-демонстрациялық – педагогтің шығарманы 

орындауы, бақылау, интерактивті және мультимедиялық таныстыру 

рәсімін көрсету; 

3) практикалық – аспаппен орындалатын жаттығулар, 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. 

25. Әдістерді таңдау білім алушының жасына және жеке 

ерекшеліктеріне, физикалық қабілеттері, шығармашылық 

қабілеттерінің даму деңгейіне байланысты болады. Оқу процесі 

қарапайымнан күрделіге қарай құрылады. 

26. Сабақ формалары: 

1) практикалық – ойнау тәсілдері мен дағдылары аспапта 

пысықталады; 

2) топтық сабақтар ансамбльде ұжыммен музыка ойнау үшін 

өткізіледі; 

3) дайындық-концерттік (дайындық және концерттік нөмірлерді 

көпшілік алдында көрсету); 

4) байқаулар; 

5) ойын сабағы (сабақ барысында ойын технологияларын 
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қолдану); 

6) экскурсия сабағы. 

 27. Сыныптағы оқу-тәрбие жұмысының негізгі формасы 

педагогтің білім алушылармен жүргізетін жеке сабақтары болып 

табылады. Сабақ жоспары бір уақытта өткізілетін теориялық және 

практикалық сабақтардан құралады.  

28. Жұмыстың сабақтан тыс формаларының түрлері: 

1) ансамбльде ойнау; 

2) концерттік, байқаулық қойылымдарға дайындық; 

3) шығармашылық және мәдени-ағартушылық іс-шараларға 

қатысу; 

4) филармонияларға, театрларға, концерттік залдарға, 

мұражайларға бару; 

5) музыка қайраткерлерімен, орындаушылармен, 

композиторлармен кездесу. 

29. Осы бағдарлама негізінде педагог білім беру процесін 

ұйымдастырудың анықталған сынып үшін ұтымды және барынша 

тиімді мазмұнын, әдістерін және тәсілдерін анықтайтын оқу жұмыс 

бағдарламасын әзірлейді. 

30. Оқу жұмыс бағдарламасының құрылымдық элементтері: 

1) титул парағы; 

2) түсінік хат; 

3) оқу қызметін жоспарлау;  

4) оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету. 

31. 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. 

31. 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. 
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32. «Оқу қызметін жоспарлау» тарауы білім алушылардың 

қызметтерінің сипатын ерекшелейтін тақырыптық күнтізбелік 

жоспардан, сыныптар бойынша репертуарлық тізбеден құралады. 

33. «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.   

34. Педагогтің оқу жұмыс бағдарламасы әдістемелік кеңестің 

отырысында қарастырылады және білім беру ұйымының басшысы оқу 

жылы басталғанға дейін бекітеді. 

35. 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. 

36. Білім алушының жеке жоспары әр жартыжылдыққа құрылып, 

оны  беру ұйымының басшысы бекітеді, журналға немесе білім 

алушының жеке іс қағаздарына енгізіледі. 

37. Білім алушының жеке жоспарын құру барысында, жеке 

жұмыстың болашақ және ағымдағы міндеттері ескеріліп, оқу жылының 

басы мен соңындағы оның мінездемесіне сәйкес құрастырылады. 

Бір сыныптың өзінде жеке жоспарлары, концерттік және 

емтихандық бағдарламалары күрделілік деңгейі бойынша бірі бірінен 

біршама ерекшеленеді.   

38. Білім алушының жеке жоспары репертуарлық кең үрдісті, 

халықтық, классикалық және композиторлық техниканың элементтері 

бар заманауи музыканы енгізу арқылы репертуарды жаңартуды және 

байытуды көрсетеді. 

39. Оқу процесінің дұрыс ұйымдастырылуы, білім алушылардың 

музыкалық-орындаушылық қабілеттерінің табысты және жан-жақты 

дамуы  толығымен алғанда жұмыстың мұқият жоспарлануына, 

репертуардың дұрыс іріктелуіне тікелей байланысты болады. 

40. Педагог әрбір білім алушының музыкалық қажеттіліктерін 

және дарындылық ерекшелігін ескеріп, әрқайсысына жеке 

репертуарлық стратегия әзірлейді. 

41. Педагог музыкалық шығармалардың жеке репертуарлық 

тізбесін қалыптастырады, шығармаларды жүйеге келтіреді және білім 

алушының жеке мүмкіндіктеріне сәйкес репертуарды толықтырады. 

42. 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. 
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43. Педагог оқу процесінде ладтық, үндестілік, ырғақтық және 

әуендік ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ халық әндері мен 

күйлерінің өңдеулерін, қазақстан композиторларының шығармаларын 

кеңінен қолданады. 

44. Оқу репертуарының әр түрлі жанрдағы және стильдегі 

шығармаларға қанық болуы музыкалық материалды оқуға, 

салыстыруға, жүйелеуге оңтайлы жағдай туғызады. 

45. Педагог репертуарлық тізбеге отандық жән шетел 

композиторларының композиторларының шығарған үздік пьесаларын 

енгізе отырып оны жүйелі түрде жаңартады дәне толықтырады.  

46. Педагог күрделілігі төмендеу тапсырмадан мейлінше күрделі 

тапсырмаға біртіндеп ауысу, білім алушыға музыкалық мазмұны 

жағынан, сондай-ақ орындау техникасы жағынан қолжетімді 

болатындай материалдарды таңдай отырып, оқыту әдістемесін және 

білім алушының репертуарын ойластырады. 

47. Педагог репертуармен жұмыстың аяқталу деңгейін бекітеді, 

шығармаларды үйрену кезеңдерін белгілейді, бағдарламаның көлемін 

және күрделілігін түрлендіреді, әр білім алушының тұлғалық және жеке 

тәсілдерді ескеретін жаңа репертуардың есебінен репертуарлық тізбені 

толықтырады. 

48. Педагог репертуармен жұмыс істеу барысында 

шығармалардың бір бөлігі көпшілік алдында немесе концертте 

(емтихандық) орындауға, қалған бөлігі – сыныпта жұмыс істеуге 

немесе таныстыру мақсатына арналатындығын ескереді. 

49. Жеке жоспарға білім алушының музыкалық орындаушылық, 

көркемдік, техникалық мүмкіндіктерінен жоғары және оның жас 

ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін шығармалар енгізілмейді. 

50. Білім алушылардың музыкалық дүниетанымын кеңейту үшін, 

сыныпта егжей-тегжейлі оқытылатын шығармалардан бөлек, 

жұмыстың түрлі аяқталу деңгейіне жол бере отырып, жаттап алуды 

талап етпей, түрлі сипаттағы пьесалардың қатарымен таныстырылады. 

51. Жеке жоспардың міндетті тараулары: 

1) гаммалармен жұмыс; 

2) этюдтермен және жаттығулармен жұмыс; 

3) классикалық және заманауи авторлардың пьесаларын орындау; 

4) Қазақстан композиторларының шығармаларын орындау; 

5) халық әндерінің және билерінің өңдеулері; 

6) ансамбльдің құрамында жұмыс істеу; 

7) ноталарды парақтан оқу дағдылары. 

52. Әр жарты жылдықтың соңында педагог бекітілген жеке 

жоспардағы репертуарлық тізбеге енгізілген өзгерістерді көрсетіп, 

жоспардың орындалуын белгілейді, ал жылдың соңында білім 
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алушының музыкалық және техникалық дамуына, жетістіктері және 

еңбек қабілеттеріне сипаттама береді. 

53. Жылдың соңындағы білім алушыға берілген мінездеме 

даралығының келесі жақтарын ашып көрсетеді: 

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

2) білім алушының аталған аспапқа деген 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. 

54. Білім алушыны сипаттауда мақсатқа жетуге ұмтылуы, 

көркемдік қиялының болуы, аспапты еркін игеруі, техникалық жағынан 

еркіндігінің болуы сияқты жеке қасиеттері көрсетіледі. 

55. Білім алушылардың өз бетінше жұмыстары күнделікті 

жүргізіледі. Өзіндік жұмыс көлемі   балалардың жалпы орта білім беру 

бағдарламаларын  игеруімен  қатар  үй тапсырмасына дайындалуға 

кететін уақыт шығынын, сондай-ақ   білім беру ұйымында  қалыптасқан 

педагогикалық дәстүрлерді және  әдістемелік дұрыстығын ескере  

отырып    анықталады.  

56. Жеке үй жұмысы бірнеше тәсілмен жүргізіледі және 

мамандық бойынша педагогтің ұсынысына сәйкес құрылады. Бірінші 

кезекте ең күрделі тапсырмалар пысықталады. Педагог білім 

алушының зияткерлік  және физикалық мүмкіндіктерін ескеріп, қандай 

да бір шығармаға жұмсалатын уақытты анықтайды. 

57. «Труба» пәнінің үлгілік оқу жоспарындағы «Сольфеджио», 

«Қазақ музыка әдебиеті», «Әлемдік музыка әдебиеті», «Ұжымдық 

музыка ойнау» пәндерімен пәнаралық байланысы білім алушылардың 

түрлі көркемдік түсініктерді тұтас түсінуге итермелейді. 

