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ӘОЖ 378: 004 ББК 74.58 

 

БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Әлмұхамбетов Б.А.  – п.ғ.д., профессор,  

Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер  теориясы мен әдістемесі кафедрасы, 

Сманова А.С. – п.ғ.к., аға оқытушы,   

Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер   теориясы мен әдістемесі кафедрасы 
 

Мақалада білім беру жүйесіндегі инновациялық бағыттың оқыту құралдары мен технологиялары, сонымен 

бірге оқыту жүйесіндегі интернет-ресурстар мүмкіндіктері. Интернет-ресурстарды пайданаланудың жолдары, 

педагогикалық технологиялардың түрлері мен студент пен оқытушы арасындағы қолжетімділігінің маңызы 

қарастырылып, оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологияның тиімділіктері сипатталған. 

Электронды оқулықтардың функциялары мен оқу әрекетіндегі ұстанымдары  беріліп, оқытудың компьютерлік 

әдістері негізделген. 

Түйін сөздер: инновация,мультимедия, технология, интернет-ресурс.   

 

XX ғасыр аяғы мен XXI ғасыр бастауы қарсаңында компьютерлік сауаттылық қолға алынып, 

басталған технократтық қоғамымыз өз дамуын жағастыруда. Барлық сала бойынша электронды оқу 

мен электронды жұмыс барысы енгізіліп, интернет-ресурстарымыздың білім беру жүйесіндегі 

қалыптасуы мен өркендеуі күнен-күнге артып отыр. Қазіргі қоғам талабына сәйкес ғылымның, 

техника мен өндірістің дамуы, әлеуметтік өмірде болып жатқан өзгерістер білім беру үрдісін жаңаша 

тұрғыдан қарастыруды, әрбір білім алушының кәсіби білімі мен құзіреттілік қабілеттілігін, білім алу 

біліктілігі мен дағдысына жаңа талаптар қойып отыр.  Бүгінгі ақпараттық қоғамның сұранысына орай 

білім алушылардың өзіндік жұмысына мультимедиа технологияларын пайдаланудың жолдарын 

меңгерту басты мақсат болып табылады. Білім беру жүйесінде енгізіліп жатқан ақпараттық 

технологиялар кезінде оқытудың педагогикалық ерекшеліктері міндетті түрде ескеріліп отырылуы 

қажет. Сондықтанда оқыту үдерісіне тек қана жаңа ақпараттық технологияларды ғана емес, жаңа 

педагогикалық оқыту теорияларын да ескеріп, енгізіліп отырылуы шарт. Жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану  педагогикалық іс әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру 

негізінде оқыту үдерісін жетілдірудің негізіг бір жолы. Компьютерлік кәсіби бағдарламаларды, 

интернет желілерін, электронды оқыту жүйесін, электронды оқулықтарын, қашықтықтан оқыту 

технологиясы, мультимедиалық технологиялар, ақпаратты-коммуникациялық технологиялар 

кеңістігін құруға жағдай жасайды.  

Ақпараттық–коммуникациялық технологиялар деп локалдық, аймақтық, бүкіләлемдік желілерде 

ақпарат алмасуды жүзеге асыратын заманауи байланыс құралдарының барлық түрін, бағдарламалық 

жүйелер мен кешендерді, мультимедианы, телекоммуникацияны, виртуалды ақпараттар жиынтығын 

айтамыз. Оқу-әдістемелік, нормативті-құқықтық, ұйымдастырушылық-техникалық материалдарды 

бірлесе пайдалану негізінде жұмыс жасауды  білім беруге арналған ақпаратты-коммуникациялық 

технологиялар деп қарастыруға болады [1]. 

Ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде жүргізілген оқыту әдісі оқытудың теориясы 

мен технологиясын бір-бірімен байланыстырып отыруды қажет етеді. Оқыту әдісі деп білім алушы 

мен оқытушының оқыту процесінде алға қойылған мақсатқа жету үшін бірігіп атқаратын іс- әрекетін 

айтамыз. 

 Білім беру тәсілдерін іздеу, жастарды өз бетінше оқу тәсілдеріне үйрету, жаңа оқыту құралдары 

арқылы білім алу жолдарын іздестіру, шығармашылық және шеберлік іске баулу. Оқыту әдісі мен 

құралдарының нәтижелілігіне байланысты дамитын, дидактикалық құралды тиімді пайдалану үшін 

сәйкесінше оқыту технологиясы қажет. Сондықтанда оқыту технологиясын оқытудың мақсатына 

жетуді қамтамасыз ететін әдіс-тәсілдердің, құралдардың жүйесі деп айта аламыз. Оқыту жүйесіне 

ақпараттық технологияларды енгізу кезінде көп жағдайда педагогикалық ерекшеліктер ескерілмейді. 

Оқытудың педагогикалық ұстанымдарын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 

барысындағы «білім алушы-оқытушы-ғаламтор кеңістігі»  әдістемелік ара қатынасын негіздеуде 

басшылыққа аламыз.  
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Оқыту ұстанымдары – оқытудың мазмұнына, ұйымдастырылуына және әдістемесіне қойылатын 

талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар.  

1)Ақпараттық ұстанымы: оқытудағы тапсырмалар мен жаңа тақырыптар бойынша берілетін 

соңғы техника мен технология құралдары мен интернет-ресурстар арқылы оқытудың қажеттілігін 

білдіреді. 

2)Компьютерлік оқыту ұстанымы: Оқытудың компьютер құралдары мүмкіндіктерін түгедей 

қолдана білу. Сабақтың мақсатына және мазмұнына және жауап беруіне, айқын мазмұнды болуына, 

ұғымды әрі түсінікті болып, шығармашылық және әдістемелік жағынан дұрыс қолданынуына 

бағыттайды. 

3)Жүйелілік, бірізділік, және кешенділік ұстанымы: оқу пәнінің білімдерін жүйелі беруге жаңа 

білімді бұрынғы білімдермен байланыстыра оқытуды, оқыту үдерісінің ақпараттық технологиялар 

негізінде ұйымдастырылуы мен нәтижесіне жүйелі және нақты бақылау жасауды; оқу материалының 

логикалық байланысы мен орналасуын қатаң сақтауды талап етеді. 

4)Күрделіліктің жоғарғы деңгейінде оқыту ұстанымы: білім алушылардың ақыл – ой және дене 

мүмкіндіктерін үнемі ескере отыру; оқу материалының және олардың мазмұндалу қарқынының 

күрделілігіне; білім алушылардың компьютерлік сауаттылығының бастапқы дайындығының 

деңгейіне сүйене отырып, оқу материалын қарапайымнан күрделіге қарай біртіндеп оқытуға; білім 

алушылардың оқу әрекеттерінің - қиыншылықтарын жеңуге саналы қатынасын тәрбиелеуге 

бағдарлайды. 

5)Білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі ұстанымы: білім алушыларға оқылып 

отырған материалдың олардың тәжірибелік іс-әрекеттері үшін маңыздылығын түсіндіруді 

оқытылатын материалды және ең бірінші оның негізгі мазмұнын берік, әрі ұзақ уақытқа дейін еске 

сақтауға деген мақсатын қалыптастыруды; бұрын оқытылған оқу материалын жүйелі 

ұйымдастырылған түрде қайталауды; оқытылған материалдың игерілуіне жүйелі түрде бақылау 

жүргізуді талап етеді. 

6) Оқытудың топтық және жеке тәсілдері ұстанымы: 

Ақпараттық технологиялық білім берудегі оқытудың формалары мен тәсілдері негізделген 

бірлестік әрекеттерде оқытуға, топта немесе жеке интернет желісінде, компьютермен оқытуда 

жағымды психикалық жағдайда оқытуды болжайды. 

Ақпараттық  коммуникациялық   технология  электрондық  есептеуіш технологиясымен жұмыс 

істеуге, оқу  барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламасына 

негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану 

арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді.  Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері оқытушы білім 

алушыларды оқытуда бейне және ойын бағдарламаларын тиімді   пайдалануға  мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен құралдары өте көп. Оқу процесінде 

ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін комлексті түрде қолдануды жүзеге 

асыру көп функционалды электрондық оқу құралдарын құру және қолдану кезінде ғана мүмкін 

болады. Осындай электрондық оқулықтарды оқытуда пайдаланудың негізгі дидактикалық мақсаты 

білім беру, білімді бекіту, дағды мен іскерліктер қалыптастыру, меңгеру деңгейін бақылау. 

Электронды оқулықтар көп функционалды болғандықтан білім алушыларға мынадай тиімді 

жақтары: 

Білім алушылардың өз бетінше білім алу қызметін ұйымдастыруға; 

Әр түрлі ақпаратты жинау, өндеу, сақтау, объектілерді, құбылыстарды модельдеу сияқты, оқыту 

қызметін ұйымдастыру процесіңде қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін 

пайдалануға; 

 • Оқу процесінде мультимедия технологияларын, гипермәтіндік және гипермедия жүйелерін 

пайдалануға; 

• Оқушылардың интеллектуалды мүмкіндіктерін, білім, дағды, іскерлік денгейлерін, сабаққа 

дайындық денгейін бақылауға; 

 • Оқытуды басқаруға, оқу қызметінің, тестілеудің нәтижелерін бақылау процесін 

автоматтандыруға интеллектуалдық денгейіне қарай тапсырмалар беруге; 

 • Оқушылардың өз бетінше оқу қызметін жүзеге асыру үшін жағдай жасауға; 

 • Қазіргі заманда ақпараттық ағымдарды басқаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
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Ақпараттық–коммуникациялық технология әдістемелерінің ерекшеліктері: 

Оқытудың компьютерлік әдістерін интерактивті деп атайды, себебі олардың мұғалім мен 

оқушының әрекетіне “дыбыс беру”, олармен диалог “жүргізу” қаблеті бар. Бұл компьютерлік оқыту 

әдістемесінің ең негізгі ерекшелігі болып табылады. 

Компьютер оқыту процесінің барлық этаптарында қолданылады: жаңа материалдарды 

түсіндіргенде, бекіткенде, қайталағанда, білімін, іскерлігін және дағдыларын бақылағанда. Сонымен 

қатар оқушы үшін ол әр түрлі функцияларды атқарады: мұғалімнің, жұмыс құралдарының, оқыту 

объектісінің, ұжымның қызметін, ойын ортасын [2]. 

Электрондық оқулықты пайдалану мұғалімнің де ғылыми-әдістемелік потенциалын дамытып, 

оның сабақ үстіндегі еңбегін жеңілдетеді. Оқытудың әр сатысында компьютерлік тесттер арқылы 

оқушыны жекелей бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде, мультимедиалық, бейне 

және дыбыс бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға көп көмегін 

тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы және 

оларда өзін – өзі тексеру жүйесі бар. Осы электрондық оқулықтың артықшылығы болып табылады.  

Сондықтан, өзін-өзі тексеру жүйесі оқушы мен оқытушының арасындағы байланысын 

алмастырады. 

 Электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың, танымдық белсенділігін арттырып қана 

қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты 

пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында 

бұл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. Оқыту үрдісінде оқыту әдістерін тиімді 

пайдалану, білім беру жүйесін тұтастай ақпараттандыру арқылы жаңа оқыту технологиясын енгізу 

оқыту процесінде толыққанды дамуына мүмкіндік жасайды. Оқыту процесінде компьютерге 

негізделген жеке әдістемелер оқу мақсаттары мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы 

қажет. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу материалын тиімді 

сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған байланысты оқу іс-әрекетін тиімді 

қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке 

тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді және жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге 

ұйымдастыруды жобалайды. Осылайша ақпараттық технологиялардың дамуы жаңа әдіс-тәсілдердің 

пайда болуына көмектеседі және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады. 

Сонымен, электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: талапқа сай құрылған, кері 

байланыспен лезде қамтамасыз ете алады; гипермәтіндік түсініктемелердің көп рет қолданған кезде 

уақытты үнемдейді; белгілі бір бөлім бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және 

модельдей алады. Электронды оқулық оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп 

отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. 

Себебі, оқушының өзіне көрнекілік қолданған тиімді қажет элементінің жанында жазуы болады  [4]. 

Бұл технологияның өзектілігі қоғамның ақпараттандыру жылдамдығының артуымен сипатталады. 

Әр түрлі пән сабақтарында жаңа ақпараттық технологияны пайдалану білім мазмұнын жаңартумен, 

ақпараттық ортаны қалыптастыруымен, сондай-ақ сапалы білім беру мүмкіндігінің жоғары болуымен 

ерекшеленеді. 

Соңғы кезеңде қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен практика түбегейлі өзгерістерге 

ұшырауда. Соның ішінде оқыту үрдісі ақпараттық – коммуникациялық жағдайларда жаңа көрініс алу 

жолында басқаша жаңалаған жолмен ХХІ ғасыр талаптарына сай білгір, уақытты үнемдей алатын 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталады. 

Мұғалімдер  үшін ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі:  

 Студенттің  өз бетімен жұмыс істеуіне; 

 уақытын үнемдеуге көмектеседі; 

 білім, білік дағдыларын тест арқылы тексеру; 
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 қашықтықтан білім алу мүмкіндігі  туындайды; 

 негізгі, қажетті ақпаратты жылдам  алуға  мүмкіндік береді; 

 экономикалық тиімді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде пайдалану оның мынадай 

педагогикалық мүмкiндiктері бар:  

- студенттердің  дайындық деңгейiн, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа 

материалды меңгертуге байланысты оқытуды ұйымдастыру және оқыту процесiне жаңа ақпараттық 

технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану;  

- оқытудың жаңа әдiстерi мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық-iс-әрекеттiк 

компьютерлiк ойындар және т.б.);  

- проблемалық, зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдiстерiн қолдану арқылы классикалық 

әдiстердi жетiлдiру;  

- жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типтi компьютерлер, телекоммуникация, 

виртуальды орта және мультимедиа-технология) пайдалану арқылы оқу процесiнiң материалдық-

техникалық базасын жетiлдiру. 

Электрондық оқу құралдарының қолданылу бағытына қарай түрлерін былайша жіктеуге болады. 

Ақпараттық – анықтамалық  басылымдар жалпы ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді. Бұларға  

энциклопедиялар, анықтамалықтар, сөздіктер, хрестоматиялар, георграфиялық және астрономиялық 

атластар, нормативті-құқықтық және экономикалық жинақтар жатады. Олар белгілі бір курсқа, 

бағдарламаға, дидактикалық схемаға байланыссыз болады. Шығармашылық мақсаттағы және оқу 

бағдарламасының аясынан тыс оқу міндеттерін шешуде қосымша материал ретінде қолданылады. 

Интернет ресурстарды пайдалана алу үшін оқытушы мен студентке мынадай талаптардың бірдей 

қойылатыны ескеріледі: 

- Компьютерлік сауаттылық; 

- Қажетті кілтті сөздермен іздеу; 

- Қажетті сайттар атауын; 

- Сайттармен жұмыс жасау дағдысы; 

- Файлдарды жүктеу мен ашуды; 

- Берілген мәліметтерді дұрыс таңдай алуы және т.б.  
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Резюме 

Возможности информационно-коммуникативных технологии в образовании 

Алмухамбетов Б.А.  – д.п.н., профессор  кафедры методики и теории изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, института искусства, культуры и спорта КазНПУ имени 

Абая, г. Алматы 

Сманова А.С. – к.п.н., доцент  кафедры методики и теории изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, института искусства, культуры и спорта КазНПУ имени Абая, г. Алматы 

В статье освещается  передовые тенденции информатизации образования на основе современных 

достижений в сфере информационно-коммуникативных технологий.  В образовательном процессе 

используются стредства и технологии  инновационных направлений обучения, а также возможности 

интернет-ресурсов. Рассматриваются пути использование интернет-ресурсов, содержание и виды 

педагогических и личностных средств обучения, эфективные способы информационных-

коммуникативных технологий. В учебный процесс вуза внедрены методы и принципы 

информационных технологий.   
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Summary 

The potential of information and communication technologies in education 

Almuhambetov B.А.  - doctor of pedagogical sciences, Professor of the theory and techniques of fine 

and decorative arts, the Institute of Arts, culture and sports Kaznpu by Abay, Almaty 

Smanova A.S.-candidate of pedagogical sciences, docent of theory and techniques of fine and decorative 

arts, the Institute of Arts, culture and sports Kaznpu by Abay, Almaty 

In article it is covered the advanced tendencies of informatization of education on the basis of modern 

achievements in the sphere of information and communicative technologies. In educational process stredstvo 

and technologies of the innovative directions of training, and also a possibility of Internet resources are used. 

Ways use of Internet resources, contents and types of pedagogical and personal tutorials, effective ways of 

information-communicative technologies are considered. In educational process of higher education 

institution methods and the principles of information technologies are introduced. 

Keywords: innovation, multimedia, technology, Internet resources. 

 

 

УДК 5527 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ ИЛЬИ КАЗАКОВА 

 

Шайгозова Жанерке -  кандидат педагогических наук, член СХРК, 

Султанова Мадина – кандидат искусствоведения, член СХРК 

Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая 

 
Серебро/металл, камень, дерево и кость - все эти понятия символически взаимосвязаны и могут 

представлять евразийский космос во всей его полноте. В какой-то мере, этот союз объединяет все три уровня 

степной вселенной: серебро – это луна, небесный металл, камень/камни и дерево – своего рода axis mundi
1
 или 

фиксированные точки - омфалы, кости олицетворяют неразрушимый принцип цикличности жизни и смерти. Их 

синкретический союз по-новому зазвучал в творчестве молодого карагандинского ювелира Ильи Казакова, 

специфично выделяясь в арт-пространстве современного Казахстана «сплавом» степного мировоззрения и 

мышлением человека информационной галактики. Для нас Илья Казаков – экспериментатор, одновременно 

художник-автор, конструктор-технолог и мастер-исполнитель, чьи творческие эксперименты гармонично 

синхронизируются с эстетическими проблемами современности.  

Ключевые слова: Илья Казаков, ювелирное искусство, уникальный стиль, Казахстан 

 

Эпоха информационной галактики с ее «сенсорным балансом», подразумевающем слияние 

мифологического (непосредственного) и рационального (опосредованного) способов восприятия 

мира не могла не найти отражение в современном искусстве. Мало того, смелые экспериментальные 

шаги современного искусства вообще, и ювелирного в частности, концентрирующие в себе сегодня 

разно векторные эстетические парадигмы логически объяснимы, или даже исторически обусловлены. 

Ведь настоящее время одинаково приемлет старое и новое, это - время рождения художника и 

зрителя, ставящих искусство вне времени, пространства и материи. Время, когда «вчера» встретило 

«сегодня» и породило «завтра». 

Так, во времени, не имеющем ни расстояния, ни различия в средствах общения, особенно в 

пространстве общения художника со зрителями, классифицируемое как общение «от одного ко 

многим», репрезентируется творчество карагандинского художника Ильи Казакова. Мастер нашел 

особый способ фиксации и трансляции современной культурной информации, который на наш 

взгляд, прекрасно смог воплотить союз металла, камня, дерева и кости как примере синестезии его 

творчества.  

Нельзя не согласится с И.А. Евиным, считающем, что «в процессах выбора новое часто возникает 

как не существовавшее ранее сочетание старого, и чтобы сохранить это старое, как материал для 

создания нового, необходима память» [1, с.64]. Такой памятью для Казакова являются традиционные 

для казахского ювелирного и декоративного искусства в целом, материалы и техники исполнения, 

                                                           
1
 Аxis mundi (лат.) – Ось мира  
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союз которых обеспечил синергетический эффект произведений, позволивший ему выйти за пределы 

привычных визуальных интерпретаций к новым перспективам смысл образования, точечно 

инспирируя творчество художника.  

В этом смысле, поиск новой художественной формы художника неотделим от нового состояния 

сознания и строя жизненного дыхания XXI века, и думается, что Илье Казакову удалось найти 

ультрасовременный выразительный язык декоративного и ювелирного искусства, адекватный 

нашему времени. 

Примером слияния мифологического и рационального служат произведения-фантазии Ильи 

Казакова, особенно его работа под названием «Гравицапа» (2011). Название серебряного гарнитура, 

состоящего из подвески, кольца и серег говорит само за себя, избавление от гравитации позволяет 

совершать на этом фантастическом устройстве мгновенное межпланетное, и даже межгалактическое 

перемещение.  

Стилю фэнтази в изобразительном искусстве характерна тщательная проработка деталей, из 

которых и складывается характер изображаемых событий, а также одновременно акцентируются 

особые черты романтического отчуждения и скрытого символизма, благодаря чему исходный мотив 

обращается в некий сон наяву [2, с.544]. Подобным «сном наяву», с тщательной проработкой деталей 

и точностью, свойственной ювелирному делу можно назвать подвеску из гарнитура «Гравицапа» 

(Рис.1).  

 
 

Рисунок 1. И. Казаков. Подвеска. Гарнитур «Гравицапа». 

Серебро, 2011 

У нее достаточно сложный сюжет, в целом не характерный для привычных глазу ювелирных 

изделий. Конструктивно она представляет собой капсулу с двумя этажами, соединенными между 

собой лестницами. Согласно замыслу художника, подвеска представляется своеобразным аналогом 

общественного транспорта. При этом сама капсула разделена на четыре практически равные части. В 

одном отсеке - за штурвалом капитан/пилот, в другом - два пассажира. Еще один карабкается по 

лестнице – «смотрящий», самый главный тот, который несет бремя ответственности за всех, своего 

рода пастырь.  

Кольцо представляет собой капсулу с входным люком и иллюминаторами, репрезентируемое 

автором как личный автотранспорт (Рис. 2).  
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Рисунок 2. И. Казаков. Кольцо. 

Гарнитур «Гравицапа». Серебро, 2011. 

Рисунок 3. И. Казаков. Серьги. 

Гарнитур «Гравицапа». Серебро, 2011 

 

Внутри капсулы два человека. Один стоит возле телескопа, другой расположился на кровати. 

Сначала один человек работает, потом ложится спать, ему на смену выходит напарник. Кольцо-

капсула, с другой стороны сильно напоминает традиционную форму казахского кольца «отау» - 

круглая, объемная, куполообразная. Здесь, можно сказать, что каноническая форма нашла новый 

вариант структурного решения.  

Серьги же гарнитура выполнены в виде космических спутников (Рис.3). Четыре «технических 

отсека», «прошитые» как части космического корабля, объединяясь в круг символически соединяют 

четыре стороны света. И, по центру композиции серег расположился хризопраз, как фиксированная 

точка, точка соединения сторон севера и юга, запада и востока.  