58. 1 сыныптағы бағдарламалық талаптар:  

1) білім алушы кіші октаваның барлық регистрін, кілттегі бір 

белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммаларды,  тік қозғалыстағы 

арпеджиоланған үшдыбыстылықты, тұтас жарты, төрттік ұзақтықтағы 

гаммалар мен арпеджионы, detache, legato штрихтарын, бірінші және 

кіші октавадағы аппликатураларды,  p, f, mp, mf  динамикалық 

ерекшеліктерді, секунда, терция, кварта интервалы ширегіндегі 
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жаттығуларды, 6-8 этюдтер мен жаттығуларды, меңгерілген диапазон 

шеңберіндегі 4-6 жеңіл пьесаны меңгереді. 

59. 1 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Аспаптармен танысу, оларға күтім жасаудың 

қағидалары. Дұрыс тыныс алумен жұмыс. Денені, қолдарды, басты, 

амбушюрды ұтымды қою қағидалары. Дыбыс шығарумен жұмыс. 

Қарапайым ырғақ формулаларын зерделеу. Парақтан оқудың және 

транспонирлеудің бастапқы дағдыларын игеру.    

2-тақырып. Орындау аппаратын дұрыс қою. Трубада 

ойнаушының дұрыс тұру қағидаларын – денесін, аяқтарын, басын, 

саусақтарын, сондай-ақ ойнау кезінде аспапты дұрыс ұстау 

қағидаларын үйрену. Трубаның тарихы, қазіргі трубалардың құрылысы, 

оның бөлшектерінің атаулары, ойын кезіндегі олардың өзара 

байланысы жөніндегі материалдармен;   труба мен мундштукке күтім 

жасау қағидаларымен танысу. Амбушюр түсінігін практикалық игеру. 

Ерін бұлшықеттерін, тыныс алудың негізгі түрлерін дамыту. 

Қарапайым орындау дағдыларын игеру: дыбыс шығаруға дайындалу; 

тыныс алу-шығару; табиғи дыбыс шығару. 

3-тақырып. Техникалық даму. Техникалық тәсілдерді дамыту 

және қатаң шабуыл арқылы орындау аппаратын нығайту. Шабуыл 

тәсілдерін практикалық игеру, «ту» деген буынды нақты, дұрыс айтуды 

(артикуляция)  – қатаң шабуылды қолдану. Дыбыстарды шығару, 

қолдану, біріктіру және аяқтау  кезінде (detache, legato) қолданылатын 

негізгі штрихтарды игеру. Біркелкі, таза, дауыс ырғағы жағынан 

тұрақты, динамикасы жағынан әртүрлі дыбысты пысықтау.  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. Музыкалық 

образдық ойлауды, музыкалық фразалар мен ұсыныстар құрылымын 

сезіне білу мен бере білу дағдыларын қалыптастыру мен дамыту. 

Музыкалық-ырғақ сезімін, қарапайым ырғақ топтары мен топардың 

дәйектілігін қабылдау және жасай білу біліктерін дамыту. Шығарманың 

жанрлық ерекшеліктерін қабылдау және беру біліктері.   

60. 1 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 

1 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) трубада ойнаудың негізгі тәсілдерін, музыкалық сауатты 

біледі; 

2) парақтан оқудың алғашқы дағдыларын, жеңіл пьесалар мен 

этюдтерді орындауды біледі; 

3)  кіші октаваның барлық регистрін пайдланып, кілттегі бір 

белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммаларды ойнай алады; 

4) тік қозғалыстағы арпеджиоланған үшдыбыстылықты, тұтас 

жарты, төрттік ұзақтықтағы гаммалар мен арпеджионы, detache, legato 
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штрихтарын, бірінші және кішу октавадағы аппликатураларды ойнай 

алады; 

5)  секунда, терция, кварта интервалы ширегіндегі p, f, mp, mf  

динамикалық ерекшеліктерді ажыратуды және ойнауды біледі;   

6) меңгерілген диапазон шеңберінде этюдтерді, жеңіл пьесаларды 

трубада ойнауды біледі; 

7) аспапта ойнау кезінде шығарманың жанрлық ерекшеліктерін 

жеткізуді біледі. 

61. 2 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны.  

1) білім алушы кіші октаваның барлық регистрін, кілттегі бір 

белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммаларды,  тік қозғалыстағы 

арпеджиоланған үшдыбыстылықты, тұтас жарты, төрттік ұзақтықтағы 

гаммалар мен арпеджионы, detache, legato, staccato штрихтарын, бірінші 

және кіші октавадағы аппликатураларды,  p, f, mp, mf  динамикалық 

ерекшеліктерді, баяу қарқында орындалатын ұзақ дыбысты 

жаттығуларды, секунда, терция, кварта интервалы шеңберіндегі 

detache, legato, staccato штрихтарын, 8-10 этюдтер мен жаттығуларды, 

меңгерілген диапазон шеңберіндегі 6-8 жеңіл пьесаны меңгереді. 

62. 2 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Амбушюрмен, дыбыспен, дауыс ырғағымен, 

ырғақпен жұмыс істеуді жалғастыру. Штрихтарды зерделеу. 

Аспаптарды баптаумен танысу. Музыка терминологиясын кеңейту. 

Парақтан оқу және өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту.  

2-тақырып. Орындау аппаратын дұрыс қою. Орындау аппаратын 

piano және mezzo forte дыбыстарын ұзақ уақыт бойы ұстап тұру ойыны 

кіретін жаттығулар кешені арқылы қалыптастыру. Аспаптарды күту 

және жай-күйін тексеру бойынша дағдыларды бекіту (бұрандалы 

тетіктерді, крондарды майлау, аспапты жуу, крон мен жалпы 

құрылымын баптау). Ойын техникасын дамыту үшін тәсілдерді 

пысықтау (тыныс алу және музыкалық баса айту).  

3-тақырып. Техникалық даму. Техникалық тәсілдерді одан әрі 

дамыту және қатаң шабуыл, ойын кезінде дауысты және дауыссыз 

дыбыстарды айту арқылы орындау аппаратын нығайту. Ерінмен жұмыс 

(төзімділік, қозғалғыштық), саусақтармен жұмыс істеудің  

(жылдамдық, нақтылық, орындау аппаратының барлық элементтерімен 

үндестік) функционалдық дағдыларын пысықтау. Штрихтарды (detache, 

legato, staccato) жеке және жұптық комбинацияда (legato и detache, 

legato и staccato) қолдана отырып, гаммалармен жұмыс істеу. Тыныс 

алуды дұрыс ауыстыра отырып орындаумен жұмыс істеу (кіріспе 

тоннан кейін тыныс алу).  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. Білім алушының 

музыкалық орындауға қатысты қызығушылық қатынасын тәрбиелеу. 
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Нота мәтінін ғана емес, музыкалық шығарманың көңіл-күйін беруге 

ұмтылу. Ырғақта күшті және әлсіз уақытты бере білу, ойын процесінде 

талап етілетін дыбыс сипатын жатқа білу дағдылары. Фортепианомен 

ансамбльде ойнау дағдыларын жетілдіру.   

63. 2 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 

2 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдфларға ие болады. 

1) кіші октаваның регистрін қолданып, кілттегі екі белгіге дейінгі 

мажорлы және минорлы гаммаларды,  қалыпты қарқындағы тік 

қозғалыстағы апреджионы орындайды; 

2) тұтас жарты, төрттік ұзақтықтармен, detache, legato, staccato 

штрихтарымен гаммаларды және арпеджионы, бірінші және кіші 

октавадағы аппликатураны орындайды;  

3)  p, f, mp, mf  динамикалық ерекшеліктерді қолданып 

жаттығуларды орындайды; 

4) тактідегі күшті және әлсіз уақыттарды жеткізуді біледі; 

5) жатқа ойнау кезінде дыбысталудың талап етілетін сипатын 

көртесете алады; 

6)  фортепианомен ансамбльде ойнау дағдыларын біледі. 

64. 3 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушы кілттегі үш белгіге дейін мажорлы және минорлы 

гаммаларды, әртүрлі ұзақтықтармен, detache, legato, staccato 

штрихтарымен гаммалар мен арпеджиоларды, p, f, mp, mf динамикалық 

реңктермен, секунда, терция, кварта штрихтарымен жаттығуларды, 

интервалдар аралығындағы жаттығуларды, 8-10 этюд пен 

жаттығуларды, меңгерілген диапазон шеңберіндегі 6-8 жеңіл пьесаны 

меңгереді. 

65. 3 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Орындау техникасының элементтерімен, дыбыс 

шығару және оның сапасын жақсартумен үйлестірілген жұмыс істеуді 

дамыту. Ойын диапазонын кеңейту. Орындау техникасын кешенді 

дамыту. Штрихтарды одан әрі игеру. Парақтан оқу және өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын дамыту.  

2-тақырып. Орындау аппаратын дұрыс қою. Жаттығулар, 

этюдтер, гаммалар, арпеджио, пьесалар ойыны арқылы  staccato 

штрихын орындау техникасын дамыту. Қатаң шабуылды еркін және 

батыл қолдану арқылы, сондай-ақ буындарды нақты айтуға, еріннің 

төзімділінін және тілдің қозғалмалылығын нығайтуға көмектесетін 

жаттығулар арқылы ерін мен тіл техникасын жетілдіру.  

3-тақырып. Техникалық даму. Оқытудың техникалық 

міндеттеріне сәйкес келетін толық, біркелкі дыбысты орындауды 

пысықтау. Білім алушының қабілеттері мен техникалық 
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мүмкіндіктеріне сәйкес келетін этюдтерді үйрену. Негізгі мелизмның 

барлық түрлеріне арналған дайындық жаттығуларын орындау. 