Фактически все «узловые» точки этого гарнитура украшены зелеными хризопразами – 

древнейшими символами красоты и совершенствования, представляя эволюцию духа человека 

информационной галактики через «мысленные», духовно-фантастические путешествия на 

«Гравицапе». Гарнитур завораживает серебряно-матовым блеском, игрой тени и света, своеобразным 

сюжетом, погружающим в мир космической фантазии, неограниченных путешествий во времени и 

пространстве, где границы устанавливаются лишь способностями тандема «автор – зритель» 

мыслить, фантазировать и воображать. Гарнитур «Гравицапа» Ильи Казакова не раз удостаивался 

престижных наград: Гран при карагандинского конкурса ювелиров (2012), второе место во 

Всероссийском конкурсе ювелиров в Санкт-Петербурге (2012), казахстанского конкурса 

ремесленников «Шебер» (2012) в номинации «Высокое мастерство».  

В стиле фэнтази изготовлена другая подвеска художника  (Рис. 4 - 5). Сюжет здесь 

разворачивается в круге-капсуле, состоящем из двух отсеков, соединенных лестницей. Лестница 

излюбленный мотив художника –традиционный евразийский мифопоэтический образ вертикали, 

соединяющий верх и низ. Она фигурирует во многих обрядах посвящения разных культур мира. В 

этом смысле, в обоих подвесках лестница представляется нам как вертикаль, соединяющая дуальные 

миры, или воплощающая идею космического дуализма. 
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Рисунок 4. И. Казаков. Подвеска, 2012 г. «Наше наследие» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. И. Казаков. Серьги, 2010 г. 
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Рисунок 5. И. Казаков. Кольцо и серьги, 2012 г. «Наше наследие» 

 

Сам круг изготовлен из темного дерева, что придает подвеске архаичный облик. В нижнем отсеке 

подвески расположены два человека, передающие камни вверх по лестнице. В верхнем же отсеке 

пять человек, изображенные в процессе передачи камней друг другу.  

Двое из них - дети/подростки. Согласно сюжету процесс передачи камней не обрывается, что на 

наш взгляд символизирует родительскую, возможно даже родовую потенцию: передачу 

стабильности, продолжительности, бессмертия, нерушимости, вечного, идеи сцепления поколений. 

Примечательно, что количество человек подвески равно семи – сакральному числу для евразийцев. 

Подвеска облачена в серебряный круг, от которого словно от солнца расходятся девять лучей-

лепестков. И снова здесь сакральное число девять. Сами лепестки «маркированы» различными 

камнями: бирюзой, хризопразом, сердоликом, топазом и многими другими, соединяя воедино 

самоцветы Сары-Арки. И. Казаков легко и виртуозно использует древнейшие евразийские символы-

первоэлементы, которые в процессе многократного использования в мифологии и фольклоре 

приобрели художественную устойчивость и архетипическую однозначность в декоративном и 

ювелирном искусстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. И. Казаков. Подвеска. Серебро, 2011г. Рисунок 7. И. Казаков. Подвеска. Серебро, 

2011г. 
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Замечательна серия кулонов и серег И. Казакова, сюжеты которых заключены в кругоообразную 

композицию, и это тоже глубоко символично. Сама форма - круг образ небесного светила, 

излюбленного степного архетипа с древнейших времен. На первом кулоне изображен караванщик с 

верблюдом, поднимающийся на холм – сюжет, напоминающий образ Великого Шелкового пути, 

некогда проходящего по степям Сары-Арки. Правая и нижняя части кулона оформлены в виде спиц 

колеса, опять же солярного символа, символа Солнца, катающегося по бескрайнему небосклону. 

Возможно, и другое понимание колеса, как многоспицевого деревянного колеса, которое является 

одновременно окном, дымоходом и центральным конструкционным   элементом юрты – шаныраком 

(Рис. 6). 

На втором кулоне по мотивам петроглифов изображен тюркский всадник, вернее лучник, 

окруженный «парадом» камней различной формы (Рис. 7). Весь сюжет подвески конструктивно 

напоминает солнечную систему, в центре которой яркая звезда, источник энергии, тепла и света. 

Здесь всадник – символ степи, а камни олицетворение степного космоса.  

Другая подвеска, состоящая из двух элементов: продольной костяной пластины, 

инкрустированной бирюзой в серебре и серебряным металлическим кругом с бирюзой в центре, 

декорирована геометрическими элементами: ромбами, треугольниками и 12-конечной звездой. 

Последняя один из важнейших символов в христианстве, иудаизме и индуизме, призванная 

гармонизировать человека, объединить его душу с силами Космоса и раскрывать энергетический 

потенциал (Рис. 8). В этой подвеске сочетание разных геометрических фигур образует пронизанные 

внутренним движением уравновешенные асимметричные композиции.  

Архаикой, полицентрическим строением с центром в виде бирюзы отличатся другая серебряная 

подвеска художника (Рис. 9).  

Замечательны серьги ювелира, которые имеют разнообразную форму: от круглой до 

продолговатой, последние напоминают по форме космические спутники со сложными завитками. В 

комплекте серег округлой формы, на одной паре изображен путник с конем, на другой уста-шебер с 

молотком в руках – сакральные фигуры степной ойкумены (Рис. 10).  

Особо примечателен набор невесты (гребень, зеркало и шпильки), выполненный в дереве с 

использованием мельхиора, серебра и бирюзы. Все предметы украшены серебряной инкрустацией и 

вставками с бирюзой. Интересно, что для творчества Казакова характерны пейзажи и тематические 

картины, которые он творит на металле посредством ритма и фактуры, создавая реальность, несущую 

глубинную подсознательную образность, энергию и глубокий эмоциональный опыт. Примерами тому 

служат серебряные накладки на гребне и зеркале набора невесты с сюжетом «Джайляу»  (Рис. 11) и 

«Предки».  

 

 
 

Рисунок 11. И. Казаков. Браслет «Джайляу», 2012 г. 
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Изящно выполнен гигиенический набор кочевника (Рис. 12). 

 
Рисунок 12. И. Казаков. Гигиенический набор «Таза». 2011 г. 
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Умелое сочетание металла, дерева, кости и камней мы видим во многих работах автора, их 

отличает богатый изобразительный язык и яркая образность. Мастер виртуозно владеет 

традиционными казахскими техниками ювелирного искусства, а именно - чеканкой, ковкой, 

насечкой, зернью и многими другими. 

Основу творческого почерка художника представляет гармоничное сочетание высокого 

ювелирного профессионализма и интерпретации древних евразийских мотивов, от которых берут 

начало сюжетный и образный строй, отдельные композиционные элементы его изделий. При этом в 

творчестве Ильи Казакова прекрасно обыгрываются элементы традиционного евразийского 

орнамента, архитектуры, декоративных объектов, сцен из степной жизни, нередко воплощенных в 

фэнтезийном дизайне и глубокое исследование космоса. Если художник, а в евразийском понимании 

кузнец/зергер действительно посредник и проводник между земным и трансцендентальным, 

переводящий высшие энергии в личные человеческие формы языка - то эту роль, Илья Казаков 

выполняет в полной мере.  

*** 

В художественном творчестве доля случайного выбора, несомненно, очень велика. Но в случае 

Ильи Казакова стоит ли говорить, что выбор художника не случайно падает на то или иное сочетание 

художественных материалов и техник исполнения, которые вкупе с индивидуальными наработками 

всегда новый ход, новое состояние, новая грань творчества.  

Любой творческий продукт – это всегда сплав уникальных индивидуальных, авторских 

особенностей и универсальных закономерностей. На наш взгляд, синергетический эффект творчества 

Ильи Казакова позволяет выйти за пределы заколдованного круга визуальных предпочтений к новым 

перспективам формообразования в современном ювелирном искусстве Казахстана.  

Мастер, выйдя за рамки пластического мышления, связанного с древними традициями зергеров 

Казахстана, порой массивными, иногда и тонко-пластичными, хоть и несколько непривычными 

формами, рожденными образным и формальным поиском, ювелирные изделия которого 

абстрагированы и ассоциативны и как нельзя лучше передают дыхание и ритм современной Сары-

Арки. В тексте статьи использованы фотографии работ с личного архива Ильи Казакова и с 

электронного ресурса: sheber-centr.kz. 
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Илья Казаковтың шығармашылық ғаламы 

Шәйғозова Жанерке -  Абай атындағы ҚазҰПУ  Өнер, мәдениет және спорт институтының 

аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, ҚРСО мүшесі 

Сұлтанова Мадина - Абай атындағы ҚазҰПУ  Өнер, мәдениет және спорт институтының аға 

оқытушысы, өнертану ғылымының кандидаты, ҚРСО мүшесі 

Абстракт. Күміс / темір, тас, ағаш пен сүйек - бұл ұғымдар бір-бірімен байланыса отырып бүкіл 

Еуразиялық әлемін толық білдіре алады. Қандай да бір мөлшерде, бұл одақ Ұлы дала ғаламның 

барлық үш деңгейін біріктіреді: күміс – бұл ай, аспан темірі, тас/тастар және ағаш - axis mundi немесе 

кесінді нүктелер – омфал болып табылады, сүйек - өмір мен өлім қирамайтын циклдық принципті 

бейнелейді. Олардың одағы Илья Казаковтың шығармашылығында жаңаша шырқырап, 

Қазақстанның қазіргі арт-кеңістікте зергерлік өнерінде ерекшеленіп, дала адамының ойы және 

ақпараттық галактикасының санасымен синкреттік «балқуы» болып табылады.  

Біз үшін Илья Казаков – экспериментші, сонымен қатар автор – суретші, конструктор-технолог 

және ұста-орындаушы, оның шығармашылық эксперименттері қазіргі заманның эстетикалық 

мәселелерімен үйлесімділікпен байланысты. 
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Summary 

The creative universe of Ilya Kazakov 

Shaygozova Zhanerke  - is the candidate of pedagogical sciences, the member of UARK 

Sultanova Madina - is the candidate of art criticism, the member of UARK 

Institute of arts, culture and sport of KAZNPU them Abai 

Silver/metal, stone, tree and bone - all these concepts are symbolically interconnected and can represent 

the Eurasian space in all its completeness. To some extent, this union unites all three levels of the steppe 

Universe: silver is the moon, heavenly metal, stones/stones and a tree – some kind of axis mundi or the fixed 

points - omfala, bones represent the indestructible principle of recurrence of life and death. Their syncretic 

union has in a new way begun to sound in works of the young Karaganda jeweler Ilya Kazakov, is specific 

being allocated in art space of modern Kazakhstan with "alloy" of steppe outlook and thinking of the person 

of information galaxy. For us Ilya Kazakov is the experimenter, at the same time the artist author, the 

designer-technologist and the master performer whose creative experiments are harmoniously synchronized 

with esthetic problems of the present. 

Keywords: Ilya Kazakov, jewelry art, unique style, Kazakhstan 

 

 

ӘОЖ:  745.52 

ӨНЕРДІҢ  ТАУСЫЛМАЙТЫН  КӨЗІ 

 

Алияскарова А.Н. - Алматы технологиялық университетінің 

«Дизайн» кафедрасының оқытушысы 

 
Бұл мақалада сақ тайпаларының мәдениеті, табылған заттары, суреттері, әдет-ғұрыптары зерттелді. Сақ 

заманындағы аңдық стиль, оның түрлері, мағыналары қарастырылды. 

Түйін сөздер: скифтер мен сақтар, пазырық қорғаны, киіз киім, сырға, білезік, моншақ, алтын адам. 

 

Скифтер мен сақтардың киімдері жайлы біз Пазырық қорғанын қазған кездегі табылған заттарға 

қарап елесте те аламыз. Сақтардың киімін Котандин қорғанында табылған екі киіміне қарай айтады. 

Сақтардың сыртқы киімдер ұзын, қысқа теріден жасалған, белдіктері тартылып байланған. Кейбір 

суреттерінде иыққа жамылған қысқа плащтар,теріден,жүннен  жасалған  тар шалбарлар, ұзын 

шалбарларды етіктің ішіне салған. Бас киімдері ұзын үшкір болып келеді, Герадот сақтар жайлы 

жазбасында олар ұзын үшкір бас киім  киген жүннен жасалынған және шалбар.  Парсылардың 

жазбаларында сақтар үзын үшкір бас киіммен, тізеге дейін шалбар киген және белдерін белдікпен 

байлаған деп сипатталады. Үлкен киіз киіммен табылған атты адамның да үстінде жағасы тік 

күртеше,белі тартылып белдікпен байланған, қысқа плащ, тар шалбар болған. Тақта отырған 

патшайымы ұзын киім киген. Дәл осындай ұқсас киімдер Алтайдың таулы жерлерінде табылған және 

ол сақ киімдерін толықтырады. Пазырық қорғанын тонау үшін қазған ұрлықшыларға темірден 

жасалған заттар ғана емес, киімдеріде қызықтырған. Соңғы қорғаннан барлық заттар тоналған. 

Мұздықта ғана орналасқан қорған тоналмай қалған, бірақ ол жерде де жартылай тоналған. Бірақ сол 

қалған заттар арқылыда оның ерекшеліктерінде көруге де болады. Екінші қорғаннан табылған өте кең 

тізеге дейін келетін ерлер жейдесі табылған, ол өсімдік матасынан тігілген. Оның ерекшелігі 

жағасында, жағасы жоқ, кейінгі ғұндар киімінен айырмашылығы осы болды. Тағы бір сақталып 

қалған ерлердің шалбары ол аң терісінен тігілген. Оның сыртқы жағы бірнеше қатар қатты жіппен 

тігілген және оған бұғының басы мен мүйізін корсететін теріден ойылған жапсырмалар 

жапсырылған, ары қарай құстардың басымен аяқталады.[1] 

 Әйелдердің  жамылғыларының  ерлерге қарағанда айырмашылығы оның ұзындығында. Екінші 

қорғаннан табылған ерлер шұлығы жүннен жасалған және ол өте ұзын, тізеден жоғары тұрады. 

Белдіктері әр- түрлі, көбінде ол мыстан жасалып,бисерлермен өрнектелген. Әсіресе бір күмістен 

жасалған белдіктері ерекше, ол жерде тау ешкісіне шабуыл жасаған арыстан бейнеленген. Әйелдер де 
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ерлер сиякты иыққа жабатын жамылғы киген. Солардың біреуі  тиіннің терісінен тігіліп, сырт 

жағынан әйелдердің айырына ұқсас болып келген. Жапсырмаларды жасырып оны көгілдір түске бояп 

қойған. Ең әдемісі ол екінші қорғаннан табылған әйелдердің аяқ киімі. Бұл жұмсақ теріден тігілген 

қысқа етік, өкшесі жоқ. Бір жақ аяқ киімінде леопард терісінен жасалған жпасырма,екінші аяқ киімі 

бисерленіп әдеміленген. Таулы Алтайда тұрған сақтардың шаш үлгілері туралы мәліметтер аз болып 

келеді. Сипаттамаларға қарағанда барлық сақ еркектерінде ұзын шаш және сақалдары болған. Жас  

балалардың шашын тақырлап алып тастаған. Қорғаннан табылған табылған ерлердің шашы 

тақырланып алып тастаған немесе тек артқы жағында біраз шаш қалдырған. Барлық қорғандардан 

табылған әйелдер шаштарында әртүрлі әдемі темірлерден жасалған түйреуіштер болған. Осыдан 

әйелдер шаштарын күткен деуге болады. Үлкен киіз кілемде табылған патшайымның бас киімінің 

астында шаш жоқ тақыр болған. Бас киімі киізден тігілген үшкір болған. Екінші түрлі бас киім ол 

теріден жасалған іш жағы киізден тігілген құлақшыны бар бас киім болды. Дәл осындай бас киімді 

Қара теңіз жағалауларындағы сақтарда киген. Әйелдердің екі түрлі бас киімдері табылған. Біріншісі 

теріден тігілген, екіншісі қалқан тәрізді ағаштан жасалынған. Әйелдерініңде, еркектерініңде 

құлақтарынан алтын сырға табылған, ерлердікі қарапайым, ал әйелдердікі әсемделінген, арнайы 

зергерге жасатылған. Сонымен бірге айнаның екі түрі табылған. Біреуі күмістен, екіншісі әшейн 

қоладан жасалынған. Бірінші айна әйелдерге арналған теріден жасалынған сөмкенің ішінен, ал 

екіншісі аңдардың терісінен жасалған ыдыстан табылған. Алтай сақтары сырға, білезік, моншақ қана 

тағып қоймай, денлеріне суреттер салдырған. Оны 1948 жылғы қазба жұмыстарын жүргізген кезде 

екінші қорғаннан табылған ер адам денесінен табылған. Суреттердің негізгі тақырыбы;  әр түрлі 

фантастикалық аңдарды сипаттаған. Мысалы; мысық тәрізді бірақ қанаты бар аң, мұрны бар бүркіт 

тәрісдес аңдар т.б. [2] 
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сақ жауынгерлері 

 

Жетісудағы сақ патшаларының ең жарқын ескерткіші Есік қорғаны болып табылады. Қорғандағы 

жерлеу б.д.дейінгі 4-5 ғасыр деп белгіленген. Ол 40-тан астам қорғаннан тұратын үлкен бейіттің 

оңтүстік шетіне орналасқан. Қорғанның көлденеңі 60 метр, биіктігі 6 метр. үйіндінің астынан 

археологтар екі жерлеу орнын тапты. Олар ортасы мен бүйіріне (оңтүстік шетіне) орналасқан. 

Орталық бейіт бірнеше рет тоналған, содан ол бүлінген, шеткі молаға ешкім тимеген. Жерлеу лақаты 

Тянь-Шань шыршасының өңделген бөренесінен қиып салынған. Оның ұзындығы 2,9 метр, көлденеңі 

- 1,5 метр, биіктігі - 1,5 метр. Лақаттың оңтүстік және батыс бөліктеріне ыдыстар, солтүстік бөлігіне 

жерленген адам орналастырылған.[3] 

Алтын адам — 1970ж. басында Есік қорғанында — сақтар тайпасының жас көсемінің зираты 

табылды. 

 Қорған қазбалары Қазақстанды 5 ғ. ЗБ мекен еткен ежелгі тайпалардың мәдениеті, өнері, діні 

жайлы құнды деректер берді. 

 Алтын адам — Алматы облысындағы Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жақ 

жағалауындағы темір дәуірінен сақталған сақ обасынан табылған алтын киімді сақ жауынгерінің 



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Художественное образование:искусство-теория-методика», № 2 (47), 2016 г. 

22 

мүрдесі (5 ғасыр). 1969 – 1970 жылы археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адам киімі 4 мыңға 

жуық алтын әшекейлермен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, таутеке, арқар, ат, түрлі құс 

бейнелерін беретін «хайуанат нақышында» жасалған. Бас сүйектің сол жағынан жаһұт тастармен 

әшекейленген алтын сырға табылды. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас, биік, шошақ 

төбелі, ұзындығы 70 см шамасында. Мойнында дөңгелек жүзік сияқты алтын алқа, іш көйлегі, 

көкірегінің тұсы, жеңі алтын тоғалармен өрнектелген, саусағында екі алтын жүзік, камзолы 

құрастырылмалы ауыр белбеумен буылған. Белбеуге аңға ұқсас бейнелер, 16 тоға жапсырылған, оң 

жағында қызыл қынапты ұзын семсер, сол жағында алтын пластиналар жапсырылған қынға салынған 

темір қанжар – ақинақ, шалбар балағы да алтын тоғалармен әшекейленген. Есік обасынан алынған 

археологиялық мәліметтерге қарап, бұл адамның біздің заманымыздан бұрынғы 5 – 4 ғасырларда 

өмір сүргені анықталды. Киім үлгісі, жерлеу рәсімі, Алтын адамның Жетісу жерін мекендеген 

сақтардың көрнекті елбасының ұлы немесе жас көсем, әскербасы екенін айқын көрсетеді. Көне 

дәуірдегі материалдық мәдениет, өнер, мифология, т.б. салалардан мол дерек беретін Алтын адам сол 

кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет ертеден қалыптасқанын дәлелдейді. Алтын адам – 

Қазақстанның азаттық символына айналды. Оны алғаш ашып, әлемге танытқан ғалым-археолог 

Кемел Ақышев. Бұл обаға б.з.д. YIY ғасырда өмір сүрген 17-18 жас шамасындағы Сақ жауынгері, сол 

кездегі дәстүр бойынша, киімімен, тұрмыстық заттармен қоса жерленген. [4] 

 Оның салтанатты биік бас киімі, бешпенті, шалбары мен етігіне дейін 200-ден астам аң, құс 

сипатты алтын әшекейлермен безендірілген. Қару-жарағы, сақинасы да алтын. Оның "Алтын адам" 

аталуы да сондықтан. 

 Сонымен қатар, ағаш ыдыс-аяқтар т.б. заттар қойылған. Соның бірі - 26 таңбадан тұратын жазуы 

бар күміс тостаған. Оны ғылымда "Есік жазуы" деп атайды.  "Алтын адам"  киімі - сирек кездесетін 

ғажайып өнер туындысы. 

  Бұл тек құнды археологиялық олжа ғана емес, ата-бабамыздың жоғары мәдениеті, тарихы, біздің 

тарихымыз, мәдениетіміздің алтын тұғыры. 

  Осы ескерткіштер қазақ жерін мекендеген бабаларымыздың осыдан 2500 жыл бұрын өзіндік 

жазу-сызуы мен өркендеген мәдениетінің болғандығын дәлелдейді. 
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«НРАВСТВЕННОСТЬ В СТРУКТУРЕ  ЛИЧНОСТИ ОФИЦЕРА» ОСВЕЩАЮТСЯ 
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Канапьянов С.Х.  - полковник, Адъюнкт Военного университета  Министерства обороны 

Российской Федерации г. Москва. Россия 

 
 Автор подчеркивает, что нравственность определяется как универсальный способ человеческой жизни, 

которая реализуется в мышлении и восприятии действительности, система социальных норм и ценностей, а 

также совокупность гуманного обращения человека к обществу, природе и себе. 

Ключевые слова: мировоззрение, нравственность, вооружённых сил, духовности человека, нравственность, 

антропология. 

 

Установив базисные мировоззренческие основания понимания философии нравственности, автор  

исследовал эту проблему и её важность в системе Вооружённых сил. Ещё раз следует отметить, что 

самой широкой культурологической характеристикой нравственности  можно считать признание её 

ценностным аспектом сознания, отражающим смысло жизненные нравственные проблемы человека. 