Фортепианоның сүйемелдеуімен этюдтерді және шығармаларды жатқа 

орындау.  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. «Белгілі бір 

сипатта» орындаудың дағдылары мен біліктерін бекіту. Шығармамен 

жұмыс істеу процесінде образдық ойлауды қалыптастыру. Музыкалық-

ырғақ сезімін, музыкалық ойлауды одан әрі дамыту. Фортепианомен 

және өзге аспаптармен ансамбльде ойнау дағдыларын жетілдіру. 

Әртүрлі концерттерде өнер көрсетудің ерекшеліктері мен өз-өзін ұстай 

білу қағидаларына үйрету. 

66. 3 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 

3 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады. 

1) кілттегі үш белгіге дейінгі мажорлы және минорлы 

гаммаларды орындайды; 

2) әртүрлі ұзақтықтармен,  detache, legato, staccato штрихтарымен 

гаммалар мен арпеджиоларды, секунда, терция, кварта интервалдары 

аралығындағы жаттығуларды орындайды; 

3)  p, f, mp, mf динамикалық ерекшеліктерін пайдаланып 

жаттығуларды орындайды; 

4)  staccato штрихын орындау техникасына ие болазы; 

5) парақтан оқу және өз бетінше жұмыс істеу дағдыларына ие 

болады; 

6) негізгі мелизмдердің барлық түрлеріне арналған жаттығуларды 

орындайды; 

7) ансамбльде фортепианомен, аспаптармен ойнау дағдыларына 

ие болады. 

67. 4 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

 1) білім алушылар кілттегі төрт белгіге дейінгі мажорлы және 

минорлы гаммаларды, тік қозғалыстағы тоникалық 

үшдыбыстылықтардың арпеджиосын және олардың қалыпты 

қарқындағы айналымдарын, техниканың әр түріне арналған 8-10 

этюдті, әртүрлі сипаттағы 6-8 пьесаны, ансамбльдік пьесаларды және 

оркестрлік шығармаларды меңгереді. 

68. 4 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны.  

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Ойын уақытында ыңғайсыздану мен қысылудан 

арылу. Дыбыс шығару және оның сапасын жақсартумен жұмыс істеу. 

Штрихтарды орындауды жетілдіру. Парақтан оқу және өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Музыкалық терминологияны одан әрі 

зерделеу. 
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2-тақырып. Орындау аппаратын дұрыс қою. Негізгі оқу-жаттығу 

материалын бекіту. Баяу ырғақта ән салу сипатындағы этюдтер мен 

пьесаларды орындау арқылы дыбыс сапасымен, оның ырғағымен және 

қарқынымен жүйелі жұмыс істеу. Тыныс алуды дамытуға арналған 

фактуралардың, жаттығулардың барлық элементтерін пысықтау. 

Дыбысты бақылай отырып, созылмалы ноталарды, әртүрлі 

интервалдарды қосумен жаттығулар ойынын орындау.  

3-тақырып. Техникалық даму. Күнделікті гаммада ойнау 

дағдыларын қалыптастыру. Этюдтер мен музыкалық шығармаларда 

кездесетін мелизмдермен, олардың белгілерімен, ырғақ құрылымының 

ерекшеліктерімен, жеткілікті орындау дағдылары болған кезде орындау 

техникасымен жұмыс істеу. Тынысты бөлумен, біртіндеп ұлғайтумен 

және елеулі шарықтау шегі бар серпінді төмендетумен жұмыс істеу. 

Қарқынды сrescendo кезінде жылдамдатуға және diminuendo кезінде 

бәсеңдетуге жол бермеумен жұмыс істеу. Жаттығуларды pp-дан ff-ге 

дейінгі динамикалық реңктерді пайдалана отырып орындау.  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. Музыкалық 

назарды шоғырландыру және бөлу дағдыларын қалыптастыру. Ырғақ 

сезімін, музыкалық ойлауды одан әрі дамыту. Фортепианомен және 

өзге аспаптармен ансамбльде ойнау дағдыларын жетілдіру. Әртүрлі 

концерттерде өнер көрсетудің ерекшеліктері мен өз-өзін ұстай білу 

қағидаларына үйрету. 

69. 4 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер.   

4 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады:  

1) pp-дан ff-ға дейінгі динамикалық ерекшеліктерді пайдаланып 

жаттығуларды орындайды; 

2) оқытылатын бағдарлама аясындағы музыкалық терминдерді 

біледі; 

3) баяу қарқындағы ыңылдайтын сипаттағы этюдтер мен 

пьесаларды орындау арқылы дыбыс сапасымен, оның интонациясымен 

және динамикасымен жұмыс істейді; 

4) аспапта ойнау кезінде тынысты бөлуді, шарықтау шыңын 

көрсете отырып динамиканы көтеруді және төмендетуді біледі; 

5) әртүрлі концерттерде өзін ұстау ережелерін және өнер көрсету 

ерекшеліктерін біледі. 

70. 5 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушылар кілттегі бес белгіге дейінгі мажорлы және 

минорлы гаммаларды, тік қозғалыстағы тоникалық 

үшдыбыстылықтардың арпеджиосын және олардың айналымдарын, әр 

дыбыстың хроматикалық гаммасын, техниканың әр түріне арналған 8-

10 этюдті, әртүрлі сипаттағы 6-8 пьесаны (оның ішінде ансамбльдерді) 

меңгереді. 
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71. 5 сыныптың оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Орындау техникасын жетілдіру, көркем ойнаудың 

маңызды шарттарының бірі ретінде музыкалық есту қабілетін, 

аспаптың дыбысты сапалы шығаруын қалыптастыру және дамыту. 

Шығармашылық және физикалық төзімділікті пысықтау.   

2-тақырып. Қорытынды бағдарламаларды дайындау. Орындау 

аппаратын дұрыс қою. Аспаптың дыбыс шығару сапасын жақсартумен 

жұмыс істеу. Ыңғайсыздану мен орындау аппаратының бұлшық еттерін 

қысылудан түпкілікті арылту. Шығарылатын дыбыстың ауқымын 

кеңейту, дыбыстың біркелкі, тұрақты болуымен, дауыс ырғағының таза 

болуымен жұмыс істеу. Динамикамен жұмыс істеу. 

3-тақырып. Техникалық даму. Анағұрлым күрделі ырғақ 

формулаларын игеру. Staccato, оның ішінде «қосарланғанды» орындау. 

Негізгі жаттығу материалын пысықтау: дыбыс сапасын, дауыс 

ырғағының тазалығын, барлық тіркелімдерде дыбыстың біркелкі 

шығуын және динамикалық алуан түрлілік пен орындаудың 

компоненттерін жетілдіру мақсатында гаммалар мен арпеджионың 

барлық түрлерінде ойнау. Ірі нысандармен жұмыс, концерттерді, 

сонаттарды орындау ерекшеліктері; ойынның концерттық мәнерін 

игеру; алуан түрлі концерт репертуарын жинақтау, орындау шеберлігін 

арттыру.  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. Музыкалық 

шығармаларды түсініп  орындауды қалыптастыру. Дауыс ырғағының 

айқындығы мен сөйлемдердің анықтығымен, орындаудың 

тұтастығымен жұмыс істеуді жалғастыру. Орындалатын 

шығармалардың мазмұнын түсінумен және көркем образ жасай білумен 

жұмыс істеу. 

72. 5 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер.   

5 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) орындаушылық техниканың дағдыларына ие болады; 

2) staccato, «қос» staccato орындайды; 

3) дыбыс сапасын, интонацияның тазалығы, барлық регистрлерде 

дыбысталудың қалыптылығы мақсатында гамма мен арпеджионың 

барлық түрлерін орындайды;  

4) трубада концерттерді, сонаталарды орындауды біледі;  

5) ойнаудың концерттік нақышын біледі;  

6) трубада әртүрлі концерттік репертуарды біледі және 

орындайды. 

73. 6 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушылар мажорлы және минорлы гаммаларды, кілттегі 

бес белгіге дейінгі үшдыбыстылық арпеджиосын және олардың 
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айналымдарын, жылдам қарқында әртүрлі штрихтарды орындауды, 

әртүрлі штрихтық және ритмикалық нұсқалардағы хроматикалық 

гаммаларды, 8-10 жаттығу мен этюдтерді, 4-6 әртүрлі сипаттағы 

пьесаларды, әртүрлі сипаттағы 4-6 пьесаны (оның ішінде 

ансамбльдерді), ірі нысанды 1-2 шығарманы, оркестрлік партияларды 

меңгереді. 

74. 6 сыныптағы оқу пәнінің мазмұны. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Орындау техникасын жетілдіру. Алдыңғы 

сыныптарда алынған барлық техникалық және шығармашылық 

дағдылар негізінде музыкалық шығармаларды орындауға қатысты жеке 

көзқараспен жұмыс істеу. Шығармашылық және физикалық 

төзімділікті пысықтау.  

2-тақырып. Орындау аппаратын дұрыс қою. Дыбыстың 

сапасымен, оның біркелкі, тұрақты болуымен, дауыс ырғағының таза 

болуымен, тембрмен жұмыс істеу. Динамикамен жұмыс істеу. staccato, 

оның ішінде «қосарланғанды» еркін меңгеру. Штрихтық реңктерді 

игеру үшін қажет орындаушылық дем алу мен тілдің одан әрі өзара іс-

қимылы.  