В фокусе духовности человек рассматривается как субъект и носитель культуры, как родовое 

существо и как личность с её системой ценностей. Нравственные ценности, являясь ядром культуры, 

формируют внутренний мир человеческой личности, а её идеалы, нормы и правила регулируют не 

только человеческие отношения, обеспечивая возможность совместного существования, но и любую 

жизнедеятельность людей.  В контексте данного диссертационного исследования  можно сказать, что  

вопрос о проблеме ценностей в структуре личности человека разрабатывался российскими и 

казахстанскими учёными, такими как В. Тугаринов, И. Нарский, Т. Хафизов. Вопрос ценностей 

рассматривался в рамках классической теории субъекта и объекта, где происходили трактовки её 

социальной природы. Ценности понимались как идеалы общественные в их взаимосвязи с личными 

устремлениями. Конкретные материальные  ценности относительны, потому что обуславливаются 

обстоятельствами места, времени и временными ценностными ориентациями людей. Духовные 

нравственные ценности имеют непреходящий характер, что особо подчёркивают современные 

учёные философы, а также философы древности, потому что всё, что связано с сознанием и 

духовностью человека имеет непреходящий  характер. 

Нравственную  культуру офицера современной казахстанской  армии характеризует личностно-

деятельностная сущность. Деятельностная сущность нравственности офицера представляет комплекс 

духовных качеств и способностей офицера, связанных с выбором средств, необходимых для 

реализации духовности. Нравственная  деятельность имеет своим объектом сознание, сферу 

идеального. 

По мнению многих исследователей, процесс формирования нравственной культуры офицера 

представляет собой воздействие на основные элементы, составляющие ее структуру. 

Первым и наиболее важным элементом является знаково-символический элемент, то есть знания, 

сформулированные в определенных понятиях и представлениях. Военная деятельность за века 

выработала свой язык - объективную форму аккумуляции, хранения и передачи опыта. Знаки и 

символы выступают в процессе деятельности в качестве представителей (заместителей) других 

предметов и используются для получения, хранения, преобразования и передачи информации о них. 

Знаки и символы имеют определенное значение. Люди усваивают значения знаков и символов в 

процессе образования и деятельности. 

Вторым, не менее важным элементом формирования нравственной культуры офицера, ее 

стержнем является система ценностных ориентаций. 

На казахстанскую армию, как социально-политический институт, воздействует Казахстан как 

государство, с его историческим, культурным и политическим прошлым и настоящим.  
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Таким образом, формирование нравственности  офицера современной казахстанской армии — 

есть социально обусловленный процесс выявления, сохранения, развития, передачи и усвоения 

общественно-признанных, государственно-значимых, жизненно-необходимых и профессионально-

ориентированных для Вооруженных Сил и казахстанского общества ценностей, идеалов, установок, 

морально-этических норм и правил, функционирующих в системе исторически определённых 

социальных и военно-политических условий, и побуждающих офицера добросовестно выполнять 

свои служебные обязанности и воинский долг по защите Отечества в мирное и военное время. 

 «Осмысление сущности становления нравственности будущего военнослужащего»  освещаются 

вопросы значения военного образования как пути становления нравственности будущего офицера. 

Создались условия новой образовательной парадигмы, основным звучанием которого должно стать 

гуманитарное образование. В главе исследуются значение преподавания общественных предметов и 

облик самого преподавателя в системе военного образования для нравственного воспитания 

личности. Также показаны сложные структуирующие моменты нравственности личности и освещена 

категория морали как основополагающая в системе нравственности личности. 

Автор подчёркивает, что в качестве нравственности  определён универсальный способ 

жизнедеятельности человека, реализующийся в мышлении и восприятии реальности, системе 

социальных норм и ценностей, а также совокупности гуманных  отношений  человека  к  обществу, 

природе и самому себе. Автором дано определение и приоритет философии, занимающейся 

вопросами нравственности - это философия нравственности. Мировоззренческими основаниями 

нравственности  являются концепции учёных философов о человеке. Тема человека – это тема  

философской антропологии. Антропология тесно связана с онтологией, учением о бытии человека. 

Следовательно, мировоззренческими основаниями  нравственности выступают главные 

онтологические  и антропологические  идеи и принципы  о человеке. Философия нравственности 

включает в себя антропологический  и онтологический аспект, исходящие от концепции понимания 

человека. Базисные основания данной проблематики заложили  учёные Востока и  Запада в равной 

степени. 

Философский анализ нравственности  и её преломления в структуре личности офицера 

вооружённых сил  позволил сделать ряд обобщающих выводов и осуществления ряда рекомендаций 

в деле духовно-нравственного воспитания. 

 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Краткий курс //М., 1926.     С. 57-58. 

2. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. //М.: 2000. С.23. 

3. Назарбаев Н.А. Выступление на XI Евразийском медиа-форуме: //Астана: 2013. 

4. Рыков С.Л. Социально-педагогические основы повышения эффективности использования 

средств массовой информации в воспитании военнослужащих полка: дис. ... канд. пед. наук // 

М.,1994. (267 с.) 

5. Рыбаковский Л.Л. Миграционный потенциал: понятия и критерии оценки // Социологическое 

исследования. 2009. № 2. С.27. 

 

Түйіндеме 

Канапьянов С.Х.  полковник, Әскери университетінің адъюнкты. Ресей Федерациясының 

Қорғаныс министрлігі    Мәскеу қ. Россия. 
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мораль  және әскери офицердің  мінез-құлқы мәселелері  жайында 

Бұл мақалада адамның тiршiлiк әрекетiнiң құлықтылық ретiнде анықталынған ойлау жүзеге асыру 

әмбебап тәсiлiн қайталап айтады және шындықтың қабылдауы, әлеуметтiк өлшемдердi жүйе және 
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В данной статье авторы анализируют историю становления скрипичного искусства в Казахстане. 

Раскрывают и систематизируют основные этапы ее становления. Согласно авторам, можно выделить пять 

основных этапов, с момента ее возникновения до современного. В статье авторы обстоятельно показывают, 

какие достижения в области развития и преподавания скрипичного искусства   были достигнуты на каждом из 

этих этапов. Также указываются какие выдающиеся руководители, преподаватели и музыканты творили 

историю скрипичного искусства в Казахстане. 
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Богатая и самобытная история казахского народа, его духовный мир нашли яркое воплощение в 

литературе, в музыке и искусстве. Яркими выразителями этого богатства в области искусства, 

музыки и театра явились такие знаковые фигуры, как А. Кашаубаев и К.Байсеитова, Ж. Омарова и Ш. 

Бейсекова, Б. Досымжанов, М. Ержанов и Г.Курмангалиев, Ришат и Муслим Абдуллины, Н. 

Тлендиев и Ж. Аубакирова, и многие  другие выдающиеся мастера казахстанской сцены, которые 

своим высоким искусством покоряли и покоряют не только отечественную, но и зарубежную 

публику. 

В этом плане казахстанское скрипичное искусство имеет, неоспоримо признанный мировым 

сообществом, высочайший профессиональный уровень. Свидетельством этому являются 

выдающиеся достижения скрипачей Казахстана, лауреатов многочисленных престижных 

Международных конкурсов, таких как, Гаухар Мурзабекова, Марат Бисенгалиев, Айман 

Мусаходжаева, Амир Бисенгалиев, Арман Мурзагалиев, Ержан Кулибаев, Аида Аюпова и т.д. 

Эти выдающиеся достижение наших музыкантов, помимо многих других слагаемых необходимых 

для настоящего музыканта, есть результат педагогического мастерства преподавателей скрипичного 

искусства. Свидетельство того, что в Казахстане есть своя школа скрипичного искусства, способная 

воспитывать мастеров высочайшего уровня.  Школа, которая уже признана мировой музыкальной 

культурой.  И этот опыт, на наш взгляд,  заслуживает глубокого анализа и изучения. В этом плане в 

данной статье делается попытка проследить историю развития педагогических основ скрипичного 

искусства Казахстана и выделить ее важные этапы становления.  

Общепризнанно, что неповторимость культурной жизни Казахстана во многом обусловлена ее 

географическим положением, позволившим государству стать связующим звеном между 

цивилизациями Востока и Запада. Отчасти, именно эта особенность способствовала развитию 

широкого интереса к постижению музыкальных памятников стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Очевидные успехи в сфере педагогики скрипичного искусства явились результатом длительной 

кристаллизации казахстанской скрипичной школы. Но, характеризуя степень научной 

разработанности педагогических основ развития скрипичного искусства Казахстана, прежде всего, 

подчеркнем изначально неоценимую роль российских ученых в практическом освоении и 

теоретическом осмыслении музыкальной культуры Казахстана. Бесспорным является и то, что начало 
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систематической работы по собиранию и записи музыкальных произведений казахского фольклора 

положено Российской академией наук (основана в 1783 году). Архивные комиссии, организованные в 

некоторых губернских центрах в ХVIII-ХIХ столетиях, например, Оренбургском, внесли большой 

вклад в изучение духовной культуры казахского народа. Этой проблематике уделяется особое 

внимание в трудах Б.П. Хавторина. [2], [3]. 

Любой хронологический период, который охватывает более чем вековой отрезок, как это имело 

место в истории музыки Казахстана, требует периодизации. Необходима она и по отношению к 

скрипичному образованию, где очевидно обозначились пять этапов. Хронологический подход дает 

возможность объективно представить достижения и недостатки каждого этапа, причем, не только в 

контексте художественных тенденций, но и под воздействием каких политических обстоятельств. 

В этом плане комплексный подход исследования проблемы позволяет  выявить, какие 

музыкальные учебные заведения на протяжении 5 этапов обозначились как ведущие, а каким из них 

было суждено функционировать очень короткий срок. Тем не менее, какой они успели внести свой 

вклад в развитие скрипичного искусства. 

Первый этап характеризовался открытием десяти музыкально-педагогических заведений 

Казахстана. Все они находились в разных географических точках, иногда за пределами Казахстана, в 

России (Омск, Троицк, Орск). Основные же из них размещались на территории Казахстана. Отметим, 

что в тот период  столицей нашей республики был Оренбург (1920-1924). Десять учебных заведений 

существовали недолго, от одного до четырех лет, как, например. Акмолинская музыкальная школа 

(1919-1921), Верненская музыкальная школа (1919-1923) и Народная консерватория в 

Петропавловске Северо-Казахстанской области (1920-1921). По сути, они стали первопроходцами 

музыкального образования в Казахстане. 

Для учебных заведений начального этапа характерен разброс в названиях. Здесь имеется в виду то, 

что, с одной стороны, обозначался национальный аспект школы, например, в Омске - Первая русская 

школа для казахов и Краевая мусульманская музыкальная школа (1919) в городе Оренбург. Вместе с 

тем национальная принадлежность учебного заведения могла быть двойной, сошлемся в данном 

случае на русско-киргизское Павлодарское училище. 

Название учебных заведений может указывать на разновидности образования - платное[1] или 

бесплатное.  

На первом этапе учебные заведения отличались друг от друга светским или духовным профилем. 

В их числе была Краевая мусульманская музыкальная школа. Ее заглавие подчеркивает достаточно 

широкую географическую зону - краевая школа. Кроме того, основным в работе становится ее 

религиозная составляющая. 

Школы появлялись в разных географических точках нашей республики. Так, например, 

Акмолинская музыкальная школа (1919-1921) функционировала в Центральном Казахстане, а 

Верненская музыкальная школа (1919-1923) была учреждена в южном регионе республики. Крайне 

важно, что параллельно с музыкальными школами создается Народная консерватория в 

Петропавловске (1920-1921). Она успела стать одним из центров художественной самодеятельности, 

куда новые власти направляли учиться талантливую молодежь. «В 1919 году по инициативе Мусуль-

манского музыкально-драматического общества ("Музыка-драма") в Оренбурге, а затем в Орске 

открылись школы восточной музыки, обучавшие детей татар, башкир, казахов», - пишет Б. Хавторин. 

[3,c. 223] 

Во всех указанных учебных заведениях получали образование казахские музыканты-самородки. 

Среди них были также и самоучки игры на скрипке. Как показало время, некоторые из них 

впоследствии стали крупными деятелями культуры Казахстана. В их числе - Жаяу Муса Байжанов 

(композитор, певец), династия Сатпаевых - Карим и Бокеш, Каныш Сатпаев, поэт Касым Аманжолов. 

Особо следует выделить домбриста Уахапа Кабигожина - последователя Курмангазы. Среди 

музыкальных самоучек учитель русского языка в Казахстане Масалим Хамзин, заведующий 

Уркачевским одноклассным русско-киргизским училищем Хусаин Ашгалиев. 

Из самодеятельности вышел виднейший деятель казахской культуры Ахмет Жубанов, в будущем 

композитор, ректор Алма-Атинской консерватории. Он учился на скрипке у ссыльного учителя 

музыки П.Г. Чернюка, выпускника Варшавской консерватории, в Актюбинске. 

Как видим, первые учебные заведения географически располагались в самых разных городах 

Казахстана и прилегающей территории: Омске, Оренбурге, Орске, Троицке, Верном (Алма-Ате), 
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Акмоле (Астане), Павлодаре, Петропавловске. На начальной стадии во всех действующих учебных 

заведениях имелись педагоги-скрипачи. 

Даже сам перечень учебных заведений дает представление о изначальной панораме музыкального 

образования Казахстана, где ведущую роль играли первые музыкальные школы, в большинстве из 

которых функционировали начальные скрипичные классы. К сожалению, некоторые из них 

закрывались, возможно, из-за материально-экономических трудностей тех лет, отъездов педагогов в 

другой город или иной регион. 

Подчеркнем существенное: как и в других регионах России, в изначальном развитии 

образовательных центров доминантную роль выполняли музыкальные школы; училища же тогда 

были единичными. Об этом говорит статистика: в числе первых - шесть музыкальных школ, три 

училища и одна консерватория (Народная). Вместе с тем переоценить значение начального этапа 

невозможно. Именно здесь закладывались первоосновы общей структуры развивающейся 

музыкальной педагогики Казахстана. К сожалению, судьба названных учебных заведений была 

недолгой - восемь из них не пережили рубежа ХIХ-ХХ веков. Исходя из вышесказанного, мы 

предполагаем, что в этих первых учебных заведениях были заложены зачатки педагогических основ 

скрипичного искусства Казахстана. 

Второй этап ознаменовался открытием десяти новых учебных заведений, принципиально 

отличающихся от прежних - подбором учебных дисциплин и своим предназначением. На втором 

этапе, очевидно, меняется соотношение музыкальных школ и училищ. Если на первом этапе 

функционировало шесть музыкальных школ, то теперь их становится семь. В 1934 году практически 

одномоментно открываются две школы: в Алма-Ате и Уральске, через восемь лет создаются в 

Чимкенте музыкальная школа № 1 имени Ж. Омаровой и в Кустанае детская музыкальная школа 

(1942). Спустя десять лет открывается в Целинограде Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. 

Чайковского (1952). 

Среди училищ функции ведущих сразу берут на себя учебные заведения в Уральске, открывшиеся 

в военные годы (1944), и в Алма-Ате, старейший музыкально-театральный техникум. Это пример 

того, как на базе начальной педагогической структуры строился фундамент образовательного очага 

более высокого статуса. 

В военные годы в целях экономии средств, три учебных заведения (Музыкальное училище, 

Детская музыкальная школа № 1 имени А.Кашаубаева и Хореографическое училище) были 

объединены в Музыкально-хореографический комбинат. Уровень образования существенно 

повысился, прежде всего, в училищах, благодаря тому, что преподавательский состав стал включать 

выпускников Московской и Ленинградской консерваторий - высококвалифицированных 

специалистов. Среди них: И.И. Дубовский, В.П.Дернова, П.В. Аравин, Е.Г. Брусиловский, 

Е.Ф.Гировский, Б.В. Лебедев, В.В.Великанов, М.М. Иванов-Сокольский, Д.Д.Мацуцин, С.И. 

Шабельский, И.В.Круглыхин и другие. 

Особым в истории музыкальной педагогики Казахстана был 1944 год. Именно в это время в Алма-

Ате начала формироваться полная структура музыкального образования, соответствующая статусу 

столицы. В 1944 году открывается Институт искусств, позднее переименованный в Алма-Атинскую 

консерваторию имени Курмангазы. 

Подчеркнем: консерватория и музыкально-театральный техникум стали занимать центральную 

позицию среди педагогических учебных заведений республики. Вполне естественно, что техникум, в 

котором функционировали разные факультеты, исполнительские классы, поставлял музыкальные 

кадры для Алма-Атинской консерватории. 

Заметим, что, начиная с деятельности А.К. Жубанова, как ректора Алма-Атинской консерватории, 

в вузе начался активный и систематический поиск новых педагогических кадров, организовывались 

новые факультеты, открывались оркестровые классы и т. д. Очень высокий уровень преподавателей 

консерватории с первых же лет ее существования объяснялся пребыванием в Казахстане 

репрессированных и эвакуированных музыкантов, в том числе скрипачей из Ленинграда, Москвы, 

Киева, Саратова, Кишинева (И.А. Лесман, В.С. Хесс, А.П. Антопольский, И.Б. Коган и другие). 

На протяжении 70 лет ректорами консерватории были (кроме трубача Ивана Круглыхина) 

известные композиторы - Ахмет Жубанов, Куддус Кужамьяров, Еркегали Рахмадиев, Газиза 

Жубанова, и исполнители - Дюсен Касеинов (скрипка) и Жания Аубакирова (фортепиано). Многие из 

них являлись выпускниками Петербургской, Московской и Алма-Атинской консерваторий. Ведущие 
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композиторы внесли существенный вклад в развитие казахской музыкальной культуры, и в том числе 

в формирование скрипичной школы, в создание национального репертуара для этого инструмента. 

С периода ректорства К. Кужамьярова и Е. Рахмадиева наблюдается все более усиливающийся 

приток обучающихся в Алма-Атинской консерватории из различных городов России и республик 

бывшего СССР. В разные годы Алма-Атинскую консерваторию заканчивали: А.С. Зацепин, Л.В. 

Афанасьев, Е.Б. Трембовельский, Б.П. Хавторин и другие. В числе преподавателей-музыковедов ярко 

зарекомендовали себя: П.В. Аравин, В.П. Дернова, И.И.Дубовский, Б.Г.Ерзакович. До недавнего 

времени Алма-Атинская консерватория (1998) была единственным высшим учебным заведением 

страны. 

Со вторым этапом связано создание двух перспективных учебных заведений, которые открылись в 

1948 году, как бы параллельно известным драматическим событиям в культуре СССР. Казахстану 

удавалось открывать новые заведения - это Карагандинская областная музыкальная школа, которая 

стала центром для работы репрессированных и ссыльных музыкантов-скрипачей, и Республиканская 

средняя специальная музыкальная школа имени К. Байсеитовой в Алма-Ате. 

В первой из них работали приглашенные из Алма-Атинской консерватории музыканты, в том 

числе и репрессированные педагоги скрипачи. Учебный центр был задуман по образцу Центральной 

музыкальной школы (ЦМШ) при Московской консерватории. Значение Республиканской школы 

обуславливалось ее особой миссией - готовить в Алма-Атинскую консерваторию кадры из местных 

музыкантов, наиболее способных для получения дальнейшего образования. 

Итак, с точки зрения педагогических основ и роста профессионального уровня, обучающихся 

скрипачей второй этап стал очень плодотворным. Почти все учебные заведения оказались долго-

жителями: несмотря на трудный военный период, именно в это время был заложен фундамент 

прочной профессиональной подготовки скрипачей на всех ступенях образования. 

Третий этап охватывает около 30 лет. В это время в Казахстане функционирует 26 музыкальных 

учебных заведений - количественно это почти в два раза больше, по сравнению с предыдущим 

этапом. В 50-е годы было открыто 12 новых музыкальных училищ и детская музыкальная школа в 

Жезказгане (1958). 

Открываются: в Алма-Ате - Республиканская казахская средняя специальная музыкальная школа 

имени А. Жубанова для одаренной молодежи коренной национальности (1964) и в Караганде - 

Средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей (1966). В новых 

учебных заведениях были открыты все тогда доступные специальности: казахские народные 

инструменты, также как и инструменты европейские. 

Обратим внимание на динамику процесса: если на первом этапе доминировали музыкальные 

школы, на втором - практически начала складываться трехступенчатая структура школа - техникум - 

вуз, то на третьем этапе произошло удвоение всех звеньев педагогической структуры. При этом 

музыкальные учебные заведения, которые открылись на втором этапе, функционируют по настоящее 

время. 

В указанные десятилетия явственно начинает доминировать структура музыкального училища. 

Учебные заведения среднего звена открываются в таких городах, как Усть-Каменогорск (1955), 

Семипалатинск (Семей, 1955), Петропавловск (1957), Гурьев (Атырау, 1958), Чимкент (Шымкент, 

1958), Павлодар (1959), Рудный (1963), Темиртау (1963), Актюбинск (Актобе, 1971), Кокчетав 

(Кокшетау, 1976), Кзыл-Орда (Кызыл-Орда, 1977), Целиноград (Астана, 1979). 

Из приведенного перечня становится очевидным: 

• широкая география привлечения новых городов Казахстана; 

• значительная активация открытия новых учебных заведений теперь уже не на уровне школы, а в 

масштабе следующего звена; 

• музыкальные училища становятся центром музыкальной культуры городов, в залах которых 

проходят концерты, лектории, университеты музыкальной культуры; 

• продолжается строительство специальных музыкальных школ как республиканского, так и 

регионального значения. 
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Таким образом, кульминационными зонами в строительстве музыкального образования в 

Казахстане, в частности, педагогических основ скрипичного искусства как системы, оказались второй 

и третий этапы. 

Четвертый этап хронологически очень короткий, охватывает около полутора десятилетий. Он 

совпал со сложными политическими событиями эпохи перестройки и распада СССР. 

Немаловажно, что в тех непростых условиях в Казахстане (его перестроение из статуса 

республики в статус государства) сохранились все музыкальные учебные заведения. Динамика 

развития образования четвертого этапа показывает, что сформировавшиеся до этого времени 

заведения (их 26) продолжают свою деятельность и достигают полосы стабильности. Наряду с этим 

следует отметить, что за эти годы не было открыто ни одного музыкального учебного заведения. 

История показывает, что главным достижением описываемых полутора десятилетий является 

местное обучение национальных кадров уже по трехступенчатой системе: ДМШ - училище (колледж) 

- вуз. 

Завершающий пятый этап охватывает порубежье веков - период около четверти века. В нем 

имеет смысл выделить две фазы социокультурного развития региона - с 1991 по 1998 год и с 1998 

года по настоящее время. 

Достижения в области музыкальной культуры в первой из обозначенных фаз связаны с 

деятельностью 26 учебных заведений, которые уже ранее обрели стабильность. Среди вновь 

открытых - две школы и один колледж: Детская музыкальная школа в Гурьеве (Атырау, 1992), 

Музыкальная школа для одаренных детей в Петропавловске (2000), а также Мангистауский колледж 

искусств в Актау (1993). К сожалению, в 1999 году в связи с преобразованием Кызылординского 

музыкального училища в музыкальный колледж в нем закрывается струнное отделение. 

На втором подэтапе открывается Казахская национальная академия музыки, которая - в целях 

развития в столице всех видов искусств - была преобразована в Казахский национальный 

университет искусств (2009).  

Итак, мы рассмотрели чуть более чем столетний период развития музыкальной культуры 

Казахстана. Он показал, что все пять этапов приносили свои плоды. Уже на первом этапе за-

кладывались первые «семена» музыкального образования, которые впоследствии дали свои всходы. 

Самородки и самоучки игры на скрипке обучались в первых школах и училищах. 

Кульминационными, несомненно, были второй и третий этапы. В них имел место качественный 

и количественный рост учебных заведений с приоритетным открытием музыкальных училищ в 

разных городах Казахстана. 

Переходный характер имел четвертый этап. В те годы удалось сохранить все музыкальные 

учебные заведения, и тем самым подготовить достижения практики современности. 

Особенно же очевидными стали успехи в Казахстане на последнем - пятом этапе. История 

развития музыкального образования показала общую поступательную динамику, в которой имели 

место позитивные факторы: гастроли крупных исполнителей, а также многоаспектное 

сотрудничество с разными учебными заведениями ближнего и дальнего зарубежья. 

Подчеркнем, что в Астане изначально столичный вуз - Казахская национальная академия музыки 

(1998) - становится первым современным учебным заведением независимого Казахстана. Ныне 

Казахский национальный университет искусств - это вуз новой формации, развивающийся с особой 

активностью и результативностью в завоевании нового культурного имиджа страны и его интеграции 

в мировое пространство образования, культуры, искусства и науки. Он был образован при поддержке 

Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Постепенно устанавливаются линии взаимодействий двух крупнейших очагов музыкально-

образовательной системы Казахстана. Как известно, Алма-Атинская консерватория имени 

Курмангазы, детище Великой Отечественной войны (как и РАМ имени Гнесиных), проходила долгий 

путь формирования своей стройной системы музыкального образования с педагогическим уклоном 

(как и в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова). 
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  За небольшой период с момента образования двух высших учебных заведений (1944-1998) 

можно констатировать огромный прорыв в области музыкального образования в Казахстане. В 

практике современности впервые музыкальные учебные заведения, где, в частности, идет процесс 

формирования скрипачей, собраны в единую систему, которая имеет горизонталь, то есть 

историческую линию развития, и вертикаль, доказывающую ценность преемственности 

музыкального образования (ДМШ - училище (колледж) - вуз - магистратура) в его едином 

непрерывном движении. 

    В целом такова краткая истории развития скрипичного искусства Казахстана, ее педагогических 

основ, в которой можно выделить пять этапов, каждая из них имеет свое место и роль в становлении 

и развитии музыкальной культуры Казахстана.  
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Скрипкалық өнердің педагогикалық негізінің дамуы кезеңінің жүйеленуі 

Бұл мақалада авторлар Қазақстандағы скрипка өнерінің қалыптасу тарихын талдайды. Оның 

дамуының негізгі кезеңдерін ашып көрсетуі және жүйелеу тиіс. Авторлардың айтуынша, құрылған 

сәттен бастап, қазіргі заманға дейін, бес негізгі кезеңдерін ажырата алады. Авторлар әрбір кезеңінін 

скрипка өнерінің қол жеткізген дамуы мен оқытудың жетістіктерін көрсетеді. Сондай-ақ, Қазақстан 

скрипка өнерінің тарихын құрған көрнекті жетекшілер, мұғалімдер мен музыканттар көрсетіледі. 

Түйінді сөздер: скрипка өнер, мәдениет, музыка, музыкалық білім, музыкалық мектеп, музыка 

мектеп, колледж, консерватория, дағдыларын жүзеге асыратын, музыкант. 

    

 

Summary 
Zhusupova S.S. - professor KNC Kurmangazy 

Baiuzakova G.S. - master KNC Kurmangazy 

Систематизация этапов развития педагогических основ скрипичного искусства 

In this article the authors analyzes the history formation of the violin art in Kazakhstan. Disclose and 

systematize the main stages of its development. According to the authors, you can distinguish five main 

stages, from its inception to the modern. The authors shows in detail what achievements in the development 

and teaching of the violin art have been achieved in each of these stages. It also indicates some outstanding 

leaders, teachers and musicians created history violin art in Kazakhstan. 

Keywords: violin art, culture, music, music education, music school, music school, college, 
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Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 127, dalel-uash@mail.ru 

 
Ұсынылып отырған бұл мақалада академиялық мәнерде ән салу, оның ерекшелігі, оған жету жолдары 

қарастырылады. Ғалымдардың, әдіскерлердің, жетекші оқытушылардың бұл саладағы  әртүрлі пікірлеріне шолу 

жасай отырып, ұзақ жылдар бойы тәжірибе жүзінде қол жеткізген, академиялық мәнерде ән салуға қол 

жеткізуге болады деген тұжырымдамалар ұсынылады. Нақты дәлелдер келтіріледі. Дауыс қоюдағы 

жаттығулардың рөлі, оның нәтижелі болуы үшін жұмыс барысында сақталуға тиісті шарттар туралы сөз 

болады. 

Қазіргі кезде еліміздің жетекші театрларында вокал сабақтары жүргізіледі. Оның барлығы актерлердің 

даусын сақтау үшін атқарылып жатқан жұмыс. Дауыстың қуаты, оның көрермендерге таза, анық жетуі – 

тынысты дұрыс алып, оны тиімді пайдалануға бірден – бір септігін тигізетін үрдіс. Сондықтан да дұрыс, 

академиялық мәнерде ән айта білудің маңызы зор. Мақалада осыған орай арнайы оқу орындарында бұл пәнге 

ерекше назар аудару қажеттілігі атап көрсетіледі. Таза, анық, айқын, қуатты дауыс - ұлтымыздың байлығы. 

Кілттік сөздер: Академиялық мәнер, дауыс, дауыс жаттығулары, тыныс, резонатор, вокалдық есту қабілеті, 

вокал, репертуар, тесситура, фраза. 

 

Академиялық мәнерде ән айтуға баулудағы ең қиын нәрсе – әншіні сол қалыптасқан дәстүрде ән 

айта білуге үйрету. Жеке ән салу пәнінің міндеті – әншінің өз дауысын меңгере алуға тәрбиелеу. 

«Театр өнері» мамандығында әртүрлі мамандандырулар бар екенін және оған қабылданатын 

студенттердің алдын ала музыкалық дайындықтарының бірдей еместігін, тіпті жоқ екенін ескерсек, 

бұл жұмыстың өте күрделі екендігінен хабар береді. 

Әйтсе де әрбір актер боламын деген студент, әсіресе ол «Музыкалық театр артисі» 

мамандандыруында оқыса, әнші дауысының академиялық тұрғыда қойылуы үшін қажетті жалпы 

ережелерді біліп шығуы тиіс. 

Әнші дауысын қалыптастырудың ең негізгі ережесі – ол білім алушының жас және жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып, осыған орай әрі қарай дауысты дұрыс қоюдың талаптарын құрастыра 

білу. Оның ішінде денені дұрыс ұстау қалыбы, дауыс аппаратының жұмысы, тыныс алудың қажетті 

түрін меңгеру, сабақтың жеке өтілу себептерін білу т.б. элементтер кіреді. Сабақтың бұл түрі тек 

жеке жұмыс істеу барысында жүзеге асырылады. 

Дауыс көзге көрінетін нәрсе емес, оны қоюда жеке ән салу пәні оқытушысының «вокалдық есту 

құлағы» өте үлкен рөл атқарады. 

Ауыздан шығып жатқан үннің қаншалықты дәл өз орнын тауып тұрғанын тек құлақтың 

мықтылығымен ғана ажыратуға болады. Әрине, бұған қарап, дауыс қою саласында оны іске асыруға 

қажетті әдебиет жоқ деп ойлап қалуға болмайды. Кездесетін әдебиеттерде жалпы дыбыс шығару 

аппаратының жұмысы, тыныс алу түрлері өте түсінікті, жан – жақты қарастырылған. Дегенмен де, 

адамдардың бір–біріне ұқсамайтындығы секілді, дауыс қойғанда бір студентке қолданылатын 

әдістемелік жаттығулардың екіншісіне жарамай жататындыған айта кету керек. Біздің мамандыққа 

көбінесе табиғи қазақи дауысты, домбырамен ән салатындар немесе диапазоны шағын, бұрын ән 

айтумен шұғылданбаған, белгілі бір аспапта орындайтындар, немесе эстрадалық ән салумен 

әуестенетіндер түседі. 

Міне, осыдан – ақ байқауға болады, қабылданған студенттердің дауыс мүмкіндігі әртүрлі, ал оған 

қойылатын талап біреу: академиялық тұрғыда ән айтуға үйрену. Білімгер жоғарғы оқу қабырғасында 

жүріп, өз дауысын белгілі қалыпқа түсіріп ән айтуды үйреніп қана қоймай, бітірген соң осы 

дағдыларды өз жұмысында пайдалана алудың алғашқы дағдыларын меңгеріп шығуы керек. Бұл 

жұмыстың қиындығы да осында. Өйткені, болашақ актердің сахнада сөзді анық, дұрыс айтуы, оны 

көрерменге дәл жеткізуі, дауыстың ұзақ жылдар бойы сол әдемі, шымыр қалпында сақталуы, осы 

«жеке ән салу» пәнінде қалыптасқан академиялық мәнерде ән салуды меңгеруіне байланысты. Кейбір 

әдемі қоңыр даусы бар, үні құлаққа жағымды талапкерлердің дауысын аталмыш мәнерге түзейміз 

деп, оның бар әдемілігін жоғалтып алатын кездер де болмай қалмайды. Сондықтан әнші дауысын 

дұрыс қою, бұл мәселеге жан – жақты қарау әрқашан да тілге тиек болып жүрген мәселелердің бірі, 

бірі емес–ау, негізгісі. Осы пәнге бөлінген біраз кредит көлемінде, академиялық мәнерде ән салуды 

mailto:dalel-uash@mail.ru


Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Художественное образование:искусство-теория-методика», № 2 (47), 2016 г. 

32 

терең меңгеріп кету іліуде біреудің ғана қолынан келетін жағдай. Сондықтан да, академия көлемінде 

осы пәнге бөлінетін кредит көлемін ұлғайту мәселесі де қарастырылып жатқан жағдай бар. Бұл өзіміз 

жоғарыда көрсеткен «музыкалық театр артисі», «мюзикл артисі», «эстрада артисі» 

мамандандыруларына байланысты көтеріліп отырған мәселе. Ал «драма театры және кино артисі», 

«сөз сөйлеу жанрының артисі» мамандандырулары бойынша соңғы жылдары өз тәжірбиемізде 

табиғи дауыс көлемі толық бір октаваны қамтитын студенттердің дауысын сол күйінде қалдырып, 

негізінен, дұрыс тыныс ала білу қағидаларын үйретумен айналысамыз. Дауысты «сындырып», оны 

қалыпты деңгейге жеткізу барысында ән айту мәдениетін қалыптастырудың өте үлкен маңызы бар. 

Бұл кешенді жұмыс түрі. Кейбір жағдайда, әр дыбысты дұрыс айту үшін қолданылатын жеке 

буындардан көрі, студенттің бұрын айтып жүрген, дауысына сіңген әндердің белгілі бір фразаларын 

қолданып, оны нақышына келтіріп көрсету арқылы қалаған нәтижеге жетуге болады. «Ән салу пәні 

педагогының тәжірибесіндегі вокалдық жаттығулар мен вокализдер, вокалдық – техникалық 

дағдыларды қалыптастыруға ықпал еткенімен, студенттің образбен ойлай білу қабілетін шыңдай 

алмайды, сондықтан оның музыкалық дағдыларды тәрбиелеудегі рөлі әлсіз. Сол себепті болашақ 

драма актерінің әншілік дауысын тәрбиелеудегі негізгі материал сөзге құрылған вокалдық 

шығармалар болып табылады. 

Репертуар студенттердің өзіндік жеке вокалдық мүмкіншіліктері ескерілген бірте – бірте 

күрделене түсетін, мінездері контрасты, стилі мен жанр тұрғысынан сан – алуан шығармалардан 

құрылуы тиісті» [1.12.б]. Қалыптасқан дәстүрлі жаттығулардан көрі өзіне таныс, үйреншікті әуен мен 

сөздерден құрастырылған жаттығу әлде қайда нәтижелі екенін жоғарыда көрсеттік. «Білімгерлердің 

дауыс мүмкіндігін, есту қабілетін, ырғақты сезінуін, интонациясын анықтау барысында мына тәсілді 

қолдануға болады: жастар арасына кең тараған, олардың көпшілігіне таныс бір әнді кезек – кезек бір 

шумақтан айтқызу қажет, содан олардың әрқайсысының өзіндік мәнері, өзіндік қабылдауы 

байқалады, көп жағдайда, тіпті, ойланбай–ақ айта салатындар да кездеседі. 

Осылайша әр студенттің деңгейін анықтап алған соң, әрі қарай вокалдық дағдыларды 

қалыптастыруды жоспарлы түрде жүзеге асыру қарастырылады. Бір жаттығудың ішінде ән сөзіне мән 

беру, соған қарай дауысты құбылту, көтеру, жәйлату, үзілдіру, мәнерлеп айту, дыбысты құлаққа 

жағымды жеткізу, кез келген жерде тыныс алмау, сөздердің анық айтылуы т.б. көптеген талаптар 

қойылады» [2.17 б]. Бұл әдістің өте тиімді екенін тәжірибе көрсетті. Бар – жоғы үш жаттығумен – ақ 

дауысты дұрыс қою мәселесін біраз алға жылжытып тастауға болады. Н.Тілендиевтің «Құстар әні», 

«Маусымжан» әндерінен келетін жаттығулар әншілерге өте қажетті «жоғарғы позиция» деген 

ұғымды меңгеруде аса құнды материал екендігін айтуымыз қажет. Осы әндерді мәнерлеп, түсініп 

орындауға қол жеткізген кезде «жоғарғы позицияға» өздерінің қалай түсіп, оны дұрыс орындап 

тұрғандарын білмей қалады. Ол дұрыс айтып тұрған кезде, міне , «резонаторда айту» – деген осындай 

болады, дыбыс қазір өзінің орнын тауып, шығуы керек жерден шығып тұр, қалай айтып 

тұрғандарыңды еске сақтап алыңдар, әрі қарай да солай қалыпты сақтау керек» – деп, дыбыстың 

қалай айтылып тұрғандығын теория жүзінде түсіндіруге болады. Жұмысты осылай ұйымдастыру 

арқылы актердің даусын қоюды біраз жеңілдетуге болады. Мысалы: «Құстар әніндегі» 

Ке – те – рін – де жы – лай – да(а)л – май, жы - лай –  

д(а)ал – май қа - - - ла – ды деген сөздерді алатын болсақ, «Ке» буынын айтқанда жұмсақ таңдайды 

сәл ғана көтеріп, дыбысты сол жерде орналасқан кішкентай тілшіктің артынан бас резонаторына 

қарай жіберу керек. Екінші тактідегі «фа» жартылық нотасына түсетін «рін» буынында дыбыс 

қысылып шығуы мүмкін. Олай болмау үшін шықшыт сәл ғана төмен түсіріледі, сол позицияда «ми» 

дыбысына түсіп «де» буыны айтылады және ол алдыңғы тактідегі айтылған «соль» нотасына қайтып 

барады. Алдыңғы 1-ші, 2-ші тактілер осылайша тағы да екі рет қайталанады. Бұл жаттығуларды 

айтқанда «соль» нотасына түсетін буындардың жоғарғы позициядан кетіп қалмауын қадағалау керек. 

Сонда өздері білетін осы әуен арқылы академиялық мәнерде ән айту дағдыларын тезірек меңгереді. 

Сондай–ақ әр «Жеке ән салу» пәнінің оқытушысы ән айту мәдениетін қалыптастыруда маңызды 

орын алатын мынадай заңдылықтарды еске ұстап, оны әрдайым жүзеге асыруға тырысуы қажет: 

- Студент репертуарына ендірілген әндер оның дауыс диапазонына, бояуына сәйкестілігі; 

икемділігі, ерекшелігі, таңдап алынған әннің дауыс тесситурасына лайықтылығы; 

- Әнді айтарда тыныс алу ережесін сақтап, оны үнемді пайдалана білуі, сөздің ортасында дем 

алмауы; 

- Ән сөзінің дұрыс және анық айтылуы. 
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Академиялық мәнерде ән салушылар дыбыс шығарарда ауызды күмбез тәріздендіріп, ерінді 

жинақтап ашып жұмсақ таңдайды жеңіл – желпі көтереді. Бұл үрдістерді жүзеге асыруда сабақта 

қолданылатын ән жаттығуларының рөлі өте үлкен. 

Әдетте әрбір сабақ жаттығулар арқылы дауыс аппаратын ән айтуға дайындаудан басталады. 

Оқытушы осы жаттығулардың не үшін қажет екендігін студентке түсіндіруге міндетті. Өйткені, әрбір 

вокалдық жаттығулардың өзінің дауыс тәрбиелеуге қатысты «атқаратын қызметі» бар. Егер осы 

жұмыстар дұрыс пайдаланылса – дауыс қою секілді күрделі жұмысты нәтижелі жүргізуге септігін 

тигізеді. 

Сабақтың мақсатына сай өз орнын тауып қолданылған жаттығулар тек дауыс аппаратын ән айтуға 

дайындап қана қоймай, белгілі бір орындаушылық шеберлікті дамытуға байланысты дағдыны 

қалыптастырады. 

Дауысты академиялық мәнерде тәрбиелеу үшін жұмыс жасау барысында арнайы жаттығуларды 

айту, яғни дауыс жаттығуларын орындау вокалдық дағдыларды қалыптастыруда үлкен маңызы бар 

екенін айта келе Ә.К.Маханова ән айту өнері көркемдік – техникалық элементтердің күрделі кешенін 

меңгеруді талап ететіндігіне тоқталады. Осыған байланысты вокалдық жаттығулармен жұмыс жасау 

барысында, дауыспен жұмыс істейтін оқытушылардың негізге алуына тиісті бес түрлі шартты 

ұсынады: 

«Сабақ барысына қойылатын білім алу міндеттеріне саналы көзқарасын тәрбиелеу вокалды 

жаттығулармен жұмыс жасаудың бірінші шарты болып табылады. 

Жаттығулар жүйесінің екінші шарты, бұл міндеттерді бірте – бірте және бір ізді күрделендіру 

болып табылады. Жаттығу барысында қарапайымнан күрделіге, түсінікті, қолжетерліктен – күрделіге 

өту маңызды. Кез келген жаңа жаттығу алдыңғы жаттығумен байланысты болуы қажет, яғни 

жаттығуларды әншілік дайындық мүмкіндіктеріне сай дайындау керек. 

Жаттығулар жүйесінің үшінші шарты, дағдылардың білім беру процесіндегі ерекшеліктерін ескеру 

болып табылады. Бұл процесс қабылдау мен ережелерді меңгерудегі шеберлікті қолдануда, осы 

шеберлікті бекітуден, дағдыны бірте – бірте қалыптастырудан тұрады. Таныс материалды 

қайталаудағы жаңа ән, жаңа жаттығу, жаңа міндет, дағдыларды бекітудегі жаңа әдістемелік тәсіл, 

оқытушының эмоционалдығы – мұның бәрі ән айту дағдысын қалыптастырудағы жұмыс барысында 

белсенділікті, зейінді, қызығушылықты қолдауға ықпал етеді. 

Төртінші шарты – тапсырмалардың біртұтас кешенін қамту, олардың әртүрлілігі, 

жаттығулардың белгілі көркемдік – техникалық міндеттердің айналасына шоғырлануы, соған сай 

дағдыларды меңгеруге ықпал етеді. Бірақ осы міндеттерді қамтамасыз етумен, дауыс белсенділігімен, 

нон легато штрихымен ән айту дағдысын қалыптастырумен үйлестірмесе, ән айтуда ауыр дыбысталу 

пайда болып, икемділік пен көркемдік жоғалады. 

Вокалдық жаттығулар жүйесінің бесінші шарты, үздіксіз жұмыстардың қажеттілігі болып 

табылады. Сабақтардың үздіксіз жүргізілмеуі, олардың арасындағы уақытқа байланысты үзілістер 

дағдылардың жоғалуына әкеп соғады». [3.20-21 беттер] 

Сондай-ақ, жаттығуларды орындау жөніндегі мына пікірлер де өте орынды деп ойлаймыз. «Әнді 

академиялық мәнерде айтуға баулуға қойылатын талаптар бір – бірімен тығыз байланысты. Демді 

дұрыс алуға , сөзді анық айтуға, әуенділікті сақтай білуге өз алдына жеке – жеке үйрету,  айтарлықтай 

нәтижеге жеткізуі тиіс. Арнайы жаттығуларда біршама табыстарға жеткенмен, шығарманы 

орындағанда ол дағдылар пайдаланыла алмай қалатын жағдайлар болады. Сондықтан қандай 

жаттығулар болмасын оны орындауға кешенді талап қойылуы қажет деп білеміз» [4.26 б.] 

Біз академиялық мәнерде ән салу ерекшеліктеріне өз көзқарасымызды ұсына келе, тыныс алу 

заңдылықтарына да тоқтала кетуді жөн көрдік. Өйткені дұрыс тыныс алу және оның маңызы туралы 

бүгінгі таңда пікірлер кейде қарама – қарсы болып келеді. Дегенмен де, қалыптасқан тыныс алу 

үрдісіне қатысатын мүшелердің олардың қызметіне байланысты төрт түрге бөлінетінін айтпақпыз. 

1. Костальдық (бұғаналық (ключечное), өкпенің ең жоғарғы жағы, кеуде). Бұлай дем алу түрінде 

кеуде торларының (грудная клетка) тек қана жоғарғы бұлшық еттері қатысады. Мұндай дем алу 

үстіртін, мойын еттері тартылған (напряженно), кеңірдек (гортань) қозғалысы баяу, сондықтан да 

дыбыстың дұрыс пайда болуына кедергілер көп. Сол себепті бұл тыныс алу ән айту үшін қолдануға 

келмейді. 

2. Бұрынғы Италья вокалдық мектебінде (ХІХ ғасырдың басына дейін) қолданылған, тәжірибеде 

кең тараған кеудемен дем алу. Бұл жерде кеуде торының бұлшық еттері, әсіресе оның жоғарғы бөлігі 
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өте белсенді жұмыс істейді, диафрагма бірқалыпты, баяу қозғалады, дем алғанда іштің бұлшық еттері 

тартылады. 