3-тақырып. Техникалық даму. Гаммалармен, оның ішінде 

хроматикалық гаммамен (әртүрлі штрихтық, ырғақтық және қарқындық 

нұсқаларда орындау) жұмыс. Барлық тіркелімдердің (бұлшықет және 

есту сезімдерін бақылау) біркелкі естілуімен жұмыс. Әртүрлі техникаға 

арналған этюдтер. Қорытынды емтиханға этюд дайындау.  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. Орындалатын 

шығармалардың сипатын көрсетуді жетілдірумен жұмыс. 

Композитордың көркем ойын аша білу және оны тыңдармандарға 

жеткізе білу.  

75. 6 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер.   

6 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) әртүрлі штрихтық, ритмикалық және темптік нұсқалардағы 

гаммаларды орындайды; 

2) аспапта ойнау кезінде барлық регистрлердің бірдей 

дыбысталуына қол жеткізеді;  

3) техниканың түрлеріне арналған этюдтерді орындайды; 

4) трубада ойнау кезінде орындалатын шығарманың сипатын 

жеткізуді, композитордың түпкі ойын ашуды және оны тыңдармаға 

дейін жеткізуді біледі. 

76. 7 сыныптағы бағдарламалық талаптар: 

1) білім алушылар мажорлы және минорлы гаммаларды,  кілттегі 

алты белгіге дейінгі үшдыбыстылық арпеджиосын және олардың 

айналымдарын, жылдам қарқында әртүрлі штрихтарды орындауды, 
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әртүрлі штрихтық және ритмикалық нұсқалардағы хроматикалық 

гаммаларды, 8-10 жаттығу мен этюдтерді, әртүрлі сипаттағы 4-6 

пьесаны (оның ішінде ансамбльдерді), ірі нысанды 1-2 шығарманы, 

оркестрлік партияларды меңгереді. 

77. 7 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер. 

Тақырыптық жоспарлау. 

1-тақырып. Музыкалық шығарманың көркем талаптарына сәйкес 

келетін техниканы жетілдіру; көрнекіліктің агогикалық тәсілдерін 

игеру, шығармашылық және физикалық төзімділікті, 3-4 шығарманы 

үздіксіз орындау қабілетін пысықтау. Білім алушының шығармашылық 

перспективасын айқындау. Анағұрлым дарындыларды арнайы орта оқу 

орындарына түсуге даярлау. Қабылдау емтихандарының талаптарына 

сәйкес келетін бағдарламалармен жұмыс. Стилі мен жанры бойынша 

әртүрлі шығармаларды зерделеу. Концерттерге, конкурстарға, 

фестивальдарға белсенді қатысу. Музыкалық терминологияларды білу. 

2-тақырып. Орындау аппаратын дұрыс қою. Дыбыстың 

сапасымен, оның барлық тіркелімдерде біркелкі, тұрақты болуымен, 

дауыс ырғағының таза болуымен, тембрмен, филировкамен, 

вибратомен жұмыс. Бет және ерін бұлшықеттерін қалыптастыруды 

аяқтау. Ойнау кезінде туындайтын ыңғайсыздану мен бұлшықеттің 

қысылуынан түпкілікті арылу. Төзімділік пен бірнеше шығарманы 

қатарынан орындау қабілетімен жұмыс.  

3-тақырып. Техникалық даму. Орындау техникасының барлық 

элементтерін жетілдіру, төзімділік пен сахналық шыдамдылықты 

пысықтау. Гаммалармен, оның ішінде хроматикалық гаммамен (әртүрлі 

штрихтық, ырғақтық және қарқындық нұсқаларда орындау) жұмыс. 

Зерделенген этюдтерді қайталау. Әртүрлі техникаға арналған этюдтер. 

Қорытынды емтиханға этюд дайындау.  

4-тақырып. Музыкалық-көркем тапсырмалар. Әртүрлі сипаттағы, 

нақыштағы және жанрдағы (оның ішінде ірі нысанды шығармалармен) 

пьесалармен жұмыс. Көркем мақсат туралы саналы қатынасты және 

анық түсінікті дамыту, оған игерілген техникалық тәсілдер, 

орындалатын шығармалардың мазмұнын түсіну негіз болып табылады. 

Орындалатын шығармаларға қатысты жеке көзқарасты, өзіндік 

орындау тұжырымдамасын әзірлеу.   

78. 7 сыныптың бағдарламасын игеруден күтілетін нәтижелер.   

7 сыныпта оқу жылының соңында білім алушы келесі білім, білік 

және дағдыларға ие болады: 

1) мыстан жасалған үрлемелі аспаптармен жеке орындауға тән 

көркемдік-орындаушылық, техникалық мүмкіндіктерді біледі;  

2) музыкалық терминдерді біледі;  

3) музыкалық шығармалардың түрлі интерпретацияларын біледі; 
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4) бағдарламалық талаптарға сәйкес әртүрлі стильдегі және 

жанрдағы шығармаларды қамтитын трубада ойнауға арналған 

репертуарды біледі; 

5) жеткілікті көркемдік деңгейде музыкалық шығарманы сауатты 

орындауды біледі;  

6) күрделі емес шығармаларды жаттау кезінде техникалық 

қиындықтарды өз бетімен жеңуді біледі; 

7) орындаушылық практикада теориялық білімдерін қолдануды 

біледі; 

8) орындалатын музыкалық шығармаларды талдай алады;  

9) музыкалық формалар туралы түсінігі бар. 

10) есту арқылы теру және күрделі емес музыкалық 

шығармаларды парақтан оқу дағдыларына ие болады;   

11) мәнерліліктің музыкалық-орындаушылық құралдарын 

қолдану дағдыларын біледі;  

12) естуді бақылау және орындау процесін басқару дағдыларына 

ие болады;  

13) орындалатын шығармаларға теориялық талдау жасау білігіне 

ие болады;  

14) орындаушылық практика, көпшілік алдында жеке өнер 

көрсету дағдыларына ие болады; 

15) ұжымдық шығармашылық қызмет дағдыларына ие болады. 

79. Үлгерімді бақылаудың мақсаты білім алушының білім беру 

бағдарламасын игерудегі нәтижелілігін анықтау болып табылады. 

Білім алушылардың бағдарламаны игеруін бақылау – бақылау 

жұмысы, техникалық сынақ, академиялық концерт түрінде, қорытынды 

аттестаттау –бітіру емтиханы түрінде іске асырылады.  

80. Аттестаттау формасы және білім алушылардың сыныптар 

бойынша көрсетілімдеріне қойылатын бақылау-бағдарламалық 

талаптар: 

1) 1 сынып – бірінші жартыжылдықта: бақылау жұмысы 

(қалыпты қарқындағы бір октавадағы C-dur, a-moll гаммасы, 1 пьеса), 

екінші жартыжылдықта: академиялық концерт (фортепианоның 

сүйемелдеуімен әртүрлі сипаттағы 2 пьеса); 

2) 2 сынып – бірінші және үшінші тоқсандарда: техникалық 

сынақ (кілттегі екі белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммалар, 1 

этюд), екінші және төртінші тоқсандарда: академиялық концерт 

(фортепианоның сүйемелдеуімен әртүрлі сипаттағы 2 пьеса); 

3) 3 сынып –  бірінші және үшінші тоқсандарда: техникалық 

сынақ (кілттегі үш белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммалар, 1 

этюд),  екінші және төртінші тоқсандарда: академиялық концерт 

(фортепианоның сүйемелдеуімен әртүрлі сипаттағы 2 пьеса); 
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4) 4 сынып – бірінші және үшінші тоқсандарда: техникалық 

сынақ (кілттегі төрт белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммалар, 

1 этюд),  екінші және төртінші тоқсандарда: академиялық концерт 

(фортепианоның сүйемелдеуімен әртүрлі сипаттағы 2 пьеса); 

5) 5 сынып – бірінші және үшінші тоқсандарда: техникалық 

сынақ (кілттегі төрт белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммалар, 

тура және айналымдағы арпеджиолар, 1 этюд),  екінші тоқсанда: 

академиялық концерт (фортепианоның сүйемелдеуімен әртүрлі 

сипаттағы 2 пьеса), төртінші тоқсанда: бітіру емтиханы (1 ірі нысанды 

шығарма және пьеса немесе 3 түрлі сипаттағы пьеса, оның бірі 

кантилена, Қазақстан композиторының шығармасы);   

6) 6 сынып – бірінші және үшінші тоқсанда: техникалық сынақ 

(кілттегі бес белгіге дейінгі мажорлы және минорлы гаммалар, тура 

және айналымдағы арпеджиолар, 1 этюд), екінші және төртінші 

тоқсандарда: академиялық концерт (фортепианоның сүйемелдеуімен 

әртүрлі сипаттағы 2 пьеса); 

7) 7 сынып – бірінші жартыжылдықта: техникалық сынақ (1 ірі 

нысанды шығарма), екінші жартыжылдықта: бітіру емтиханы (1 ірі 

нысанды шығарма және пьеса немесе 3 түрлі сипаттағы пьеса (оның 

бірі - кантилена). Қазақстан композиторының шығармасын орындау 

міндетті болып табылады.   

81. Музыкалық білім беруде оқыту нәтижелерін бақылау 

өлшемшарттары пән бойынша ағымдық үлгерім нәтижелерінен және 

концерттік көрсетілімдерден алған бағаларынан тұрады. 

Педагог білім алушының жұмысын бағалау кезінде келесі 

өлшемшарттарды ескереді: білім алушының аспапты тиісті деңгейде 

меңгергенін көрсетуі, көркем бейнені толық және сенімді ашуы, 

орындалатын шығарманың стилін түсінуі және орындаушылық 

интерпретацияда көрсетуі. 

87. Бағалау өлшемшарттары: 

1) 5 «өте жақсы» - аталған оқу кезеңінің барлық талаптарына 

жауап беретін техникалық жағынан сапалы және көркем орындауы; 

дыбыс шығаруды өз бетінше бақылауы; нысанды жеткізуі, көркемдік 

мазмұнын білуі; батыл, ашық, эмоциялық тұрғыдан және еркін 

қозғалыспен орындауы; 

2) 4 «жақсы» - техникалық және көркемдік тұрғыдан да біраз 

кемшіліктермен бар сауатты, тұрақты орындауы;  бағдарлама 

шығармаларындағы музыкалық, техникалық және ырғақтық 

тапсырмаларды орындауы, бірақ аз ғана кемшіліктерінің болуы; 

динамикасының жарқындығы жеткіліксіздігі, дауыстардың 

арақатынасының сараланбауы; 

3) 3 «қанағаттанарлық» - орындауда кемшіліктер санының көп 

болуы: мәтінді толық жаттамауы, техникалық дайындығының әлсіздігі 
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ойнау көркемдігінің төмендігі, ойын аппаратының еркіндігінің 

болмауы; орындауы сенімсіз, ырғағы тұрақсыз, дауыс ырғағы ашық 

емес, қозғалыс үйлесімі жеткіліксіздігі, динамикалық реңктерінің 

болмауы; мәтіндік қателіктерінің болуы; 

4) 2 «қанағаттанарлық емес» - үй жұмыстарының жоқтығы 

салдарынан болған кемшіліктер кешені, сондай-ақ сабақтан көп қалуы; 

мәтінді басынан аяғына дейін орындай алмауы; ноталық мәтінді оқу 

және орындаудың негізгі талаптарын орындай алмау; орындаудың 

қозғалыс тәсілдерін игермеу; 

5) «Сынақ» (баға қойылмайды) – орындауы оқытудың аталған 

кезеңіндегі тиісті деңгейіне сәйкес. 
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Образовательная программа по предмету «Труба» детских  

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ 

искусств 

 

1. Образовательная программа по предмету «Труба» 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 предмету «Труба». 

2. В настоящей программе используются следующие понятия:  

1) аккорд – сочетание трёх и более музыкальных звуков разной 

высоты, взятых одновременно;  

2) постановка амбушюра – наиболее целесообразное 

расположение мундштука на губах, форма и характер действия 

амбушюра и нижней челюсти; 

3) аппликатура – порядок расположения и чередования пальцев 

при игре на музыкальном инструменте; 

4) аппликатурная постановка – расположение пальцев на 

инструменте, организация точных, координированных, устойчиво-

рефлекторных, свободных и экономных действий пальцевого аппарата; 

5) артикуляционная постановка – положение языка, форма 

ротовой полости;  

6) арпеджио – способ исполнения аккордов на фортепиано 

некоторых клавишных (ксилофон, виброфон) и струнных 

инструментах, при котором звуки аккорда следуют один за другим; 

7) звукоизвлечение – извлечение, порождение звуков при игре на 

музыкальном инструменте или пении; 

8) атака звука – первоначальный импульс звукоизвлечения, 

необходимый для образования звуков при игре на каком-либо 

музыкальном инструменте или при пении вокальных партий; некоторые 

нюансировочные характеристики различных способов звукоизвлечения, 

исполнительских штрихов, артикуляции и фразировки; 

9) общая постановка – удобный способ держания инструмента в 

руках, правильное положение корпуса, головы, рук, пальцев и ног; 

10) постановка исполнительского дыхания – способы 

произвольного управления дыханием и правила смены вдоха в 

процессе игры. 

3. Цель программы: развитие музыкально-творческих 

способностей, обучающихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков игры на трубе. 

4. Задачи программы.  
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Образовательные:   

1) обучение музыкальной грамоте как средству музыкального 

исполнительства на трубе; 

2) формирование специальных компетенций в области 

музыкального исполнительства; 

3) обучение основным исполнительским приемам игры на трубе, 

позволяющим грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в 

ансамбле; 

4) формирование умений творчески и эмоционально исполнять 

музыкальные произведения. 

Развивающие: 

1) развитие музыкальных и творческих способностей детей; 

2) развитие исполнительской техники как необходимого средства 

для реализации художественного замысла композитора; 

3) развитие технических навыков игры; 

4) развитие умения работать самостоятельно и в коллективе. 

Воспитательные: 

1) воспитание и развитие у обучающегося личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

2) формирование у детей коммуникативных навыков, чувства 

ответственности и дисциплинированности; 

3) формирование у обучающегося эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями. 

5. Срок освоения образовательной программы – семь лет.  

6. 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. 

7. Цель учебного предмета реализуется через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Содержание обучения реализуется во взаимосвязи со 

способами действий, формами общения с музыкальным творчеством, 

которые формируются в учебном процессе. 

8. Особенностью программы является ее общеразвивающая 

направленность на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на трубе, опыта творческой деятельности, приемов сольного и 

ансамблевого исполнительства.  

9. Предмет ориентирован на традиционное обучение, 

индивидуально-дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся, развитие художественно-образного мышления, 
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овладение детьми духовными и культурными ценностями, выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства. 

10. Педагог создает условия для реализации индивидуального 

подхода к каждому обучающемуся за счет гибкости в постановке 

учебных задач, возможности формирования стратегии обучения 

каждого ребенка.  

11. 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. 

12. Программа предназначена для обучения детей, желающих 

освоить технику игры на трубе, научиться исполнять обработки 

казахских, русских народных мелодий, музыки народов мира и 

переложения классических произведений. 

13. Программа создает условия для овладения приёмами игры на 

трубе в объёме, необходимом для дальнейшей практической 

деятельности будущего музыканта.  

14. Программа направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающегося и даёт возможность 

приобретения опыта исполнительской сольной, ансамблевой, 

оркестровой практики, навыков самостоятельной работы по изучению 

и постижению музыкального искусства. 

15. 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. 

16. Программа ориентирована на выработку у обучающегося 

личностных качеств, способствующих:  

1) освоению обучающимся знаний, умений и навыков игры на 

домре, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения 

в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

2) приобретению обучающимся опыта творческой деятельности; 

3) овладению обучающимся духовными и культурными 

ценностями народов мира; 

4) получению музыкального образования и приобщению к 

музыкальной культуре; 
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5) формированию у обучающегося комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

17. 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; 

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. 

18. Привитие обучающемуся 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. 

19. Основная практическая задача коллективного музицирования 

– формирование специальных ансамблевых навыков игры, которые 

предполагают умение слушать звучание ансамбля, ощутить единый 

ритмический пульс, играть согласованно и художественно в изменчиво 

гибком ритме, совместно исполнять, взаимодействовать с участниками 

ансамбля.  

20. 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). 

21. 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; 
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4) разработка проблемы развития творческих и исполнительских 

способностей обучающегося в контексте развивающего обучения; 

5) теоретические и методические установки видных педагогов и 

музыковедов.        

22. 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 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; 

3) принцип индивидуализации обучения является главным 

способом практического освоения исполнительских навыков игры на 

инструменте; 

4) принцип творчества раскрывает способности и склонности 

обучающихся, способствует созданию ситуации успеха, радости 

общения с искусством. 

23. Специфика индивидуального обучения по предмету «Труба» 

создает условия для вариативности выбора методов, средств, форм 

обучения и подбора репертуарного комплекса. 

24. Для достижения поставленных задач используются 

следующие методы обучения: 

1) беседа, рассказ, объяснение, дискуссия; 

2) наглядно-демонстрационный – исполнение произведения 

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. 

25. Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей обучающегося, физических данных, уровня развития 

музыкальных способностей.  

26. Формы занятий: 

1) практические – приемы и навыки игры отрабатываются на 

инструменте; 
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2) групповые занятия проводятся для коллективного 

музицирования в ансамбле; 

3) репетиционно-концертные (подготовка и публичное 

представление концертных номеров); 

4) конкурсы; 

5) урок-игра (использование игровых технологий на уроке); 

6) урок-экскурсия. 

27. Основной формой учебно-воспитательной работы в классе 

является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с 

обучающимися. Программа занятий состоит из одновременно 

проводимых теоретических и практических занятий. 

28. Виды внеурочных форм работы: 

1) игра в ансамбле; 

2) подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

3) участие в творческих и культурно-просветительских 

мероприятиях; 

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

др.; 

5) встречи с музыкальными деятелями, исполнителями, 

композиторами. 

29. 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. 

30. Структурные элементы рабочей учебной программы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) планирование учебной деятельности;  

4) учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

31. 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. 

31. Содержание пояснительной записки:  

1) образовательная программа как основание; 

2) педагогическая цель и задачи, актуальные при обучении 

предмету в данном классе; 
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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. 