3. Косто - абдоминальдық (аралас, өкпе іш). Бұл жерде кеуде мен іштің бұлшық еттері, 

қабырғаның төменгі жағы сондай-ақ диафрагма белсенді қимылдайды. 

4. Абдоминальдық (іш, диафрагма) дем алу. Бұлай тыныс алу барысында негізінен қозғалысқа 

түсетін іштің бірыңғай салалы бұлшық еттері мен диафрагма, кеуде торының бұлшық еттері бір 

қалыпты жағдайда болады. Дем алудың бұл түрі ер адамдарға тән болып келеді [2.29 б]. 

Дауысты академиялық мәнерде қою өте күрделі үрдіс, дегенмен де, өз тәжірибемізде жинақталған 

әдістемелік көзқарасымызды жеткізуді мақсат тұттық. 

Қорытындылай келе дауысты ұзақ жылдар бойы қуатты, таза күйінде сақтау үшін академиялық 

мәнерде ән салу ерекшеліктерін жіті қадағалап, оның дұрыс жүзеге асырылуын қамтамасыз ету – 

дауыс қою пәнін жүргізетін оқытушылардың құзырында екендігі. Дауыс – ұлт байлығы. 
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Резюме 

Особенности пение в академическом стиле 

Уашев Д.З., доцент, Казахская национальная академия искусств им. Т.К.Жургенова, г.Алматы, 

ул.Панфилова, 127, dalel-uash@mail.ru 

В данной статье рассматривается манера исполнения академического пения, ее особенности, а 

также пути достижения лучшей манеры исполнения. На ряду с этим предлагаются отзывы и 

конкретные доводы, достигнутые многолетним опытом и приобретенные практикой специалистов, 

ученных и ведущих преподавателей в этой сфере. В статье представлена значимость упражнений при 

постановке голоса и сохранение его канонов. 

На сегодняшний день работа над вокалом ведется во всех ведущих театрах нашей страны. Это 

работа необходима для актеров, с целью как можно дольше сохранить их голос, силу голоса, его 

чистоту, а также правильное, грамотное распределение его дыхания, и, все это, является одним из 

составляющих образовательной дисциплны как вокал. Поэтому умение петь в академической манере 

является очень важным компонентом. 

Чистый, ясный, точный и сильный голос это богатство нации. 

   Ключевые слова: академический стиль, голос, голосовые упражнения, дыхание, резонатор, 

вокальный слух, вокал, репертуар, тесситура, фраза. 

 

Summary 

Features of singing in the academic style 

Uashev D., associate professor, Republican Public institution Kazakh National Academy of Arts named after 

T.K.Zhurgenov, Almaty, Panfilov street, 127, dalel-uash@mail.ru 

This article examines the manner of performing the academic singing, its features, as well as ways to 

achieve its goals. Considering these features the mentioned paper suggests reviews which have been 

achieved through the experience and acquired the practice of professionals, academicians and leading 

teachers of this sphere. It also gives specific reasons. The article discusses the role of exercise in setting the 

voice, its importance to save canons. 

Nowadays vocal classes are taught in all the leading theaters of the country. This work is being done for 

the benefit of the actors, as long as possible to preserve their voice, the power of the voice, its purity, correct 

and competent distribution of the breath, all this completes the subject. Therefore, the ability to sing in the 
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academic style is a very important component. This article provides the importance the subject in certain 

high education establishments. 

Clean, clear, precise and powerful voice is the wealth of the nation. 

Keywords: academic style, vote, voice exercises, breath, resonator, vocal hearing, vocals, repertoire, 

tessitura, phrase. 
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В статье рассматривается некоторые психофизиологические особенности овладения иноязычных текстов в 

процессе пения. В статье указана, что быстрота и эффективность овладения иноязычных текстов в процессе 

пения, может быть осуществлена только при учете индивидуально психологических и психофизиологических 

особенностей обучаемых, позволяющем вскрыть их резервные возможности. Успешная освоения нового 

материала возможна, если учитывать психофизиологические особенности памяти, внимание, восприятие, 

память, активность мышления, их жизненный опыт, круг интересов. 

Ключевые слова: психофизиология, психофизиологические особенности, интерес, склонность, 

способность, речь, артикуляционные органы. 

 

Полиязычие в системе современного образования занимает особое место в силу своих 

социальных, познавательных и развивающих функций, является важным средством общения, 

познания мира и расширения этого мира. Новая социально-экономическая и политическая ситуация 

обусловливает повышение требований к уровню языковой подготовки обучаемых. В нашей стране 

обучению иностранным языкам уделяется большое внимание, повышаются требования к уровню 

овладения иностранным языкам. Знание иностранного языка должно обеспечивать доступ к 

зарубежным источникам информации, без чего в настоящее время немыслима не только 

исследовательская деятельность специалиста, но во многих случаях и чисто практическая.  

Социальный заказ выражается в престижности знания иностранного языка, в приоритетах, 

которые ставят перед собой студенты, тем самым актуализируя прагматические аспекты изучения 

иностранного языка. Эффективное изучение иностранного языка является одной из проблем 

педагогической психологии на протяжении многих лет. Данная проблема применительно к 

студенческому возрасту исследована недостаточно. Но в последние годы заметно возрос интерес к 

данной теме и была проведена большая работа по улучшению преподавания иностранных языков в 

учебных заведениях различного типа. Значительно увеличилось количество методических 

исследований на материале языковых и неязыковых вузов. Особое внимание данной проблеме 

уделяли в своих работах Б.В. Беляева, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдова, А.К. Маркова, П.Я. Гальперин, 

А.М. Матюшкина и многие другие исследователи [1].  

В зарубежной психологии разработан ряд психологических теорий и концепций, касающихся 

психофизиологических особенностей процесса овладения иностранным языком. Так, специфика 

обучения иностранного языка учащихся и студентов рассматривается в ряде фундаментальных работ 

таких педагогов и психологов, как И.М. Берман, И.Л. Бим, М.А. Давыдова, И.А. Зимняя, Г.А. 

Китайгородская, А.А. Леонтьев, Б.В. Беляев, В.А. Артемов, Э.П. Шубин, Е.И. Пассов [2] и др. 

На наш взгляд, успешное освоение иностранного языка основано на определенном уровне 

развития интеллектуальных способностей - чем он выше, тем быстрее и эффективнее освоение 

полиязычия. В качестве психофизиологических детерминантов выделяют мотивацию и волевые 

качества. При этом мотивационный фактор следует считать важнейшим из психофизиологических 

факторов, обеспечивающих эффективность учебной деятельности. 

В начале нашей работы, мы хотели бы  дать понятие некоторым психофизиологическм терминам. 
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Психофизиология (психологическая физиология) — научная дисциплина, возникшая на стыке 

психологии и физиологии, предметом ее изучения являются физиологические основы психической 

деятельности и поведения человека. 

Психофизиологические особенности человека – это особенности его психики, развитие строение 

организма, состояние здоровья. Каждый человек обладает психофизиологическими особенностями. 

Поэтому можно говорить о том, что человек по своим природным данным более или менее 

подготовлен к успешному овладению определенной профессий или групповой профессией. К 

наиболее важным особенностям личности, подлежащим диагностированию относятся: ценностные 

ориентации, интересы, потребности, склонности, профессиональная направленность, мотивы выбора 

профессии, черты характера, темперамент, состояние здоровья [3]. 

Каждая личность стремиться к усвоению тех ценностей, которые наиболее соответствуют ее 

целям и интересам.  

Главную роль в выборе ценностей имеют мотивы, которые, в свою очередь, зависят от интересов и 

потребностей личности, целей этой личности.  

Если рассматривать данный тезис с позиций нашего исследования, то у студентов мотивом 

должен  быть интерес и желание познать языки и развивать в себе  способности овладеть правильным 

произношением текста хоровых произведений в процессе пения. 

Итак, первое, что мы хотели бы рассмотреть это – интерес. 

Интерес – это особое отношение к чему-либо или кому-либо, это и потребность в определенных 

эмоциональных переживаниях, получаемых в результате каких-то людей или предметов. Ведь одно 

дело интересоваться, например, автомобилем, и совсем другое заниматься музыкой. Как правило, на 

занятия, к которым учащийся более склонен, он тратит больше времени и к тому же трудится с 

желанием. Если человек при этом добивается еще определенных результатов в этой деятельности, то 

можно говорить о способностях к данной деятельности.  

Склонности – это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность 

приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков 

не сводятся. Способности обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 

правилами деятельности. 

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления 

определенного рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, 

умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 

приемами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, 

обусловливающими возможность их приобретения [4]. 

Способности делятся на общие и специальные. Выделяют следующие виды способностей:  

1. Умственные и специальные  

2. Учебные и творческие  

3. Математические 

4. Конструктивно- технические 

5. Музыкальные  

6. Литературные  

7. Физические способности  

В нашем случае, мы хотели бы более подробнее остановиться на музыкальных способностях.  

Музыкальные способности, в существующий общей психологической классификации, относятся к 

специальным, то есть к таким, которые необходимы для успешных занятий музыкой, так как 

определяются самой природой музыки как таковой.  В их основе, как в основе способностей к 

любому виду способностей к любому виду искусства, лежит эстетическое отношение к миру, 

способность эстетически воспринимать действительность, но в случае музыки это будет звуковая, 

или аудиальная действительность, либо способность трансформировать эстетическое переживание 

реальности в звуковую реальность (благодаря синтезии). Технологическую составляющую 

музыкальных способностей можно разделить на 3 группы: 

1. Собственно-технические (техника игры на данном музыкальном инструменте или управление 

голосом в пении); 

2. Композиционные (для сочинения музыки); 
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3. Контролирующие, слуховые (музыкальный слух – звуковысотный, тембральный или 

интонационный и др.); 

Далее, мы хотели рассмотреть способность к речи (вербальной и вокальной).  

Практика показывает, что способность к речи воспитывается «путем слушания речей». И, подобно 

тому, как ребенок, обучаясь речи, невольно начинает воспроизводить все фонетические особенности 

речи, окружающих, например, «окать», так и певец при обучении пению невольно воспроизводит 

характер звучания певческих голосов, в окружении которых он воспитывается. Слуховое восприятие 

– это самый первый этап приобретения любого речевого и певческого навыка, как-то аккустическая 

норма, которой будет подчинено в дальнейшем налаживание работы мышечного артикуляционного и 

голосового аппарата.  

Общеизвестно, в раннем детстве толчком для возникновения речевой функции являются 

непосредственно воспринятые ребенком слуховые раздражения: он слышит звуки и тут же пытается 

их воспроизвести. Естественно, что первые попытки воспроизведения слышимых звуков удачными 

не бывают. Но здесь на помощь приходят обратные связи. В мозг ребенка по чувствительным нервам 

поступает информация о работе его голосовых органов, и одновременно через ухо он воспринимает 

воспроизводимые звуки. Он сопоставляет их с первоначальным восприятием, отмечает разницу 

(ошибку) и снова пытается подражать. Осуществляется новая проба, но при этом изменяется цепь 

мышечных сокращений. Так происходит подстраивание голосовых органов под слышимые звуки, 

налаживается координация между слухом и голосом – ребенок учится говорить. Во время этого 

процесса составляются и закрепляются условнорефлекторные связи, которые при многократных 

повторениях превращаются в динамические стереотипы, лежащие в основе артикуляционных и 

голосовых навыков. Точно так же формируются и правильное произношение, в их основе лежит тот 

же физиологический механизм. По мере накопления слухового опыта при формировании навыков 

раздражителями двигательных центров артикуляционных органов становятся не только 

непосредственно воспринятые звуки, но и хранимые слуховой памятью [5]. 

Отсюда, слух выступает как главный регулятор голоса и речи. Известно долгое время люди не 

знали внутренних физиологических процессов, происходящих при обучении речи и тем более пению. 

В трудах замечательного русского физиолога И.М. Сеченова [6] находим указание на то, что речь это 

рефлекс. В дальнейшем мысль была развита в трудах и другими учеными. Было установлено, что 

физиологической основой развития звуковой речи человека является образование условно-

рефлекторных связей в коре головного мозга. Безусловными раздражителями здесь являются сами 

предметы внешнего мира, а условными – те слуховые, мышечные, зрительные и другие раздражения, 

которые возникают в процессе речи. 

Речь как психофизиологический инструмент, которую люди используют для обмена мыслями, 

сообщениями, приказами, переживаниями и т. п. По определению, речь – это исторически 

сложившаяся форма общения людей посредством языка.  

Таким образом, речь является разноэлементным и многозвенным психофизиологическим 

процессом. Этот процесс основан на работе различных анализаторов (слухового, зрительного, 

тактильного и двигательного), с помощью которых происходит опознание и порождение речевых 

сигналов. Способность человека к анализу и синтезу звуков речи тесно связана с развитием 

фонематического слуха, то есть слуха, обеспечивающего восприятие и понимание фонем данного 

языка. В свою очередь речевое общение опирается на закон конкретного языка, которые диктуют 

систему фонетических, лексических, грамматических и стилистических правил. 

Исходя из вышесказанного, мы хотели бы отметить, что быстрота и эффективность овладения 

иноязычных текстов в процессе пения, может быть осуществлена только при учете индивидуально 

психологических и психофизиологических особенностей обучаемых, позволяющем вскрыть их 

резервные возможности. Успешная освоения нового материала возможна, если учитывать 

психофизиологические особенности памяти, внимание, восприятие, память, активность мышления, 

их жизненный опыт, круг интересов. 

При формировании правильного произношения иноязычных текстов все время происходит 

коррекция работы участвующих органов: отметаются лишние, закрепляются и совершенствуются 

нужные движения. Весь этот процесс невозможен без сведений о том, как осуществляют работу 

артикуляционные органы, в каком состоянии они находятся. Поэтому обратные связи и особенно те, 

которые отражаются в нашем сознании в виде ощущений (язык, челюсти, небо а так же слуховых, 
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мышечных и др.), выполняют исключительно важную роль на формирование правильного 

произношения. Среди таких связей ведущее место занимает слух. Надо помнить, что отдельные 

способности не просто сосуществуют рядом друг с другом, независимо друг от друга. Каждая 

способность изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и степени 

развития других способностей. 

При произношения иноязычных текстов в процессе пения не столь трудно овладеть непривычной 

артикуляцией отдельных звуков, сколько усвоить непривычные оттенки фонем в разнообразных 

позициях. При произношения иноязычных текстов обучающиеся невольно переносит привычные 

фонетические нормы своего языка на иностранный, что образует акцент. Чтобы избежать от этих 

проблем приходится переключать весь свой речевой аппарат на новые установки, на иные способы 

произнесения звуков, слов, фраз. Даже при свободном владении английским языком и хорошей 

артикуляцией чувствуется иностранный акцент. 

Следует отметить, что на овладение казахоязычными студентами правильным произношением 

иноязычного текста, в нашем случае русским и английским, в процессе исполнения хоровых 

произведений, вокально-хоровых упражнений, попевок может оказать влияние ряд отрицательных 

условий.  

Первое, студенты объективно имеют неодинаковый уровень приобретенных в школе знаний 

программы, а также уровень музыкальной подготовки по различным причинам. Из этого следует, что 

студентам с казахским языком обучения требуется большое внимание на грамматику, к чтению и на 

правильное произношение иноязычных текстов а также музыкального текста. Еще один из основных 

причин во время работы над иноязычным текстом в процессе пения студентам не хватает времени 

для усвоение текста. Потому что они вместе с литературным текстом должны выучить и 

музыкальный текст.  

Второе. Количество обучающихся в группе также влияет на овладения иноязычным языком. 

Доказано: чем меньше количество обучающихся в группе (в нашем случае 15-20 человек), тем 

эффективнее происходит процесс освоения иноязычных текстов во время пения.  Но всем известно, 

что на хоре требуется большое количество певцов. Количественный состав хоровой партии имеет 

немалое значение, т.к. для достижения уравновешенного звучания всех партий необходим более или 

менее одинаковый количественный состав каждой партии.  

Третий важный фактор – это индивидуально-психологические способности студентов. По 

мнению Н.В. Копыловой, снижение эффективности освоения иностранного языка вызывает то, что не 

учитываются индивидуально-психологические особенности студентов, не предусматривается 

индивидуальный подход в деятельности преподавателя с учетом и в зависимости от этих 

особенностей [2].  

При овладения культуры правильного произношения необходим особо высокий уровень развития 

всех волевых свойств обучаемого, т.к. наличие сильной воли является одним из условий успешного 

изучения иноязычных текстов.  

Освоение культуры правильного произношение максимальной опорой на мышление учащихся и 

при большой их активности способствует лучшем усвоению иноязычных текстов и развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся в процессе пения. 

Когда преподаватель изучает новую программу или объясняет учащимся, то совершенно ясно, что 

восприятие этого материала учащимися будет невозможно, если у них будет отсутствовать внимание. 

Без внимания нет восприятия, а без восприятия невозможно ни понимание этого материала, ни его 

прочное запоминание или усвоение, ни его творческое воспроизведение и исполнение. Поэтому 

внимание следует считать одним из основных психофизиологических условий успешности учения. 

Зная это, преподающий во время произношения иноязычных текстов должен умело использовать 

учение психологии об основных свойствах и видах внимания. Психофизиология говорит о том, что 

внимание привлекается относительно более сильными, яркими, новыми, неожиданными 

раздражителями. Исходя из этого, хороший педагог усиливает свой голос во время занятий, старается 

использовать как можно больше различных приемов и способов обучения, использует различные 

наглядные пособия и т. п.  

Известно, что внимание активизируется, если имеется интерес к произведению. Интерес же 

психофизиологически основывается на понимании новых программ и характеризуется 

положительным эмоциональным отношением к нему. Именно поэтому правы те преподаватели, 
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которые прилагают усилия, чтобы студенты с интересом относились как к учебному материалу, так и 

к самим занятиям.  

В психофизиологии овладение иноязычных текстов большое значение придается 

чувствительности ощущений и индивидуальным особенностям восприятия. Было доказано, что 

обучаемые с низким уровнем функционирования слуховых ощущений испытывают серьёзные 

осложнения в овладении устной иноязычной речью. Аналогичные трудности возникают у учащихся с 

недостаточной пластичностью артикуляционного аппарата.  

Эффективное усвоение иноязычных текстов требует от учащихся напряжения их памяти 

(оперативной, слуховой, логической, механической). Психологами установлено, что осмысленно-

логическое запоминание чего-нибудь в значительной мере превосходит механическое. Отсюда 

следует, что усваивать иноязычных текстов песен путем тренировки учащихся в речевой 

деятельности с предварительным осознанием тех или иных языковых её особенностей.  

Многие ученые единодушны в том, что в первую очередь необходимо изучать: 1) тип памяти 

(зрительная, слуховая); 2) уровень функционирования механической и логико-смысловой памяти; 3) 

уровень функционирования кратковременной и долговременной памяти, которые помогают достичь 

успеха при изучении иностранных языков [7].  

Артикуляционные органы играют первостепенную роль в речевом общении. При этом важно 

помнить, что как таковых собственно артикуляционных органов не существует, а артикуляция звуков 

речи является вторичной функцией органов дыхания, глотания, жевания и обоняния. С точки зрения 

речепроизводство эти органы представляют собой речевой аппарат. Речевой аппарат состоит из 

подвижных и неподвижных органов речи. К первой группе относятся: 1) язык, 2) губы, 3) мягкое 

небо с маленьким язычком, 4) задняя стенка фаринкса (зева), 5) голосовые связки, находящиеся в 

гортани, 6) нижняя челюсть. 

К неподвижным органом речи относятся: 1) верхние зубы, 2) твердое небо (см. рис. 1).  

 

Рис. 1 

 
 

Язык играет одну из самых важных ролей в речевом аппарате благодаря своей подвижности и 

гибкости. Его способность перемещаться в горизонтальном и вертикально направлениях позволяет 

артикулировать гласные разного качества, а также формировать преграды с неподвижными органами 

речи, что является непременным условием артикуляции большинства как английских, так и русских и 

казахских согласных.  

Язык условно подразделяется не четыре зоны: (1) кончик языка, (2) передняя часть языка, 

расположенная под альвеолярным бугорком, (3) средняя часть, находящаяся непосредственно под 

твердым небом и, наконец, (4) задняя часть, лежащая напротив мягкого неба (см. рис. 2). 
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Рис. 2. 

Зоны языка 

 

 
 

Для постановки английского произношения важно различать два основных типа уклада языка.  

Вся поверхность языка от передней кромки до корня называется спинкой языка или его 

дорсальной поверхностью.  Уклад языка, при котором какая-либо часть спинки образует выгиб, а 

края, как правило, опускаются к нижним зуба, называется дорсальным. 

Когда средний участок спинки языка прогибается книзу, образуя впадинку, а передние и боковые 

края загибаются кверху, весь язык приобретает форму ковша. Такой уклад языка называется 

апикальным. При таком укладе языка различные преграды образуются только передним краем с 

участием кончика.  

Губы принимают участие в артикуляции ограниченного числа гласных и согласных фонем в 

английском языке. Так, они плотно сжаты, и полностью блокируют проход в ротовую полость при 

изнесении [p, b, m].  

Губно-губно щелевой [w] артикулирутся посредством выпячиваниявперед губ настолько, что они 

не касаются передних зубов (как при свисте). При этом круглая щельмежду зубами должна быть 

достаточно узкой.  

При  произнесении [f, v] нижняя губа несколько загнута вовнутрь и слегка приподнята кверху так, 

чтобы она касалась передних верхних зубов.  

Губы также несколько округлены во время артикуляции английских гласных. При постановке 

английского произношения различают три основных положения губ: 1) нейтральное, 2) слегка 

растягутое, 3) округленное (см. рис. 3).  

 

Рис. 3. 

Положение губ 
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В артикуляции других английских звуков губы практически не участвуют. Наблюдения за 

носителями языка в реальной жизни и фильмах подтверждают тот факт, что во время говорения 

движения губ и нижней челюсти весьма ограничены.  

Таким образом, процесс овладения полиязычием сопровождается выработкой у студентов новых 

психофизиологических механизмов, с помощью которых они должны иначе отражать объективную 

действительность. Большинство студентов заучивают наизусть материал, не понимая смысла и не 

владея навыками перевода. В результате, студенты не знают содержание и не покажет характер 

произведении и выразительность. 

Для решения этой задачи важно, прежде всего, разобраться, из чего складываются наши 

субъективные ощущения в процессе пения, какие органы чувств принимают участие в формировании 

этих ощущении и какова физиологическая роль каждого из органов чувств. Это позволит установить 

связь между тем, что в действительности происходит установить связь между тем, что в 

действительности происходит в голосовом аппарате певца, и как отражаются эти процессы в нашем 

сознании, иными словами как формируется «субъективный образ объективного мира». 