32. Раздел «Планирование учебной деятельности» содержит 

календарно-тематическое планирование с выделением характеристик 

деятельности обучающихся, репертуарный перечень по классам. 

33. Содержание раздела «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса»: 

1) перечень познавательной литературы для обучающегося; 

2) перечень методической литературы для педагога; 

3) перечень учебно-наглядных пособий.  

34. Рабочая учебная программа педагога рассматривается на 

заседании методического совета и утверждается руководителем 

организации образования до начала учебного года.  

35. Педагог на основе рабочей учебной программы составляет 

индивидуальный план обучения на каждого обучающегося. 

Индивидуальный план характеризует гармоничный процесс 

музыкального и духовно-нравственного развития обучающегося. 

36. Индивидуальный план обучающегося составляется на каждое 

полугодие, утверждается руководителем организации образования, 

заносится в журнал или личное дело обучающегося.  

37. При составлении индивидуального плана учитываются 

перспективные и текущие задачи планирования индивидуальной 

работы в соответствии с характеристикой обучающегося в начале и 

конце учебного года. 

В одном и том же классе индивидуальные планы по реализации 

программы, концертные и экзаменационные программы значительно 

отличаются по уровню сложности. 

38. Индивидуальный план обучающегося отражает широкие 

репертуарные тенденции, обновление и обогащение репертуара 

благодаря привлечению народной, классической и современной музыки 

с использованием элементов композиторской техники. 

39. Правильная организация учебного процесса, успешное и 

всестороннее развитие музыкально-исполнительских данных 

обучающегося зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа в целом, продуман выбор репертуара. 

40. Педагог вырабатывает индивидуальную репертуарную 

стратегию для каждого обучающегося с учетом его музыкальных 

потребностей и особенностей дарования. 
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41. Педагог формирует индивидуальный репертуарный перечень 

музыкальных произведений, систематизирует произведения и 

дополняет репертуар в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающегося. 

42. Репертуарный перечень включает произведения казахской, 

русской, зарубежной музыки, высокохудожественные детские, 

юношеские пьесы современных композиторов, популярные песни из 

мультфильмов, детских кинофильмов, народную музыку. 

43. Педагог активно использует в учебном процессе обработки 

казахских народных песен, произведения казахстанских композиторов, 

учитывая в процессе их изучения характерные ладовые, гармонические, 

ритмические и мелодические особенности. 

44. Насыщенность учебного репертуара сочинениями разных 

жанров и стилей создает благоприятную ситуацию для изучения, 

сравнения, систематизации музыкального материала.  

45. Педагог систематически обновляет и расширяет 

репертуарный перечень, включая в него лучшие пьесы, создаваемые 

современными отечественными и зарубежными композиторами. 

46. Педагог тщательно продумывает методику и репертуар 

обучающегося, добиваясь постепенного перехода от менее трудных 

заданий к более сложным, подбирая учебный материал, доступный для 

обучающегося как со стороны художественного содержания, так и 

техники исполнения. 

47. Педагог устанавливает степень завершённости работы над 

репертуаром, фиксирует этапы изучения произведений, варьирует 

объём и сложность программы, пополняя репертуарный список за счёт 

нового репертуара с учётом личностного и индивидуального подходов 

к каждому обучающемуся.  

48. В работе над репертуаром педагог учитывает, что часть 

произведений предназначена для публичного или концертного 

(экзаменационного) исполнения, остальные - для работы в классе или в 

порядке ознакомления.  

49. В индивидуальный план не включаются произведения, 

превышающие музыкально-исполнительские, художественные, 

технические возможности обучающегося, также не соответствующие 

его возрастным особенностям. 

50. Для расширения музыкального кругозора обучающегося, 

помимо произведений, детально изучаемых в классе, осуществляется 

знакомство с целым рядом разнохарактерных пьес, допуская при этом 

различную степень завершенности работы над ними, не требуя 

обязательного выучивания наизусть. 

51. Обязательные разделы индивидуального плана: 

1) работа над гаммами; 
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2) работа над этюдами и упражнениями; 

3) исполнение пьес классических и современных авторов; 

4) исполнение произведений композиторов Казахстана; 

5) обработки народных песен и танцев; 

6) работа в составе ансамбля; 

7) навыки чтения нот с листа. 

52. В конце каждого полугодия педагог отмечает качество 

выполнения задания и вносит изменения в ранее утвержденный 

репертуарный перечень, в конце года даёт характеристику 

музыкального и технического развития, успеваемости и 

работоспособности обучающегося. 

53. 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. 

54. Для характеристики обучающегося отмечаются такие 

индивидуальные качества, как целеустремленность, наличие 

художественного воображения, свободное владение инструментом, 

наличие технической свободы. 

55. Самостоятельные занятия проводятся регулярно и 

систематически. Объем работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения 

детьми программы общего среднего образования. 

56. Индивидуальная домашняя работа проводится в несколько 

приемов и строится в соответствии с рекомендациями педагога. В 

первую очередь прорабатываются самые сложные задания. С учетом 

умственных и физических возможностей обучающегося педагог 

определяет время работы над тем или иным произведением. 

57. Межпредметные связи предмета «Труба» с предметами 

«Сольфеджио», «Казахская музыкальная литература», «Мировая 

музыкальная литература», «Коллективное музицирование» побуждают 
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обучающихся к целостному познанию различных художественных 

явлений. 

58. Программные требования в 1 классе: 

1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы до 

одного знака при ключе, используя весь регистр малой октавы,  

арпеджированные трезвучия в прямом движении,  гаммы и арпеджио 

целыми половинными, четвертными  длительностями, штрихами 

detache, legato, аппликатуру в первой и малой октавах,  динамические 

оттенки p, f, mp, mf, упражнения в пределах интервалов секунды, 

терции, кварты,  6-8 этюдов и упражнений,  4-6 легких пьес в пределах 

освоенного диапазона. 

59. Содержание учебного предмета в 1 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1.  Знакомство с инструментом, правилами ухода за ним. 

Работа над постановкой дыхания. Правила рациональной постановки 

корпуса, рук, головы, амбушюра. Работа над извлечением звука. 

Изучение простых ритмических формул. Приобретение 

первоначальных навыков чтения с листа и транспонирования. 

Тема 2. Постановка исполнительского аппарата. Изучение правил 

постановки трубача - положение корпуса, ног, головы, пальцев, а также 

инструмента во время игры. Знакомство с материалом по истории 

трубы, устройству современной трубы, названию ее частей, их 

взаимодействию во время игры; правилами ухода за трубой и 

мундштуком. Практическое освоение понятия амбушюр. Развитие 

губных мышц, основных видов дыхания. Овладение простейшими 

исполнительскими навыками: изготовка к звукоизвлечению; вдох-

выдох; игра натурального звукоряда. 

Тема 3. Техническое развитие. Развитие технических приемов и 

укрепление исполнительского аппарата посредством твердой атаки. 

Усвоение на практике способов атаки, применение четкого, 

правильного произношения (артикуляции) слогов «ту» - твердая атака. 

Освоение основных штрихов, используемых при извлечении, ведении, 

соединении и окончании звуков (detache, legato). Выработка 

исполнения ровного, чистого звука, устойчивого по интонации, 

разнообразного по динамике.  

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Формирование и 

развитие музыкального образного мышления, умения чувствовать и 

передавать строение музыкальных фраз и предложений. Развитие 

музыкально-ритмического чувства, умения воспринимать и 

воспроизводить простые ритмические группы и последовательности 

групп. Умение воспринимать и передавать жанровые особенности 

произведения. 
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60. Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся имеет следующие знания, 

умения и навыки: 

1) владеет основными приемами игры на трубе, музыкальной 

грамотой; 

2) владеет первоначальными навыками чтения с листа, 

исполнения лёгких пьес и этюдов; 

3)  умеет играть мажорные и минорные гаммы до одного знака 

при ключе, используя весь регистр малой октавы; 

4) умеет играть   арпеджированные трезвучия в прямом 

движении, гаммы и арпеджио целыми половинными, четвертными 

длительностями, штрихами detache, legato, аппликатуру в первой и 

малой октавах; 

5)  умеет различать и играть динамические оттенки p, f, mp, mf, 

упражнения в пределах интервалов секунды, терции, кварты;   

6) умеет играть на трубе этюды,  легкие пьесы в пределах 

освоенного диапазона; 

7) умеет при игре на инструменте передавать жанровые 

особенности произведения. 

 61. Программные требования во 2 классе: 

1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы до двух 

знаков при ключе, используя регистр малой октавы,  арпеджио в 

прямом движении в умеренном темпе, гаммы и арпеджио целыми 

половинными, четвертными  длительностями, штрихами detache, legato, 

staccato, аппликатуру в первой и в малой октавах, динамические 

оттенки p, f, mp, mf, упражнения, исполняемые продолжительными 

звуками в медленном темпе, в пределах интервалов секунды, терции, 

кварты, штрихами detache, legato, staccato,  8-10 этюдов и упражнений, 

6-8 легких пьес в пределах освоенного диапазона. 

62. Содержание учебного предмета во 2 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Продолжение работы над амбушюром, звуком, 

интонацией, ритмом. Изучение штрихов. Ознакомление с настройкой 

инструмента. Расширение музыкальной терминологии. Развитие 

навыков чтения с листа и самостоятельной работы. 

Тема 2. Постановка исполнительского аппарата. Формирование 

исполнительского аппарата посредством комплексов упражнений, в 

которые входит игра продолжительных выдержанных звуков на piano и 

mezzo forte. Закрепление навыков по уходу и проверке состояния 

инструмента (смазка вентильного механизма, кронов, промывка 

инструмента, настройка крона и общего строя). Отработка приемов для 

развития техники игры (дыхание и музыкальная фразировка).  
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Тема 3. Техническое развитие. Дальнейшее развитие технических 

приемов и укрепление исполнительского аппарата посредством твердой 

атаки, произношения гласных и согласных во время игры. Выработка 

функциональных навыков работы губ (выносливость, подвижность), 

работы пальцев (беглость, четкость, согласованность с действиями всех 

элементов исполнительского аппарата). Работа над гаммами с 

применением штрихов (detache, legato, staccato) как отдельно, так и в 

парной комбинации (legato и detache, legato и staccato). Работа над 

исполнением с правильной сменой дыхания (вдох после вводного 

тона).  

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Воспитание 

заинтересованного отношения обучающегося к музыкальному 

исполнению. Стремление передачи не только нотного текста, но и 

настроения музыкального произведения. Умение передавать сильное и 

слабое время в такте, отображать требуемый характер звучания в 

процессе игры наизусть. Совершенствование навыков игры в ансамбле 

с фортепиано. 

63. Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся имеет следующие знания, 

умения и навыки: 

1) исполняет мажорные и минорные гаммы до лвух знаков при 

ключе, используя регистр малой октавы; арпеджио в прямом движении 

в умеренном темпе; 

2) исполняет гаммы и арпеджио целыми половинными, 

четвертными длительностями, штрихами detache, legato, staccato, 

аппликатуру в первой и в малой октавах; 

3)  исполняет упражнения с использованием динамических 

оттенков p, f, mp, mf.; 

4) умеет передавать сильное и слабое время в такте; 

5) умеет отображать требуемый характер звучания в процессе 

игры наизусть; 

6)  владеет навыками игры в ансамбле с фортепиано. 

64. Программные требования в 3 классе:  

1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы до трех 

знаков при ключе, гаммы и арпеджио различными длительностями, 

штрихами detache, legato, staccato, упражнения в пределах интервалов 

секунды, терции, кварты, с динамическими оттенками p, f, mp, mf; 8-10 

этюдов и упражнений,  6-8 легких пьес в пределах освоенного 

диапазона. 

65. Содержание учебного предмета в 3 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Развитие скоординированной работы над элементами 

исполнительской техники, ведением звука и улучшением его качества. 
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Расширение игрового диапазона. Комплексное развитие 

исполнительской техники. Дальнейшее освоение штрихов. Развитие 

навыков чтения с листа и самостоятельной работы. 

Тема 2. Постановка исполнительского аппарата. Развитие 

техники исполнения штриха staccato посредством игры упражнений, 

этюдов, гамм, арпеджио, пьес. Совершенствование техники губ и языка 

за счет свободного и уверенного применения твердой атаки, а также 

посредством упражнений, помогающих четкому произношению слогов, 

укреплению выносливости губ и подвижности языка. 

Тема 3. Техническое развитие. Отработка исполнения полного, 

ровного, выдержанного звука, соответствующего техническим задачам 

обучения. Разучивание этюдов, соответствующих способностям и 

техническим возможностям обучающегося. Исполнение 

подготовительных упражнений на все виды основных мелизмов. 

Исполнение наизусть этюдов и произведений в сопровождении 

фортепиано.  

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Закрепление 

умений и навыков исполнения в «характере». Формирование образного 

мышления в процессе работы над произведением. Дальнейшее развитие 

музыкально-ритмического чувства, музыкального мышления. 

Совершенствование навыков игры в ансамбле с фортепиано и 

инструментами. Обучение правилам поведения и особенностям 

выступления на различных концертах. 

66. Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся имеет следующие знания, 

умения и навыки: 

1) исполняет мажорные и минорные гаммы до трех знаков при 

ключе; 

2) исполняет гаммы и арпеджио различными длительностями, 

штрихами detache, legato, staccato, упражнения в пределах интервалов 

секунды, терции, кварты; 

3)  исполняет упражнения с использованием динамических 

оттенков p, f, mp, mf; 

4)  владеет техникой исполнения штриха staccato; 

5) владеет навыками чтения с листа и самостоятельной работы; 

6) исполняет упражнения на все виды основных мелизмов; 

7) владеет навыками игры в ансамбле с фортепиано и 

инструментами. 

67. Программные требования в 4 классе: 

 1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы до 

четырех знаков при ключе, арпеджио тонических трезвучий в прямом 

движении и их обращения в умеренном темпе, 8-10 этюдов на 
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различные виды техники, 6-8 разнохарактерных пьес, ансамблевые 

пьесы и оркестровые произведения. 

68. Содержание учебного предмета в 4 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Освобождение от перенапряжения и зажимов во время 

игры. Работа над ведением звука и улучшением его качества. 

Совершенствование исполнения штрихов. Развитие навыков чтения с 

листа и самостоятельной работы. Дальнейшее изучение музыкальной 

терминологии. 

Тема 2. Постановка исполнительского аппарата. Закрепление 

основного учебно-тренировочного материала. Систематическая работа 

над качеством звука, его интонацией и динамикой посредством 

исполнения этюдов и пьес напевного характера в медленном темпе. 

Отработка всех элементов фактуры, упражнений для развития дыхания. 

Исполнение протяженных нот под контролем слуха, игра упражнений с 

сочетанием различных интервалов. 

Тема 3. Техническое развитие. Выработка привычки ежедневной 

игры гамм. Работа над мелизмами, встречающимися в этюдах и 

музыкальных произведениях, их обозначение, особенности 

ритмической структуры, техника исполнения при наличии достаточных 

исполнительских навыков. Работа над распределением дыхания, 

постепенным нарастанием и снижением динамики с заметной 

кульминацией. Работа над недопустимостью ускорения темпа при 

сrescendo и замедления при diminuendo. Исполнение упражнений с 

использованием динамических оттенков от pp до ff. 

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Формирование 

навыков концентрации и распределения музыкального внимания. 

Дальнейшее развитие чувства ритма, музыкального мышления. 

Совершенствование навыков игры в ансамбле с фортепиано и 

инструментами. Обучение правилам поведения и особенностям 

выступления на различных концертах. 

69. Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса.   

К концу обучения в 4 классе обучающийся имеет следующие 

знания, умения и навыки: 

1) исполняет упражнения с использованием динамических 

оттенков от pp до ff; 

2) знает музыкальную терминологию в пределах изучаемой 

программы; 

3) работает над качеством звука, его интонацией и динамикой 

посредством исполнения этюдов и пьес напевного характера в 

медленном темпе; 

4) умеет при игре на инструменте распределять дыхание, 

постепенно повышать и снижать динамику с заметной кульминацией; 
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5) знает правила поведения и особенности выступления на 

различных концертах. 

70. Программные требования в 5 классе: 

1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы до 5-и 

знаков при ключе, арпеджио тонических трезвучий в прямом движении 

и в обращениях, хроматическую гамму от разных звуков, 8-10 этюдов 

на различные виды техники, 6-8 разнохарактерных пьес (в том числе 

ансамбли). 

71. Содержание учебного предмета в 5 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Совершенствование исполнительской техники, 

формирование и развитие музыкального слуха, качественного звучания 

инструмента как одного из важных условий выразительной игры. 

Выработка творческой и физической выносливости (для 

продолжающих обучение по семилетнему курсу); 

Тема 2. Подготовка выпускной программы. Постановка 

исполнительского аппарата. Работа над улучшением качества звучания 

инструмента. Окончательное освобождение мышц исполнительного 

аппарата от перенапряжений и зажимов. Расширение диапазона 

извлекаемых звуков, работа над ровностью, устойчивостью, 

интонационной чистотой. Работа над динамикой (для заканчивающих 

обучение по пятилетнему курсу).  

Тема 3. Техническое развитие. Освоение более сложных 

ритмических формул. Четкое исполнение staccato, в том числе 

«двойного». Отработка основного тренировочного материала: игра всех 

видов гамм и арпеджио с целью совершенствования качества звука, 

чистоты интонации, ровности звучания во всех регистрах, 

динамического разнообразия и компонентов исполнения. Работа над 

крупной формой, особенности исполнения концертов, сонат; 

приобретение концертной манеры игры; накопление разнообразного 

концертного репертуара, повышение исполнительского мастерства. 

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Формирование 

приемов осмысленного исполнения музыкальных произведений. 

Продолжение работы над интонационной выразительностью и 

ясностью фразировки, над цельностью исполнения. Работа над 

пониманием содержания исполняемых произведений и умением 

создавать художественный образ. 

72. Ожидаемые результаты освоения программы 5 класса. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся имеет следующие знания, 

умения и навыки: 

1) владеет навыками исполнительской техники; 

2) исполняет staccato, «двойное» staccato; 



38 
 

3) исполняет все виды гамм и арпеджио с целью 

совершенствования качества звука, чистоты интонации, ровности 

звучания во всех регистрах; д 

4) знает особенности исполнения концертов, сонат на трубе;  

5) знает концертную манеру игры;  

6) знает и исполняет на трубе разнообразный концертный 

репертуар. 