Итак, чтобы понять природу сложнейших певческих ощущений, которые и скрывают в себе тайну 

вокального слуха, мы должны изучать работу различных органов чувств в пении. 

Пение иногда называют вокальной речью или омузыкаленной речью. Это и понятно: ведь в пении 

речевой аппарат выступает в качестве своеобразного «говорящего» музыкального инструмента. 

Поэтому, несмотря на известные важные различия в механизмах речи и пения, имеются между ними 

и общие черты. Это относится, в частности, к роли слуха при обучении, как речи, так и пению. 

Певческая культура - важнейшая составная часть общей музыкальной культуры учащихся. По 

утверждению многих ученых-психологов, педагогов-музыковедов, врачей-фониаторов певческой 

деятельности следует отвести решающую роль в развитии сложного и многогранного понятия 

«музыкальные способности». 

Умения хормейстера заинтересовать обучающихся, преобразовать их цели деятельности позволяет 

стимулировать учебный процесс в соответствии с требованиями музыкального обучения студентов. 

Возможности решения такой задачи осуществимы при таких педагогических условиях: 

1.  Создание ситуаций занимательности, эмоциональных переживаний, связанных, в первую 

очередь, с результатами деятельности. 

2.  Расширение видов самостоятельных работ студентов, дающих возможность полнее оценить 

положительные результаты своей деятельности во внеклассных занятиях. 

3. Подключение студентов к выполнению различных по характеру заданий, помогающих глубже 

воспринять специфические особенности музыкального языка, образности произведения (мелодию, 

гармонию, ритм, тембр и т.п.). 

В своей работе А.Н. Леонтьев пишет: «Мотив всегда связан с представлением о цели 

деятельности, со способами достижения этой цели и полученными результатами» [8, с.68].  

Без наличия мотива деятельности интерес у обучающихся приобретает лишь функциональный 

характер и тогда: «Бесценные вещи и бесценные области реального бытия, - как указывает он - 

проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не 

подготовлены глаза, чтобы видеть, то есть, если наша деятельность и поведение направлены в другие 

стороны» [8, с.16].  

Ученые Б.М. Бехтерев [9], И.П. Павлов [10] и др. доказали, что музыка и пение воздействуют на 

организм человека (изменяют кровяное давление, частоту пульса, расслабление и напряжение мышц). 

Состояние голосового аппарата влияет на общее самочувствие человека, а сам процесс певческой 

деятельности стимулирует жизненные силы организма. Правильно поставленное пение 

положительно влияет на формирование осанки, укрепление голосовых связок, дыхательный и 

артикуляционный аппарат. 
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Ән айту барысында білім алушылардың көп тілді меңгерудегі психофизиологиялық 

ерекшеліктері 

Мақалада басқа тілдедегі ән мәтіндерін меңгерудегі кейбір психофизиологиялық ерекшеліктер 

қаралады. Мақалада ән айту барысындағы басқа тілдегі мәтіндерді білім алушылардың тез әрі тиімді 

меңгеріп алуы жеке психологиялық және психофизиологиялық ерекшеліктерін есепке алған жағдайда 

амалға асыруға болады, резервтік қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді. Егер есте сақтау, назар, 

қабылдау, ойлау қабілетің белсенділігі, олардың өмірлік тәжірбиесі, қызығушылықтары сияқты 

психофизиологиялық ерекшеліктерін есепке алсақ, жаңа материалды жақсы меңгеруге болады.  

Түйін сөздер: психофизиология, психофизиологиялық ерекшеліктер, қызығушылық, қабілет, 

сөйлеу, артикуляция органдары. 

  

Summary 

Z.A. Umaralieva – 2th course master specialty of musicial education , lady_zara_kz@mail.ru 

Scientific supervisor: Kulmanova SH.B. – professor, KazSWPU 

Psychophysiological features of mastering during the singing of the students the correct language 

text 

The article considers some of the physiological characteristics of mastering foreign language texts in the 

process of singing. The article pointed out that the speed and efficiency language texts in the process of 

singing it can only be carried out taking into account the individual psychological features of students, 

allowing them to open back-up possibilities. The successful development of a new material is possible, given 

the psycho-physiological peculiarities of memory, attention, perception, memory, thinking activity, their 

experience, range of interests. 

Keywords: psychophysiological, psychophysiological features, interest, addiction, capacity, speech, 

articulation organs.  
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Мұқышева Назира Рахманқызы – Қазақ Ұлттық өнер университеті  «Өнертану» 
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arizan.kino@mail.ru 

 
Мақалада қазақ киносының «алтын қорына» енген классикалық шығармалардың бірі – «Тұлпардың ізі» 

(сценарий авторы: Ә. Тарази, режиссері: М. Бегалин) фильмінің діңгегіне айналған «Жазира» киносценарийі 

және ондағы кейіпкерлер мен қоғам бейнесі туралы қарастырылады. Автор, ең алдымен, «Жазира» 

киносценарийінің жазылу тарихына жан-жақты тоқталып өткен. Сценарийдің басты идеясы мен тақырыбы 

тыңғылықты талдауға ие болады. Кейіпкерлер мен олардың мінез-құлқы, болмысы өздері өмір сүріп жатқан 

қоғамның тыныс-тіршілігімен тығыз байланыста қарастырылады. Сондай-ақ, сценарийде суреттелетін 

кейіпкерлердің өмірі, материалдық ортасы, ауылдың атмосферасы егжей-тегжей шығарманың басты идеясымен 

және тақырыбымен байланысты сарапталады. Автор «Жазира» киносценарийіндегі идея, тақырып, 

кейіпкерлердің бейнесі, жанры т.б. «Тұлпардың ізі» фильмінің сценарийінде және фильмнің өзінде айтарлықтай 

өзгерістерге ұшырайды деген қорытынды жасайды.     
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1960-жылдар – қазақ киносы үшін ұлттық дүниетанымның, халықтық сана-сезімнің қайнар көзін 

іздеу, соған қайтып оралу кезеңі ретінде өте маңызды. Осы жылдары жарыққа шыққан классикалық 

көркемсуретті фильмдердің қайсысын алып қарасаңыз да, олардың басы-қасында қазақ әдебиетінің 

кесек тұлғаларының тұрғанын көреміз. Фильмнің қантамырында, негізінде ұлттық мүддеге қызмет 

ететін идея болмаса, іргетасы қаланбаған үй секілді, ертелі-кеш бір құлайтыны белгілі. Қазақтың көп 

фильмдерінің өміршеңдігінің де бір сыры осында: іргетасы мықтап қаланған. Ал, іргетас деп 

отырғанымыз – фильмнің сценарийі. Жақсы сценарийсіз жақсы фильм жоқ. Олай болса, 

киношығарманың тағдыры сценариймен тығыз байланысты.  

Сценарийдің болашақ фильмнің тағдырын анықтап әрі белгілеп беретіні туралы кеңес киносының 

классигі М. Ромм былай деп жазады: «Фильмнің тағдырын драматургия шешеді. Актердің жұмысы, 

режиссердің кадрмен, көпшілік көріністерімен жұмыс істей алу шеберлігі, монтаж, бейнелеу 

қатарының шешімі, бір сөзбен айтқанда, кинематографқа қатысты барлық компоненттердің 

әрқайсысының атқаратын рөлі өте маңызды. Бірақ, фильмнің негізі әрі іргетасы ретінде сценарийдің 

орны ерекше. Шығарманың идеялық және көркемдік шешімін анықтап бере алатын әрі оның сәтті-

сәтсіз шығуына кепілдік беретін де осы сценарий» [1, 56 б]. Сондай-ақ, режиссер   кино өнерінің 

тарихына классикалық дүние болып енген фильмдердің барлығының негізіне көрнекті 

сценарийлердің арқау болғанына назар аударады: «Дыбысты кинематографтың барлық ірі 

шығармалары аса көрнекті сценарийлердің негізінде түсірілді. Кейбір жағдайда ол сценарийлерді 

кинодраматургтердің өздері жазды...; енді бірде көркем әдебиеттің ұлы шығармалары негізінде 

экрандалған фильмдер болды...; ал кейбір сәттерде режиссерлердің өздері сценарийдің авторына 

айналды..; немесе сценарий жазушы мен режиссердің шығармашылық бірлестігінің нәтижесінде 

дүниеге келді. Алайда, бұл фильмдердің барлығын кинодраматургия тарихының аса көрнекті 

шығармалары деп толық сеніммен айта аламыз» [2, 333 б].  

Олай болса, қазақ киносының «алтын қорына» енген шығарманың қайсысы болмасын, ең алдымен 

оның діңгегіне айналған сценарийіне мұқият назар аударуымыз тиіс. Сонда ғана ол фильмдердің 

ұлттық кинодраматургия тарихының асыл қазынасы екендігіне тағы да бір көзіміз жете түседі. 

Осындай шығармалардың бірі деп – қазақ өнері мен мәдениетінің інжу-маржанына әлдеқашан 

айналып үлгерген «Тұлпардың ізі» атты көркемсуретті фильмі (1964) мен оның негізінде болған 

сценарийді атап өтуміз керек.  

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, белгілі драматург Әкім Таразидің сценарийі бойынша Мәжит 

Бегалиннің режиссерлігімен түсірілген «Тұлпардың ізі» фильмінің дүниеге келгеніне өткен жылы 

тура жарты ғасыр толды. Қазақ өнері мен әдебиетінің қос алыбын бір жерде тоғыстырған 

«Тұлпардың ізі» сценарийінің алғашқы нұсқасы «Жазира» деп аталды. Киносценарий Ә.Таразидің 

Мәскеудегі Жоғарғы сценарлық курста оқып жүрген кезінде (1960 жылы) дипломдық жұмысы 

ретінде жазылған болатын.               

Дипломдық жұмысты жазып шығуға берілген қысылтаяң уақыттың ішінде болашақ жазушыға, 

драматургке өзінің өмірдегі көргені, бақылаулары, адамдарға, белгілі бір құбылыстарға деген қарым-

қатынасы, өзіндік дүниетанымы көмекке келеді. Нәтижесінде әбден мезі еткен таптауырын нақышқа 

ұрынбаған, өзіндік стилі, көзқарасы бар, кинематографиялық пішіні өте қызықты «Жазира» атты 

киносценарийі дүниеге келеді. Алайда, кейіпкерлер бейнесі, оқиғасы, жанрлық шешімі, бейнелік 

қатар тұрғысынан алғанда «Тұлпардың ізі» сценарийінен айырмашылығы өте көп.  

 «Жазира» сценарийінде шағын қазақ ауылы мен оның тұрғындарының, соның ішінде басты 

кейіпкердің (Жазираның) көңілсіз сұрқай өмірі көрініс табады. Күндері бірінен бірі айнымай қалған, 

бұйығы тірліктен көз ашпайтын ауылдың, оның тұрғындарының өмірінде ешқандай өзгеріс жоқ. 

Бейнебір уақыт тоқтап қалғандай, адамдар жанды қуыршақтар секілді, «дала да жансыз, бір сөзбен 

айтқанда айналаны жайлаған көңілсіздік». Ауылдың бейнесі суға батып бара жатқан кеме секілді, 

ондағы өмір біртіндеп жойылып бара жатқандай әсер қалдырады. Қыстан шыққан ауылдың шөп-жемі 

әлдеқашан таусылған, мал қырылып жатыр, ал ферма басшысы Әуесхан оған бейберекет қарайды, 

той тойлап, демагогиямен шұғылданады...   

Әкім Тарази өзіндік шығармашылық колтаңбасы  айқын көрініс тапқан осы тырнақалды 

туындысымен-ақ бірден топ жарып, қазақ киносының есігін батыл ашады. Қазақ киносында бұған 
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дейін «құрдымға кетіп бара жатқан» қазақ ауылы, оның тұрғындарының сүреңсіз өмірі экранда 

көрсетіле қоймаған болатын. Кеңестік «қырағы көз» цензура әдебиет пен өнердің шығармасында тек 

алдыңғы қатардағы озат колхоздар мен өндірістердің, ондағы жанкешті еңбек етіп жүрген 

«жағымды» кейіпкерлердің міндетті түрде көрініс табуын қатаң қадағалайтын кезеңде дүниеге келген 

«Жазира» киносценарийін алдымен мейлінше тосырқағандар да кездесті. Оның себебі, үлгілі кеңестік 

колхоздың орнына көшпелі «Қызыл ту» ала алмай, артта қалған колхоз, жанкешті еңбек етіп жүрген 

кейіпкерлердің орнына колхоз өміріне бейжай қараған енжар адамдар, белсенді бастықтың орнына 

көрші ауылда тойлатып жүрген ферма меңгерушісі, аштан қырылып жатқан колхоз малы, бұрыш-

бұрышынан жел уілдеп, қирап жатқан қора, жұмыстан бас тартып, қашып кеткен колхозшылар... 

қысқасы, «коммунизмге қарай бет алған» кеңестік колхоз бен оның тұрғындарының «жарқын» өмірі 

мен «жағымды» бейнесі сценарийде мүлдем кездеспейді. Ең бастысы, дәстүрлі кеңес киносында 

көрініс тауып жататын көркемдік шешім бұнда тіптен өзге кейіпте беріледі. Әдетте ол фильмдердің 

басындағы «жағымсыз» кейіпкерлері соңында міндетті түрде «түзеледі», артта қалған колхоз әлбетте 

озып шығады, қырылып жатқан малдың да мәселесі шешіледі, ал колхоз шаруасына салқын қараған 

басшы «қателігін» мойындап, белсенділігі арта түседі немесе оның орнына басқа «жағымды» бастық 

келіп, шаруашылықты «дөңгелете жөнеледі»... «Жазира» киносценарийінде бұлардың ешқайсысы 

кездеспейді: ауыл да, колхоз да, малдың қырылуы да, қора да, бастық та бәрі сол күйінде қалады, тек 

соңы Жазираның үйден кетуімен аяқталады.  

«Экранда – іш пыстыратын көңілсіз, жұпыны көріністер: айналада тіршіліктің нышаны сезілмейді. 

Өзен, ескерусіз қалған, әбден тозығы жеткен сым сияқты және осы сымның бойында қатып-семіп 

қалған шыбындарға ұқсайтын ауыл. Қамыспен жабылған ұзын ескі сиыр қорасы, төрт жағында төрт 

үй орналасқан...» [3] деп басталатын «Жазира» киносценарийінің  басында кейіпкерлердің өмірі, 

материалдық ортасы, ауылдың атмосферасы егжей-тегжей суреттеледі. Бұл – ауыл тұрғындары үшін 

күн сайынғы еш өзгеріссіз, үнемі қайталанып отыратын көріністер. Автор экрандағы көріністердің іш 

пыстыратын көңілсіз, жұпыны екенін еске жиі түсіріп отырады.  

Төрт үйі, ескі сиыр қорасы бар шағын ауылдың тыныс-тіршілігін бейнелеуде автор деректілікке, 

шынайылық жүгінеді. Әрі қарай ауылдың, оның тұрғындарының үйреншікті, көңілсіз өмірінде 

денсаулығын түземек болып, қаладан келген Отынбай пайда болады. Оның келуімен ауылдың, соның 

ішінде Жазираның бірқалыпты өмірінде әлдебір өзгерістер басталады. Ол біртіндеп күйеуі Әуесхан 

мен Отынбайдың болмысындағы үлкен айырмашылықтарды сезе бастайды. Әуесханның бойындағы 

жағымсыз мінез-құлқы келіншектің Отынбайға деген сезімін үдете түседі де, ақыр соңы үйден 

кетуімен аяқталады. Бір қарағанда сюжеті қарапайым, кейіпкерлерінің іс-әрекеті түсінікті секілді 

көрінгенімен, «Жазира» сценарийінің идеялық, тақырыптық шешімінің астарында күрделі ой, 

автордың өзі өмір сүріп жатқан қоғамға деген көзқарасы, қарым-қатынасы беріледі. Жазираның ата-

енесінің үйінен кету тарихы оның күйеуіне деген көңілінің қалуы немесе басқа адамды сүйіп 

қалуынан гөрі әлдеқайда маңызды әрі терең мәселемен байланысып жатыр. Сценарийде Жазираның 

Әуесханның үйінен кетуі – оны қоршаған тар әлемнен, тұншықтырған тар қапастан кетуі ретінде 

суреттеледі.           

Сценарийде суреттелген ауыл мен кейіпкерлердің бейнесін, адамдардың іс-әрекетін, мінез-

құлқының ерекшеліктерін әсірелемеуге, бейнелік қатар жағынан деректілікке деген талпыныс, 

атмосфераның, ортаның өте суық, қатаң бояулар гаммасында берілуі 1980 жылдардың соңында 

дүниеге келген «жаңа толқын» киносының алғашқы шығармаларының, әсіресе «Қиян» фильмінің 

эстетикасымен үндес екенін байқатады. Арасында отыз жыл айырмашылығы бар «Жазира» сценарийі 

мен «Қиян» фильміне тән ортақ ұқсастықтар болғанымен, әрине екі шығарманың әрқайсысының 

өзіндік көркемдік ерекшеліктері бар.  

Ең алдымен, «Жазира» сценарийінің психологиялық драма жанрында жазылғанына назар аудару 

қажет. Автор осыған сәйкес кейіпкерлердің ішкі жан-дүниесіндегі, рухани әлеміндегі психологиялық 

нәзік сезім иірімдерін, іс-әрекеттерінің себеп-салдарын, оқиғалар мән-мағынасының психологиялық 

астарын беруге ұмтылады. Бұл ретте деталь, білінер-білінбес емеуірін, диалогтар, кейіпкердің 

көзқарасы, қимыл-қозғалыстың сыртқы нышандары т.б. шебер қолданылады. Мысалы, сауыншылар 

жатақханасының бір бұрышында орналасқан ферма меңгерушісінің «кеңсесіндегі» Әуесхан мен 

Отынбай арасындағы диалог былай баяндалады: 

«– Е-е-е..! – Отынбай кеңсеге көңілді сөйлей кірді, – өзіңнің кабинетің бар екен ғой? 

Әуесхан ештеңе деп тіл қатпады, алдындағы қағаздарды оқыған болып, үнсіз отыра берді. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер – теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47),2016 ж. 

45 

Отынбай Майқарамен амандасты, Әуесхан үнсіз күйі қолын салқын ұсынды.  

– Отыр, – деді ол, – достық өз алдына, қызмет өз алдына. Сондықтан... менің саған жұмысқа 

қатысты әңгімем бар. 

– Ал! – Отынбай күліп жібере жаздады. «Үндеме Отынбай» деп өзін өзі басты. Отырды. 

– Сен комсомол мүшесісің ғой? – деп сұрады ферма меңгерушісі қалжыңдап отырмағанын 

білдіріп. 

– Иә, не болыпты? 

– Саған былай... өтініш бар. Фермамыздың жағдайы анау айтқандай мәз емес. Өзің де көріп 

жүрген шығарсың. Бізде комсомол ұйымы бар. Оның қатарында... Оның қатарында бес комсомол бар. 

Сенімен алты адам болады. Енді, сені оқытып жатпаймын ғой, – Әуесханға енді ғана жан біте 

бастады. – Өзің қаладан келген адамсың, бәрін бізден артық білесің... Бізге жақсы басшы керек. Өзің 

түсінесің, менің шаруашылықтан қолым босамайды, ал мына қыздар өз бетімен кетті, қолдарынан 

ештеңе келер емес. Мықты басшы қажет болып тұр. 

Үнсіздік орнады. Сәлден соң Әуесхан әңгімесін қайта бастады. 

– Өзің білесің, комсомол – партияның адал көмекшісі. Комсомолдың негізгі әрі басты міндеті – 

жастарға коммунистік тәрбие беру. Жастарды тәрбиелеудің басты үлгісі – оларды қоғамға пайдасы 

тиетін тірлікке, коммунистік еңбек пен коммунистік тұрмыс үшін күресушіп жатқан бүкілхалықтық 

қозғалысқа тарту болып табылады. – Неге екені белгісіз, Әуесхан үстелдің үстінде жатқан газетке 

қарап сөйлеп отырды.  

 «Тарту керек» деп Отынбай іштей қайталады, бірақ ләм-лим демеді. Отынбайдың көзі кенет 

алдында жатқан газеттегі «Комсомол – партияның адал көмекшісі. Комсомолдың негізгі әрі басты 

міндеті – жастарға коммунистік тәрбие беру» деген сөйлемдерге түсті. Мырс ете жаздады. 

 – Енді саған ақыл айтып отыратын мен емес. Кеше аудандық комсомол ұйымының жиналысында 

маған соңғы ескерту жасалды. Аудан бойынша бүкілхалықтық қозғалысқа ілесе алмай отырған біздің 

ферма ғана екен.  

Отынбай газеттегі «Бүкілхалықтық қозғалыс» деген сөздің астын сызып қойды...» [3].  

Ферма меңгерушісінің кеңсесіндегі екеуара болған әңгіме ендігі жерде Майқара мен Отынбайдың 

арасындағы диалогтармен жалғасады: «...Осыған дейін үндемей отырған Майқара асықпай үстелдің 

үстінде шашылып жатқан қағаздарды жинап, тартпаға салды да, Отынбайға қарады. Құпия түрде 

жымиды.  

– Сонымен жастар де? – деді ол көшеге шыққанда.   

– Иә, жастар, – деп жауап берді Отынбай. 

– Сонымен жастар де, – Майқара тағы да қайталады. – Сонымен комсомол де, жұмыс бастаймыз 

де?! 

– Бұнымен не айтқыңыз келіп тұр? – деді жас жігіт.  

Майқара жауап бермей, сөзін әрі қарай жалғастырды. 

– Қазіргі комсомол деген не тәйірі? Қазіргі жастар ше? Міне, біздің  кездегі комсомолдың 

құдіретін айт. Жұрт комсомол деген сөзді естісе болды, отырған жерінен тұра алмай қалатын. Тіпті, 

кейде комсомолды НКВД-ның өзімен салыстыруға келмейтін. Қазір сендерге қараймын да, жылағым 

келеді. Қандай дәрменсізсіңдер!  

– Сонымен не демекшісіз? – деп сұрады Отынбай. 

Кенет Майқара жігітке жанындағы адамға емес, бейнебір бос орынға 

тіл қатқандай, неге екені белгісіз, орысша сөйлеп кетті.      

– Бұны неге айтып отырсың дейсің ғой? Кезінде мен де комсомол болғанмын. Есімде, мені көрсе 

болды, кәрің де, жасың да дірілдеп кететін. Мәселен, колхоз ұйымдастыру немесе осынша мал басын 

мемлекетке тапсыру керек дейін, жан адам мыңқ ете алмайтын.  

Майқара өткен күндерінен тағы бірдеңе есіне түсірді ме, күлімсіреп, өзімен өзі сөйлеп кетті: 

– Бәрі есімде, бір ауылға келесің, халықты жинайсың да, «осылай да осылай, кеңес үкіметінің 

бұйрығын неге орындамайсыңдар!» деп орысшалап айқайға басасың. У-ух!..» [3].  

 Әуесхан мен Майқараның бір бөлмеде отыруы, екі заманның шолақ белсенділерінің бір жерде 

тоғысуы кездейсоқ көрініс емес. Бірі – кеңес үкіметін орнатушы белсенді «сұрапыл» комсомол да, 

екіншісі – «партияның адал көмекшісі», бүгінгі күннің комсомолы. Екеуінің де табиғаты, болмысы 

құйып қойғандай, біріне бірі ұқсас. Автор екеуін кездейсоқ бір бөлмеде, бір кеңістікте 

тоғыстырмайды. Өйткені, тек ниеті ұқсас адамдар ғана бір жерде өмір сүре алады. Отынбайдың 
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жаратылысы, болмысы кеңседегі «екі комсомолдың» жаратылысынан мүлдем өзгеше. Сондықтан, 

Отынбай мен Әуесхан немесе Отынбай мен Майқараның бұл бөлмеде бірге жұмыс істеу-істемеуі 

неғайбыл.  

Автор кейіпкерлердің арасындағы диалогтар, сырт көзге аса біліне бермейтін қимыл-әрекеттері, 

бет-жүзінің ишараты арқылы олардың мінез-құлқындағы ерекшеліктерді дөп басады. Отынбай 

кеңсеге кіргендегі Әуесханның үнсіз, газет-журнал оқыған болып, «кісімси қалғаны» (өзінше айбат 

көрсеткені), газеттің сөздерін өзінікіндей жеткізуі және оған  «құдайдай» сенуі, сөйтіп өзін «маңызды 

адам» сияқты көрсеткісі келуінің астарында автор тарапынан келемеж, әжуа байқалады. Алайда, бұл 

келемеж бен әжуаның өзі кейіпкердің табиғи болмысынан, мінезінен туындап жатқан іс-әрекетінің 

нәтижесі ретінде риясыз шынайы көрінеді.  

Әуесхан Отынбайдың мысқылдап отырғанынан мүлдем хабарсыз. Себебі, санасы мен 

дүниетанымы ондай иірімдерді байқата бермейді. Өткен күндегі «ерліктерін» тамсана есіне алған 

Майқараның да жағдайы дәл осылай. Екеуі де өз заманының «атқамінерлері». Екеуі де қауіпті, екеуі 

де аянышты, екеуі де күлкілі, екеуі де өз уақытының «жансыз қуыршақтары». Автор жоғарыдағы 

шағын диалогтар арқылы тұтас бір қоғамды, сол қоғамды орнатушылар мен шолақ белсенділерінің 

психологиялық мінездемесін нақты суреттейді.  

Автор Әуесханның бітім-болмысын, оның психологиялық мінездемесін алдымен Отынбайдың, 

сонан соң өзінің көзімен берілген ферма комсомолдарының жиналысы өтетін эпизодта әрі қарай 

жалғастыра түседі. Жиналыстың атмосферасы алдымен Отынбайдың көзімен беріледі, сонан соң  

жұрт алдында күлкіге қалып, пүшәйман болған Әуесханның ендігі әрекетін, жағдайын «түсіну», 

«көру» өте маңызды. Сондықтан, әрі қарайғы жиналыс атмосферасын Әуесханның көзқарасы, ішкі 

сезімі тұрғысынан баяндауды жөн көреді:   

 «Әуесхан енді ерте кездегі кинокамера секілді бір орнында тапжылмай, айналасын бақылай 

бастады. Бірақ, бұл тек сырты ғана, ал ішінде түсініксіз бірдеңе ұлып жатты. Құлағы кейбір сөздерді 

аракідік шалып қалады, енді бір сәт біреулердің қимыл-қозғалысын, бет-жүзін көріп қалады, ал кейде 

тіпті ештеңе естімеген күйі отыра берді. 

 – Онда бұлай істейік – деген Отынбайдың сөздерін естіді. Біруақытта оның кірпік қақпай, 

қадалып қалған қара көздерін көрді. Содан соң ұқыпты қырылған желкесін, қақпақтай, бірақ ішке 

қарай сәл бүгілген арқасын, содан соң костюмінің төңкерілген қара түсті белдешесін көрді, Отынбай 

орнынан тұрған болуы керек. 

– Ешқандай баяндама жасаудың қажеті жоқ. Біз бір-бірімізден сырымызды бүгіп қалмай, ашық 

сөйлесейікші. Мен жиналыстың төрағасы ретінде сұрақ қоямын, ал сіздер жауап бересіздер.  

Әуесхан қыздардың, әсіресе Жазираның бет-жүзінің жанданып шыға келгенін көрді. Жазираның 

тұңғиық қара көздері «бағанадан бері осылай дұрыс істек керек еді» деген ойды білдіргендей болды. 

– Келісесіздер ме? – деген Отынбайдың дауысы шықты. Әуесхан 

қалай басын изеп қалғанын өзі де байқамай қалды.  

– Сонымен біздің ферманың жағдайы нашар. Әрі қарай бұлай өмір  сүруге болмайды! – 

Әуесхан Отынбайдың қадала қараған қап-қара көздерін тағы да көрді. Әуесхан көздерін шапшаң 

жұма қойды. 

–  Әрқайсың жеке-жеке жауап беріңдер, –  деді Отынбай. – Солай ма? –Жазираға қарады. 

Әуесхан әйелінің қызарып кеткенін, оқушы қыздай абыржи орнынан тұрып, жауап бергенін көрді: 

– Солай. 

Сонан соң Әуесхан Еркеқыздың, Айбала мен Күнбаланың бет-жүзін көрді, олар да әлдене деп 

жатты. Отынбайдың ұсынысымен келіскен болуы керек. 

Әуесхан іштей дір ете қалды, оған бұрынғыдай емес, енді сенімді, бал-бұл жанған, арсыз қара 

көздер қадалып қалыпты. Шамасы, Отынбай бұған сұрақ қойған болуы керек. 

– Иә. Бұл бәріне белгілі ғой. – Әуесхан жауап беруге асықты... 

Әуесхан қыздардың Отынбайдың сұрақтарына қалай жауап беріп 

жатқанын көрді, бірақ не туралы екенін естімеді.  

... Әуесхан сенімді, тіпті сәл кекесінмен өзіне қадалып тұрған қара 

көздерді көргенде тағы да іштей дір ете қалды.  

Алдымен шошып кеткендей, қағып-қағып қалған кірпіктері «Иә» деді, сонан соң өзінің қалай 

жылдам жауап бергенін Әуесхан байқамай да қалды: 

– Иә! 
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«Ұятсыз! Қандай ұятсыз!» – деген ой іле-шала келе қалды. – Сабырлы   болуым керек. Әйтпесе, 

МЫНАУ барлық билікті қолына алып кетер!..» [3].            

Орыс тілінде жазылған сценарийдің қазақшаға аударғандағы мәтінін мүмкіндігінше түпнұсқадан 

алыстатпауға тырыстық. Себебі, камераның қозғалысы, кейіпкер мен камера арасындағы 

арақашықтық, камераның тұрған орны, қозғалысы, ракурстар, кинематографиялық пландар т.б. осы 

сөйлемдер, абзацтар, тыныс белгілері т.б. арқылы берілген. Шын мәнінде, автор режиссердің де, 

оператордың да жұмысын жеңілдетеді.       

Жоғарыдағы көріністердің барлығы «ерте кездегі бір орында тапжылмайтын кинокамераның», 

яғни Әуесханның көзімен беріледі.        Автор Әуесханның ішкі арпалысын, жай-күйін жеткізуде 

(айналасындағылардың сөздерін бірде естіп, бірде естімеуі, адамдардың бет-әлпетін, іс-әрекетін 

көруі) тап-таза кинематографиялық бейнелеу тәсілдеріне жүгінеді. Бұл тұста режиссердің де, 

оператордың да жұмысына қажетті дыбысты, кинематографиялық пландарды, ракурстарды, 

мизансценаны сценарий авторының өзі ұсынып отыр. Жалпы сценарийдің өн бойында автор 

кейіпкерлердің сыртқы қимыл-қозғалысын, сезім иірімдерінің қандай да бір нышандарын, сөздерін, 

ішкі ойларын үндестікте беруге, сол арқылы олардың ішкі әлеміне енуге, түсінуге және оны шынайы, 

нақты көрсетуге талпынады. Кейіпкерлердің сыртқы қимыл-қозғалысы үнемі ішкі жан-дүниесінің 

қозғалысымен тығыз байланыста суреттеледі.   

Шын мәнінде, адамның жан-дүниесінің жұмбағын шешу, неше түрлі сезім иірімдерінің сырын 

ұғыну, түйсігіндегі саналуан ойларын дөп басу барлық кезең кинематографистері үшін үнемі басты 

әрі негізгі мәселе болып келгені (әлі күнге дейін маңызды мәселе) белгілі. Адамның ішкі жан-

дүниесінің қатпар-қатпарына еніп кетіп, барлау жасауда, оның қандай да бір іс-әрекеттері мен 

ойларының т.б. психологиялық астарына тереңдеп баруда көркем әдебиеттің тәжірибесі де, 

мүмкіндігі мол. Бұл мүмкіндік кино өнерінде бар ма? Бар болса, адамның жан-дүниесіне қалай 

барлау жасауға болады? Бұл кинодраматургияның да алдында тұрған маңызды әрі күрделі  мәселе. 

«Жазира» сценарийінің авторы да осы сұраққа назар аударады: «Сценаристің ойланып-толғануына 

қақысы бар ма? Көбіне одан әрбір әрбір көріністі, әрбір қимыл-әрекетті егжей-тегжей баяндауды, 

кейіпкер өзінің қолы мен аяқтарын қалай ұстайды, соны нақты сипаттауды талап етеді. «Ашуланып 

қарады», «Сүйсініп қарады», «Еміреніп қарады», «Құлады» – міне, сценарийдің авторы осылай жазуы 

керек. «Режиссерге іліп алып кететіндей  азық бер. Өзгесі маңызды емес. Кейіпкерлердің жаны дейсің 

бе? Ол грим жасаушылар мен актерлердің құзырығында» дейді сценаристке. Бұл жерде грим 

жасаушылардың қатысы қанша деп сұрауы мүмкін. Мен бұл сөзді кездейсоқ айтып отырған жоқпын. 

Кейіпкердің тек сыртқы бейнесі ғана емес, оның жаны да гримделгенін көзқарақты көрермен жақсы 

түсінеді... Әрине, бұл грим жасаушылардың кінәсі емес. 

Экраннан кейіпкердің сыртқы бейнесін ғана көреміз, ал оның ішкі жан-дүниесінің қозғалыстарын 

аңғару өте күрделі...» [3].  

Автордың пікірінше, адамның ішкі сырын, неше түрлі сезімін, ішкі аласапыран арпалысын, 

күйініші пен сүйінішін, қуанышы мен қайғысын т.б. көрсетуде кейіпкердің сыртқы қимыл-

әрекеттерін, бет-әлпетіндегі белгілі бір эмоцияны нақты сипаттаумен шектелу өте жеткіліксіз. Бұған 

жауап ретінде экрандағы кейіпкердің ішкі жан-дүниесіндегі саналуан қозғалысты сезінудің 

кинематографиялық амалдарын іздейді, ұсынады.  

Сценарий авторы оқиға орнын, атмосфераны, кейіпкерлерді қоршаған ортаны нақты суреттейді, 

адамдардың әрбір іс-әрекетінің, көзқарасының ізімен жүреді, жалт еткен ойларын қалт жібермейді, 

бірде үздік-создық, енді бірде жатық естілетін әңгімелерін анық көзбен көріп, үні естіліп 

отыратындай сөздер мен сөйлемдерге айналдырады. Бұлардың барлығы бірінен кейін бірі 

кейіпкерлер қимыл-әрекетінің ырғағымен үндестікте беріледі. Бұл тұста автордың кейіпкерлер мен 

олардың қимыл-әрекетін, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді, заттарды, оқиға өтетін ортаны, 

атмосфераны т.б. кинематографиялық тұрғыдан жіті көре білуі анық байқалады. Осы ретте автор 

әрбір сөздің орамын, бұрымын тауып, қисынын, орайын келтіре қолданады.  

 «Жазира» киносценарийінде автор тарапынан атмосфераны, кейіпкерлердің өмір сүру ортасын, 

олардың мінез-құлқындағы белгілі бір ерекшеліктерді (тоғышарлық, надандық, енжарлық, көнбістік, 

бейжайлық, шолақ белсенділік т.б.) суреттеуде қандай да бір ымыраға келуден бас тарту, 

келіспеушілік, қатаңдық, суықтық, қарсылық, өткір сын сезіледі. «Драматургтің поэтикалық дарыны 

мен оның күші шығарма кейіпкерлерінің мінез-құлық ерекшеліктерін суреттеуде айқын көрінеді. 

Оқиғалар тізбегін құруда оған аса білімпаздығы мен бойындағы нағыз азаматқа сай мінез 
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ерекшеліктері (айналасына, өмірге деген қызу қарым-қатынасы, күрескерлік іс-әрекеттері), жақсы 

мектеп пен өмірден жинаған тәжірибесі көмекке келеді. Драматургтің кейіпкерлер мінез-құлқы мен 

болмысын ешбір аяусыз қатаң суреттеудегі қабілеті жеткіліксіз болған жағдайда ортаңқолды дүние 

жазуы мүмкін, алайда ешқашан оның қаламынан ірі шығарма дүниеге келмейді» деп жазады В. 

Туркин [4, 100 б]. 

Қатаң, жұпыны көріністер, өткір сын, астарлы әжуа, келемеж тек ауылды, ферманы суреттеуде 

ғана емес, кейіпкерлердің іс-әрекетінде де анық аңғарылады. Экрандағы ауылдың сұрықсыз, «іш 

пыстыратын көңілсіз көріністері» Жазираның өмір сүру кеңістігімен, ішкі дүниесінің қалтарыс-

бұлтарысында жатқан сезім иірімдерімен үнемі қатар алынып отырады. Автор Жазираның өмір суру 

әлемін былай деп суреттейді: «Қоғам шағын болған сайын, ондағы еркіндік те азая түседі. 

Жазираның әлемі тым тар: мына кішкентай ауыл, бірінен бірі аумай қалған қызықсыз, сұрғылт 

күндер; одан қалса – ата-енесі, күйеуі, өгей баласы Асылбек, мылқау қайнысы Асен; тіпті одан да 

қалса – қайын атасы, енесі және өзі. Күйеуі үйде жиі бола бермейді, өгей ұлы мен қайнысы бұны 

бөтенсінеді. Атасы үш рет қолын шапалақтаса болды, Жазира жетіп келеді. Бұл бұлжытпай 

орындалатын қағида. Енді, қария келінімен үнемі тілдесе бермейді ғой. Ол дұрыс емес...» [3].  

Жазираның қайын атасы Махмұттың, енесі Дәмелінің, ауылдың өзге тұрғындарының бейнесін 

суреттеуде автордың ешбір мәмілеге келе алмауы, қатаңдығы сезіледі, аяусыз сын көзіне алады, 

әжуалайды. Шын мәнінде, көркі кеткен ауылдың сұрықсыз көріністері, «артта қалған» колхоздың 

өмірі, жан-жағынан жел уілдеген мал қорасы, жем-шөбі таусылып, аштан қырылып жатқан 

колхоздың малы, ауылдың енжар, бейжай  тұрғындары суреттелген «Жазира» киносценарийінің 

астарында автордың тарапынан кеңестік қоғамға деген өткір сыны, келемежі, әжуасы, қарсылығы 

жатыр.   

Біз басында «Жазира» киносценарийінің «Тұлпардың ізі» фильмінің сценарийінен айтарлықтай 

айырмашылығы бар екенін айтып өттік. Алғашқы нұсқадағы идея, тақырып, кейіпкерлердің бейнесі, 

жанры т.б. «Тұлпардың ізі» фильмінің сценарийінде айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Алайда, 

Мәскеудегі Жоғары сценарлық курсында дипломдық жұмысы ретінде жазылған «Жазира» 

киносценарийі – Әкім Таразидің көркем әдебиеттегі, кинематографтағы шығармашылық жолының 

қайнаркөзі, «қарсылық білдіру» кезеңінің басы ретінде өте маңызды шығарма екенінде дау жоқ. Осы 

сценарийі арқылы автор кинематографқа, әдебиетке бірден кеңестік қоғамға деген өткір сынымен, 

қарсылығымен, әжуасымен келді.     
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Резюме 

Мукушева Назира Рахмановна – доцент кафедры «Искусствоведение» Казахского 

Национального университета искусств, кандидат искусствоведения, arizan.kino@mail.ru 

«Жазира» – изначальная версия сценария художественного фильма «Следы уходят за 

горизонт» 

В данной статье рассматриваются киносценарий «Жазира» и его персонажи и образ общества. 

Данный киносценарий стал основой для одного из классических фильмов вошедших в «золотой 

фонд» казахского кино   – «Следы уходят за горизонт» (автор сценария: А. Тарази, режиссер: М. 

Бегалин). Автор, прежде всего, разносторонне останавливается на истории написания киносценария 

«Жазира». Главная идея и тема сценария проходит через тщательный анализ. Персонажи и их 

характеры, нравы рассматриваются в тесном сопоставлении с жизнью окружающей их среды.  А 

также, описанные в сценарий жизнь персонажей, материальная среда, атмосфера аула подробно 

анализируются с учетом главной идеи и темы сценария. Автор приходит к выводу, что идея, тема, 

образ персонажей, жанр и т.д. киносценария «Жазира» были значительно изменены в киносценарий 

фильма «Следы уходят за горизонт» и в самом фильме. 

Ключевые слова: автор сценария, художественный фильм, кинодраматургия, психологическая 

драма, герой произведения, атмосфера фильма, эстетика фильма, сюжет 

mailto:arizan.kino@mail.ru


Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер – теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47),2016 ж. 

49 

Summary 

Mykisheva Nazira  Rahmankyzy – assistant professor of the chair of  «Art science» of Kazakh national 

university of Arts, arizan.kino@mail.ru 

«Zhazira» – is the first version of the scenery of fictional film «The step of the horse» 

At that article we can observe one of the classic films of the «golden store» of  Kazakh cinema as – «Step 

of the horse» (scenery: A. Таrazi, director: М. Begalin) and its foundation as cinema scenery «Zhazira» with 

its characters and social image. First of all, the author carefully and with different positions points on history 

of creation of cinema scenery «Zhazira». The mail idea and theme of the scenery is seriously analyzed. 

Characters are searched with communication according their inside psychological condition, their nature and 

environment. And we can say, that imagination of scenery characters' life, material causes, aul's (Kazakh 

village's) atmosphere are accurately analyzed with its mail idea and theme. The author made next conclusion: 

theme, idea, image of characters, genre and e.t.c. of the scenery «Zhazira» has enough definitions with 

scenery of film «The step of Horse» and with that film. 

Keywords: author of scenery, fictional film, cinema playwright, psychological drama, character of film, 

atmosphere of the film, aesthetics of film, plod  
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Мақалада аспаптық музыканы ойын технологиясы арқылы оқушыларға оқытудың негізгі шарттары жайлы 

жазылған. Ойын арқылы аспаптық музыка саласында оқыту негізі, әдіс-тәсілдері айтылады. 

Кілт сөздер: қобыз, оқыту, тәрбие, шығармашылық, музыкалық-педагогикалық, бағалау критерийлері, 

аспапта ойнау, эстетика, музыка. 

 

ХХ ғасырдың басында өмір сүрген педагог-ғалым Ж.Аймауытов: «Мұғалімнің айналысатыны 

үнемі қозғалып, өзгеріп өсетін, өркендейтін тірі адамдар болғандықтан, біркелкі әдіспен табан аумай 

шектеліп қалуға болмайды. Сабақ беру үйреншікті жәй шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны 

табатын өнер[1] .  

Әдіс – оқу-тәрбие жұмысында оқытушымен білім алушының міндеттерін бірлесе орындау 

мақсатында қолданатын тәсіл. Әдіс арқылы жұмыс ретке келтіреді, жұмыстың нәтижесін көруге 

болады [2]. 

Ойын технологиясы білім саласында жаңа инновация  болып табылады. Ойын элементі кез келген 

балаға қызығушылық тудырады, тіпті үлгерімі нашар баланың өзі ойын арқылы өз-өзін көрсетіп, 

белсенді балалар қатарынан көруіңіз мүмкін.  

Ойын ол адамның ой-өрісін дамытады, өтілген тақырыпты саналы, берік түсінуіне жол ашады. 

Нақты ойын технологиясын педагогика және психология сабақтарында, тренингтерде, ұжымдық, 

топтық жиналыстарда өте көп қолданады. Ең қызығы, топтық бірлескен ойын қызықтырақ өтеді. 

Себебі, ол жерде адамның  қабілетін, кү қуаттылығын, белсенділігін, жан жақты қалай дамығанын, 

ашық, еркін сөйлей алуын, топ капитаны немесе топ ең үнсіз мүшесі екенін анық айқындай аламыз.  

Музыканы қабылдау, әрине күрделі процесс, осыған орай Д. Кабалевский былай деп жазды: 

«Музыкаға деген қызығушылық музыкаға әуестену және оны ұнату, оның ғажайып сұлулығын түсіну 

үшін қажетті шарт. Сонда ол өзінің тәрбиелік және танымдық ролін атқара алатын болады. Ал 

музыкаға қызықпаған, онымен айналыспаған, оны ұнатпаған адамға білім мен тәрбие беремін деу 

сәтсіздікке ұшыратпай қоймайды» [3]. 

Әрбір оқушының сана- сезімі, мінез-құлқы, мәдениеті, өмірге көзқарасы, музыкалық қабілеті 

бірдей болып келе бермейді. Олардың өзіндік ерекшелігі- тәрбиесіне, шыққан ортасына да 

байланысты. Демек, оқытушы өзінің тәрбие жұмысында әрбір оқушыға өз алдына жеке-жеке 

педагогикалық тәсілдер қолданады. Болашақ маманның ең негізгі міндеті – таңдаған мамандығы 
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бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдысын ұдайы меңгеру болса, кәсіби тұрғыдан 

қалыптасуына педагогикалық іс-тәжірибе кезеңінің зор көмегі болады. 

Адамның тұлға болып қалыптасуы жолында халық музыкасының әсері ұлан-ғайыр. 