73. Программные требования в 6 классе: 

1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий и их обращений в тональностях до 5-и знаков при 

ключе, исполнение в подвижном темпе различными штрихами, 

хроматические гаммы в различных штриховых и ритмических 

вариантах, 8-10 упражнений и этюдов, 4-6 разнохарактерных пьес (в 

том числе ансамбли), 1-2 произведения крупной формы, оркестровые 

партии. 

74. Содержание учебного предмета в 6 классе. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Совершенствование исполнительской техники. Работа 

над личностным отношением к исполнению музыкального 

произведения на основе всех технических и художественных навыков, 

полученных в предыдущих классах. Выработка творческой и 

физической выносливости (для продолжающих обучение по 

семилетнему курсу). 

Тема 2. Постановка исполнительского аппарата. Работа над 

улучшением качества звука, его ровностью, устойчивостью, 

интонационной чистотой, тембром. Работа над динамикой. Свободное 

владение staccato, в том числе «двойным». Дальнейшее взаимодействие 

исполнительского выдоха и языка, необходимого для владения 

штриховыми оттенками. 

Тема 3. Техническое развитие. Работа над гаммами, в том числе 

хроматической (исполнение в различных штриховых, ритмических и 

темповых вариантах). Работа над одинаковым звучанием всех 

регистров (контролирование мышечных и слуховых ощущений). 

Этюды на различные виды техники. Подготовка этюда для выпускного 

экзамена. 

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Продолжение 

работы над совершенствованием отображения характера исполняемого 

произведения. Умение раскрывать художественный замысел 

композитора и доносить его до слушателя. 

75. Ожидаемые результаты освоения программы 6 класса. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся имеет следующие знания, 

умения и навыки: 
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1) исполняет гаммы в различных штриховых, ритмических и 

темповых вариантах; 

2) добивается при игре на инструменте одинакового звучания 

всех регистров;  

3) исполняет этюды на различные виды техники; 

4) умеет при игре на трубе передавать характер исполняемого  

произведения, раскрыть художественный замысел композитора и 

доносить его до слушателя. 

76. Программные требования в 7 классе: 

1) обучающийся осваивает мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий и их обращений в тональностях до 6-и знаков при 

ключе, исполнение в подвижном темпе различными штрихами, 

хроматическую гамму в различных штриховых и ритмических 

вариантах, 8-10 упражнений и этюдов, 4-6 разнохарактерных пьес (в 

том числе ансамбли), 1-2 произведения крупной формы, оркестровые 

партии. 

77. Содержание учебного предмета в 7 классе.  

Тематическое планирование. 

Тема 1. Совершенствование исполнительской техники 

соответствующей художественным требованиям музыкального 

произведения; освоение агогических приемов выразительности, 

выработка творческой и физической выносливости, способности 

исполнять без перерыва 3-4 произведения. Определение творческой 

перспективы обучающегося. Изучение произведений, различных по 

стилям и жанрам. Активное сольное участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях. Знание музыкальной терминологии. 

Тема 2. Постановка исполнительского аппарата. Работа над 

качеством звука, ровностью его звучания во всех регистрах, 

устойчивостью, интонационной чистотой, тембром, филировкой, 

вибрато. Завершение формирования лицевых и губных мышц. 

Окончательное освобождение от мышечных зажимов и неудобств, 

возникающих при игре. Работа над выносливостью и способностью 

исполнять несколько произведений подряд.  

Тема 3. Техническое развитие. Совершенствование всех 

элементов исполнительской техники, выработка выносливости и 

сценической выдержки. Работа над гаммами, в том числе 

хроматической гаммой (исполнение в различных штриховых, 

ритмических и темповых вариантах). Повторение изученных штрихов. 

Этюды на различные виды техники. Подготовка этюда для выпускного 

экзамена. 

Тема 4. Музыкально-художественные задачи. Работа над пьесами 

различного характера, стиля и жанра (в том числе произведениями 

крупной формы). Развитие сознательного отношения и ясного 
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представления о художественной цели, которой служат освоенные 

технические приемы, понимание содержания исполняемых 

произведений. Выработка личностного отношения к исполняемым 

произведениям, собственной исполнительской концепции. 

78. Ожидаемые результаты освоения программы 7 класса. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся имеет следующие знания, 

умения и навыки: 

1) знает художественно-исполнительские, технические 

возможности, характерные для сольного исполнительства на медных 

духовых инструментах;  

2) знает музыкальную терминологию;  

3) знает различные интерпретации музыкальных произведений; 

4) знает репертуар для исполнения на трубе, включающий 

произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными 

требованиями. 

5) умеет грамотно исполнять музыкальные произведения на 

достаточно художественном уровне;  

6) умеет самостоятельно преодолевать технические трудности 

при разучивании несложных произведений; 

7) умеет применять теоретические знания в исполнительской 

практике;  

8) умеет анализировать исполняемые музыкальные произведения;  

9) имеет представление о музыкальных формах; 

10) владеет навыками подбора по слуху и чтения с листа 

несложных музыкальных произведений;   

11) владеет навыками использования музыкально-

исполнительских средств выразительности;  

12) владеет навыками слухового контроля и управления 

процессом исполнения;  

13) владеет навыками теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

14) владеет навыками исполнительской практики, публичных 

сольных выступлений; 

15) владеет навыками коллективной творческой деятельности. 

79. Целью контроля успеваемости является выявление 

результативности в освоении образовательной программы 

обучающимся.  

Контроль освоения программы обучающимися осуществляется в 

форме контроля контрольной работы, технического зачета, 

академического концерта, экзамена, итоговая аттестация – в форме 

экзамена.  

80. Форма аттестации и контрольно-программные требования к 

выступлениям обучающихся: 
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1) 1 класса – в первом полугодии: контрольная работа (гаммы C-

dur, a-moll в одну октаву в умеренном темпе, 1 пьеса), во втором 

полугодии: академический концерт (2 разнохарактерные пьесы в 

сопровождении фортепиано); 

2) 2 класса – в первой и третьей четвертях технические зачеты 

(мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков при ключе, 1 этюд), во 

второй и четвертой четвертях – академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы в сопровождении фортепиано); 

3) 3 класса –  в первой и третьей четвертях: технические зачеты 

(мажорные и минорные гаммы до трех знаков при ключе, 1 этюд),  во 

второй и четвертой четвертя: академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы в сопровождении фортепиано); 

4) 4 класса – в первой и третьей четвертях: технические зачеты 

(мажорные и минорные гаммы до четырех знаков при ключе, 1 этюд), 

во второй и четвертой четвертях: академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы в сопровождении фортепиано); 

5) 5 класса – в первой и третьей четвертях: технические зачеты 

(мажорные и минорные гаммы до пяти знаков при ключе, арпеджио в 

прямом виде и в обращении, 1 этюд),  во второй четверти: 

академический концерт (2 разнохарактерные пьесы в сопровождении 

фортепиано), в четвертой четверти –выпускной экзамен (1 

произведение крупной формы и пьеса или 3 разнохарактерные пьесы, 

одна из них - кантилена, произведение композиторов Казахстана);   

6) 6 класса – в первой и третьей четвертях: технические зачеты 

(мажорные и минорные гаммы до пяти знаков при ключе, арпеджио в 

прямом виде и в обращении, 1 этюд), во второй и четвертой четвертях: 

академический концерт (2 разнохарактерные пьесы с фортепиано); 

7) 7 класс – в первом полугодии: технический зачет (1 

произведение крупной формы), во втором полугодии: выпускной 

экзамен (1 произведение крупной формы и пьеса или 3 

разнохарактерные пьесы (одна из них - кантилена). Обязательным 

является исполнение произведений композиторов Казахстана.   

81. Критерии оценивания результатов обучения в музыкальном 

образовании складываются из результатов текущей успеваемости по 

предмету и оценок, полученных на концертных выступлениях. 

При оценке работы обучающегося педагог учитывает следующие 

параметры: демонстрация обучающимся должного уровня владения 

инструментом, полное и убедительное раскрытие художественного 

образа, понимание и отражение в исполнительской интерпретации 

стиля исполняемого произведения. 

82. Критерии оценки: 

1) оценка «5» «отлично» – технически качественное и 

художественное исполнение, отвечающее требованиям на данном этапе 
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обучения; самостоятельный слуховой контроль звукоизвлечения; 

умение донести форму, образное содержание; уверенное, яркое, 

эмоционально и двигательно свободное исполнение; 

2) оценка «4» «хорошо» – грамотное, стабильное исполнение, с 

небольшими недочетами, как в техническом так и в художественном 

плане; выполнение музыкальных, технических и ритмических задач в 

произведениях программы, но с небольшими помарками; недостаточно 

яркая динамика, недифференцированное соотношение голосов; 

3) оценка «3» «удовлетворительно» – исполнение с большим 

количеством недочетов: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата; исполнение неуверенное, ритмически неустойчивое, 

интонационно невыразительное, недостаточно двигательно 

скоординированное, без динамических оттенков; с текстовыми 

помарками; 

4) оценка «2» «неудовлетворительно» – ошибки в 

воспроизведении нотного текста, отсутствие слухового контроля, 

метро-ритмическая неустойчивость, низкое качество звукоизвлечения и 

звуковедения, отсутствие выразительного интонирования, частые 

остановки при исполнении; 

5) зачет (без оценки) – исполнение соответствует необходимому 

уровню на данном этапе обучения. 

 

 

 

 