Музыка өнері тек эстетикалық құрал ғана емес, оның өзге сипаттары да бар: ұлттық болмыс, 

мазмұн, сипат. Бұл турасында, орта мектеп бағдарламаларында осы тұрғыдан да зер салып, 

әдістемелік тәсілдеріміздің мазмұнын байыта түсуіміз керек-ақ. Сондықтанда жастардың тәрбиесіне 

ықпал ететіндей жаңаша түрін іздеу керек сияқты. Байқасақ, әрбір жүргізілген музыка сабағының 

тәрбиелік мәні өте зор. Мектепке мұғалімдерді кәсіптік мамандыққа сәйкес даярлауда негізгі нысана 

музыка болуы керек. 

Оқушылардың музыка өнеріне дүниетанымын қалыптастыру әдістері алуан түрлі және ол 

оқушының жас мөлшеріне тәуелді. Музыка өнеріне дүниетанымын қалыптастыру әдістерін көрнекі 

және ауызша деп бөлуге болады. Педагогикалық ғылым мен практика оқушының шығармашылық 

қабілетінің неғұрлым тиімді әдістерін анықтап отыр. Олар: оқушылардың музыканы қабылдауы мен 

эстетикалық мәдениетінің бастапқы көріністерін дамытуға бағытталған сендіру әдістері: 

а) қоршаған ортаны жасампаздандыруға және мінез-құлық мәдениеті дағдыларын қалыптастыруға 

арналған практикалық іс-әрекеттерге үйрету, жаттықтыру әдістері; 

ә) шығармашылық және практикалық іс-әрекеттерге итермелейтін проблемалық жағдайлар сияқты 

әдістер жатады. Шығармашылық қабілетті қалыптастыруда қолданатын сендіру әдісінің ерекшелігі 

оны қабылдайтын құбылыс әсем болған жағдайда ғана пайдалану керек екендігі. Оқушыда 

эмоциялық үн қосу өнер шығармаларымен тікелей ұшырасқанда пайда болады. Бұл әдісті көрнекілік, 

сондай-ақ ауызша әдіс деп те санауға болады. 

Үйрету - жаттықтыру әдісінің мәні - оқушыны тыңдай, көре бағалай білуге және соған сәйкес 

белсенді іс-әрекет етуге үйрету. Үйрету, жаттықтыру әдісі көп қайталауды талап етеді және түрлі 

жағдайларда қолданылады. Аталған әдістерді кешенді пайдалана отырып оқушының қабылдау 

белсенділігін тәрбиелеу керек. Оқушылар әдебиетті оқуға, музыканы тыңдауға ынталы келеді. 

Әртүрлі әдеби, музыкалық шығармалардағы іс-әрекеттің оқиға желісін дұрыс түсіну үшін 

оқушыларды көп ізденуге үйрету, бағыт беру ұстаздың міндеті. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеті және белсенділігі тұтас педагогикалық процесте дамиды. 

Сондықтан оның барлық еңбегі, демалысы шығармашылық бағытта тиімді ұйымдастырылса, ол өз 

өміріне әдемілік элементтерін енгізе алады. 

Қазіргі таңда жас ұрпаққа тәрбие беру саласында көп өзгерістер жаңалықтар болып жатыр. Бүгінгі 

күнде негізгі мақсат жан-жақты дамыған білімді тұлғаны тәрбиелеу. Өзгерістер өнер саласын да 

қамтыды. Тәрбиелеудің бір құралы кең сан қырлы ұғымды қамтитын музыкалық өнер. Халық 

тағлымының байлығын өн бойына жинақтаған ертеден қалыптасқан педагогикалық тәжірибеде, 

тәлім-тәрбиеде оқу-ағарту мәселелері әлі де жетерлік.  

Музыка адамзаттың рухани азығы, жан серігі, ұшқыр қиялы, нәзік сезімі. Қазақ халқы құлақтан 

кіріп бойды алар әсем ән мен тәтті күйді ұнатқан. Домбыра сөйлейді, қобыз жеткізеді, сыбызғы 

білдіреді деген сөз тіркестері қазақ мәдениетінде кездейсоқ кездеспейді. Сабақта оқушылардың 

шығармашылық қабілетін дамытуда музыка мұғалімінің негізгі міндеті толықтырылған кеңейтілген 

бағдарлама негізінде оқу-тәрбие үрдісін және ұстаздың педагогикалық шеберлігін дамыту.  

Эстетика мен музыкалық шығармашылық қабілеттің ортақ мәселесі адамның табиғат пен өмірдегі 

әсемдікті қабылдап бағалауға және түсінуге тәрбиелеп оқыту. Мұғалімнің міндеті оқушының жай 

ғана музыкалық икемін дамытып, оған музыка білім ғана беру емес, оған музыкаға күнделікті 

байланыс керектігін таныту арқылы оның шығармашылық белсенділігін арттыру. Музыкалық тәрбие 

әдебиет бейнелеу өнері, тіл, тарих тағы басқа пәндермен байланысты. Сонда ғана біз оқушының 

мәдениетті жан дүниесі бай ой-парасаты кемелденген білімді оқушы етіп тәрбиелей аламыз. 

Шығармашылық – стандарт шегіндегі білім мазмұнынынан жаңаны жасау. Шығармашылық 

ұғымы тұлғалық бастау, және соған сәйкес сөз адам әрекетіне қолданудағы басымдық бойынша 

қолданылады. Жалпы қабылданған мағынасында шығармашылық – жаңа формада, көркем және іс-

тәжірибелік әрекетте біздің санамызда көрінетін психикалық актіні белгілеу үшін шартты ұғым 

дегенді аңғартады. 

Шығармашылық іс-әрекеті - психологиялық тұрғыдан алғанда, нәтижесінде жаңа материалдық 

рухани құнды дүние тудыратын қызмет. Ал педагогикалық тұрғыдан алсақ, шығармашылық 

дегеніміз – адамның белсенділігі мен өздігінен дербес жұмыс істеуінің жоғары түрі және ол 
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әлеуметтік қажеттілігі мен өзіндік ерекшелігімен бағаланады. Американдық психолог Э. Фромм 

анықтамасы бойынша шығармашылық дегеніміз – бұл, тани білу, жаңа бір нәрсені анықтауға ұмтылу 

және өз тәжірибесін терең түйсіне білу қабілеті. 

Тұлғаның өзіне деген сенімін арттырып және іс-әрекетін демеп, қабілетін дамытып, 

шығармашылық жұмысының бастамасын дамытуға және тежеуге жағдай туғызатын 

шығармашылықты меңгеруге жағдай туғызу дегенді аңғартады.  

Жалпы педагогикалық үдерісте  шығармашылық мәселесі маңызды орын алады. Озат оқытушы 

студенттің шығармашылық қабілетін қалыптастыру барысында оқыту мен тәрбиелеу әдістерінің жаңа 

түрлерін іздей отырып, өзі шығармашыл тұлға болып дамиды. Бұл республикамыздағы танымал 

ғалым Н. Д. Хмель еңбектерінің өзегі болып табылады. Педагогикалық еңбекті шығармашылық 

үдеріс ретінде қарастырған Б.А.Тұрғынбаева [4], зерттеулерінде педагог шығармашылығының 

психологиялық негіздері, педагогтың жеке шығармашылығын қалыптастыру жолдарына талдау 

жасалады. 

Музыкалық тәжірибелік іскерліктерін дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқушының 

бойында рухани мәдениеттің маңызы мен ажырамас келбетін байытатын музыканың әсері мол. 

Олардың бойында түсінігі, сезімдік қабілеттілігінің тұрақтылығы музыка тілінің ерекшелігін 

меңгеру. Музыка сабағында, сыныптан тыс уақыттарда бастауыш сынып оқушыларымен музыкалық 

тәрбие жұмысын жүргізе білуге, күнделікті өмірге музыка өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңірек 

пайдалана білуге даярлау. 

Негізгі мақсаты: оқушының бойында рухани мәдениеттің аса маңызды ажырамас бөлігі 

музыкалық мәдениетті қалыптастыру арқылы шығармашылық қабілеттерін арттыру. Отанға, өз 

халқына деген сүйіспеншілік, халық музыкасына, өз халқының рухани мәдени мұрасына, салт-

дәстүріне сезімдерін оятады. Әр түрлі ұлт өкілдерінің бір-біріне деген достық, ұлт аралық бірлікке 

сезімдерін ояту, оны жетілдіру. Балалардың музыка арқылы түсінігін сезіну қабілетін музыка 

ерекшелігін меңгеру.  

Бүгінгі таңда балаларды жастайынан өнерге баулу музыкалық тәрбие арқылы жаңа тұлғаны, жаңа 

адамды тәрбиелеп қалыптастыру. Сухомлинский былай деді: «музыка адамның табиғаттың 

әсемдігінен, еңбекке деген құлшынысын арттырады, музыканың арқасында адамның айналаға, 

өмірге, тіпті өзіне деген көзқарасты өзгертеді.» Оқушыларға музыкалық тәрбие беру олардың өнерге 

деген сезімін ояту, таңдаулы халықтың шетелдік және классикалық музыкасын, Қазақстан 

композиторларының шығармаларын сүйіп тыңдай білуге дағдыландырып үйрету негізінен музыка 

сабағында, іске асырылады. 

Музыкалық бағытта ойындар да өте көп. Мысалы: жалпы музыка сабақтарында топтық ойындар, 

сергіту сәттеріне ойындар ойнатылады. Енді, аспаптық музыкада ойын технологиясын қолдануға 

болады ма? Және оны қалай қолданып, шарттарын сақтай тұрып аша аламыз? 

Қобыз аспабы өзі де ойын. Нақтырақ айтқанда, басқа салаларға қарағанда, біз  45 минутымызды 

уақытымызды шығарманы ойнау арқылы өткіземіз. Музыка мектептеріне балалар аспапқа қызығып 

келгенімен, көп білім алушылар аспаптық қиындығына шыдамай кетіп те жатады. Сол қателіктен 

қалай жол тауып шығуға болады? 

Музыкалық мектептерде қобыз класына жалпы орта мектепте оқитын білім алушылар 10-11 

жастарынан барып, аспапқа қызығушылық танытып үйренуге жазылады. Бастапқы уақытта, яғни 1 

класта, қобыз аспабы қызықты болып көрінгенмен өте қиын тұстары кездеседі. Қобыз аспабының ең 

қиындығы, басқа халық аспаптары немесе әлемегі дамыған аспаптар секілді ішек үстінен басып 

ойнай алмайсыз, оның әр бір дыбысы да жазылмайды. Құлақ пен есту арқылы, сол қол қойылымын 

қойғаннан кейін тырнақтың етімен ойнау арқылы жүзеге асады.  

Музыкалық мектептің 1 және 2 клас оқушылары осы аралықта көбіне кездеседі,  әдістемесіне, 

қобыздың қиындығына шыдамайды. Себебі, тырнақтарын ауырады, екі қолдың координациясын 

біріктіре алмайды. Тек қана қол қойылымдарымен бос ішекте бүтін ысқышқа  жарты сағат тоқтаусыз 

ойнағаннан, бала жалығады,қызығушылығы азаяды.  

Егер, ойын технологиясын осы тұста қолданатын болсақ бала нені меңгере алады? 

1. Оқушы нақты білім меңгереді; 

2. Оқушы тек қана үйренуші емес, қиындық жерлерін өзі көріп аңғарады; 

3. Оқу процесінде алған нақты білім тәжірбиесін ұмытпай, үйінде еркін қайталай алады; 

4. Уақытты үнемдейді; 
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5. Оқушылар үшін психологиялық жағынан өте жағымды; 

6. Ойын барысында шешім қабылау жауапкершілігін сезінеді; 

7. Ойын кітап бойынша немесе, дәстүрлі сабақ барысына қарағанда қызықтырақ және ұтымды; 

8. Көңіл күйді көтереді; 

9. Қызығушылығын оятады; 

10.  Деңгей бойынша алға жылжуына көмектеседі; 

11.  Ата-аналарының алдында позитивті күймен үй тапсырмасын жаттап, көрсете алады.  

12. Сабақтың мазмұнын ашып, мақсатын айқындап, уақытын тиімді пайдалана алады; 

13. Оқытушы оқушының қызығушылығына байланысты әдістемелік материал жинау мақсатында, 

сабақ барысының жақсы нәтиже көрсеткеніне ары қарай зерделеп, ізденіс жұмыстарын жүргізе 

алады. 

А.И. Субетто: «Ойын – әркез бақытты өмір үлгісі.  Ойын тудырушы, тудыра отырып 

шығамашылық жолында өркендейді, адамды шығармашылыққа даярлағандай өмірге де даярлайды» 

десе [5, 230б ] Мұғалім үшін де, білім алушы үшінде өте түсінікті, еңбекке тәрбиелейтін, үлкен 

шығармашылыққа жетелейтін құрал ол – ойын. 

Ойын технологиясының өзіндік шарттары бар: 

1. Ойынның қызықты әрі түсінікті болу керек; 

2. Ойын жеңіл, әр бір жастың өз талабына байланысты болуы шарт; 

3. Ойынның тәрбиелік мәні болуы; 

4. Ойын талабы бойынша көрнекіліктер мен материалдар алдын ала таныс болуы керек; 

5. Ойын тақырыпқа сай, өзекті мәселені шешу мақсатында, қортындыға жету керек; 

6. Ойын 15-20 минутты қамту керек; 

7. Әр сабақ сайын ойынды қолданып отырған қызықсыз; 

8. Білім алушы ойынды ойнатуын сұрап тұратындай әсер қалдыру керек; 

9. Көңіл күй өте жоғары дәрежеде өтуі керек; 

10. Ойын технологиясын қолдану арқылы өткізген сабақ қортындысында білім алушы өзіне баға 

беру және өзгеге баға беру арқылы аяқталуы керек (жас ерекшелігіне байланысты); 

11.  Білім алушы алған әсерімен, өзіне қандай түйсік алғанын ашық оймен жеткізе алуы тиіс; 

12. Оқытушы ойынды қорыта арқылы, баланы мақтап, мадақтап, кемшіліктерін айта отырып үйге 

тапсырманы беру тиіс; 

Оқытушы білім алушыны бағалау үшін, ойын технологиясының шарттарын толық орындай 

алдыма деген бағалау критерийлерін маңызды екенін айтып өтуі керек.  Критериалды бағалау ол 

қазірге білім жүйесінде дамып,  зор маңызға ие болып келе жатыр. Өйткені қазіргі кезде тек қана 

оқушының білім емес, оның тұлға болып қалыптаса алуы, өзінің еңбегіне, білімін қалай бағалай 

алатындығы өте маңызды.   

Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі:  алдын-ала бағалау кестесі ұсынылады, баға әділдігі 

айқындалады, өзін-өзі сын көзбен қарап даму сатысы бойынша әр бір ойыннан кейін байқап отырады 

[6, 27б]. 

Ойынға қызығу ойыншының жасына, жынысына, өмір жағдайына байланысты. Тілдің дамуына да 

ойын әсер етеді. Ойын ақыл-ой дамуына да әсер етеді, бала ойын үстінде заттар мен іс-әрекеттерді 

жалпылауды, сөздің жалпылама мағынасын қолдануды, т.б. үйренеді.  

Ойын баланың психикасында сапалы оң өзгерістер туғызады: онда мектеп жетекші болатын оқу 

әрекетінің негіздері қаланады. Сабақты ойын түрінде жүргізу оқушылардың білімге ынта-ықыласын 

арттырады. Ойын арқылы ұйымдастырылған сабақ балаларға жеңіл әрі тартымды, түсінікті болады. 

Оқытудың түпкі мақсаты –оның сапалы болуы, яғни сабақтың түрлері мен әдістерін, мазмұнын 

жетілдіруге оның әдіскерлік танымдық, білімдік, тәрбиелік қызметі мен практикалық бағытын 

күшейту де осы міндеттерден туындайды. Сабақты ойын түрін пайдалану – сабақтың әдістерін 

жетілдіру жолындағы ізденістердің маңызды бір буыны.  

Ойын түрін оқу үдерісінде пысықтау, жаңа сабақты қорытындылау кезінде,   қайталау 

сабақтарында пайдаланған тиімді. Ойын түрі сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым сәйкес 

алынса оның танымдық, тәрбиелік маңызы да арта түседі. Оны тиімді пайдалану сабақтың әсерлігін, 

тартымдылығын күшейтеді, оқушылардың сабаққа ынтасы мен қызығушылығын арттырады. Ойын 

технологиясы арқылы бала пәнге деген қызығушылығын дамытады. 
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Статья посвящена анализу образа мира в традиционных тюркских культурах и их базовых категорий, как: 

философское и эстетическое восприятие мира, категория пространства и времени и др. Рассматриваются 

легенды о Асане - Кайгы и Коркыте - Ата. В рамках развития традиционных культур по заномерностям 

универсальных культурных архетипов выявляется типологическая общность в древнетюркских культурах. В 

частности, в рамках изучения архаических культов, таких как: культ солнца, культ неба, поклонение силам 

природы,  культ сакральных мест, курганная культура обнаруживаются сходства в построение 

космогонической картины мира в древнетюрских культурах. 

Ключевые слова: эстетическое мировоззрение, время и пространство, образ мира, архаические культы, 

тюркская культура 

 

Любая традиционная культура носит синкретический характер, важнейшую роль, в которой 

играют такие архаические представления, как: фетишизм, анимизм, тотемизм, шаманизм,  

mailto:Arailym_ka91@mail.ru
mailto:Kulman_sholpan@mail.ru
mailto:Arailym_ka91@mail.ru
mailto:Kulman_sholpan@mail.ru


Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Художественное образование:искусство-теория-методика», № 2 (47), 2016 г. 

54 

Время в традиционных древнетюркских культурах - не векторное, а цикличное и выражено 

пониманием постоянного повторяющегося кругового движения жизни, что отчётливо проявляется в 

рассмотрении бытия, как цикла смены времён года или человеческих поколений.  

Категория пространства и времени в тюркской культуре наглядно раскрывается в двух 

древнетюркских мифах и легендах, связанных с образами мудрецов – странников. 

Такими яркими образами в тюркском фольклоре являются образы Асана-Кайгы, искавшего  Жер - 

Уйык и Коркут - Ата, бежавшего от смерти.  

По легенде Асан - Кайгы – «Асан - Печальный»,  всю жизнь безуспешно  искал обетованную 

землю «Жер-Уюк». Он верил, что на земле существует обетованное место «Жер - Уюк», где люди 

живут до ста лет, где людям не угрожают вражеские набеги, не бывает жестоких джутов. В этом 

райском месте много озер и рек, там растут густые травы, есть прекрасные пастбища, где скот 

рождает молодняк дважды в год.  Он мечтал о  том,  что найдет это место и переселить туда свой 

народ, там они не знали бы печали и вражды. Символом счастья, покоя и мира стал образ жаворонка, 

вьющего  гнездо на спине овцы.  

По сюжету древнего предания Асан - Кайгы, сев на Жельмая, поехал по четырём сторонам света. 

Прошли годы, но он так и не  нашел заветную землю «Жер-Уюк».  Асан-Кайгы, мечтавший подарить 

народу счастье, возвращается с печалью к горе Улытау и умирает на её вершине. По другой версии: 

Асан - Кайгы нашел обетованную землю, но люди не выдержали суровых испытаний, и не сумели 

достичь Жер-Уыка.  

Легенда о Коркыте – Ата, легендарном тюркском поэте-песеннике и композиторе IX века 

запечатлена в письменном эпическом памятнике тюркских народов  «Китаби деде Коркыт» («Книга 

деда Коркыта»).  Легенда гласит, о том, что Коркыт смолоду не смог примириться со скоротечностью 

человеческой жизни, поэтому решил бороться против неизбежной смерти. Он изготовил и начал 

играть на кобызе, он вложил свои раздумья о бытие в свою музыку и нашёл бессмертие в служении 

человечеству, посредством искусству. 

Сравнивая данные две легенды, можно заметить, что в них  ярко выражен поиск человеком своего 

места в пространстве и времени. Образ Асана - Кайгы так и не нашедшего землю обетованную и 

Коркута – ата, не сумевшего избежать смерти, как бы резюмирует человечеству истину, что 

пространство и время неразделимы.   Несмотря, на то, что в каком месте, и в какое время человек не 

находится, ход жизни не остановим; и её начало и конец предрешены.  

Оба мудреца, которые обошли весь свет, но так и не нашедших лучшей жизни, лучшего места, где 

человечество жило бы без забот и нужды, либо где человек мог избежать смерти - констатируют 

истину о взаимосвязанности жизни и смерти и целостности  мироздания.  

 Этот поиск себя и смысла бытия просходит в пути. У тюркских народов слово «жол» имеет 

образное пространственно - временное значение, помимо прямого перевода, как дорога. Часто, «жол» 

используется в значении путь, в пожеланиях доброго пути. Словосочетания «жолын ашык болсын», 

«ак жол» означают не только пожелание доброго путешествия, а скорей пожелания всяческих благ на 

протяжении всей жизни. «Дорога -  предназначение, дорога как алътернатива добра и зла или 

олицетворение какой - то конечной практической цели, или как благославление» [1, с.172]. 

Кочевая культура всегда ассоцировалась с движением, динамикой. В связи с этим среди 

многочисленных тотемов у древнетюркских кочевников сложился культ коня. В результате 

исследований курганов на территории Евразии  фиксируются захоронения с большим количеством 

останков лошадей. Вместе с тем конь – иноходец,  был излюбленным персонажем древнетюркских 

эпосов, в качестве друга и спутника кочевника.  

Конь помогал своему хозяину преодолевать степные просторы, выносил с  поля битвы или из 

плена (сказка «Хамытай и его скакун»), получал вместе с хозяином  славу  и лучшие  призы  на байге  

(сказка «Тепен-кок», предание «Чубар-ат» и др.) В сказках  крылатый конь помогает герою 

преодолевать препятствия и добывать чудесные предметы или красавицу - невесту. Поэтому кочевник 

одухотворял, поэтизировал коня, отождествляя его даже с солнцем. 

Как писал А. Вебер «вторжение кочевых народов из Центральной Азии, достигших Китая, Индии, 

стран Запада (у них великие культуры древности заимствовали использование лошади, имело... 

аналогичные последствия во всех трех областях... Они завоевали государства великих культур 

древности. Опасные предприятия и катастрофы помогли им понять хрупкость бытия; в качестве 

господствующей расы они принесли в мир героическое и трагическое сознание, которое нашло свое 
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отражение в эпосе», а потому «история превращается в борьбу между этими двумя силами - 

культурой матриархата, древней, стабильной, связанной, непробудившейся, и новой динамической, 

освобождающей, осознанной в своих тенденциях культурой кочевых народов» [2, с.58].  О 

существовании культа коня свидетельствуют результаты исследований Берельских курганов, где были 

зафиксированы более 50 останков лошадей.   

Духи, а также многие животные и птицы были  наделены способностями  совершать путешествия 

по мирам (возможностью посещать и  верхний и нижний миры). Во многих эпических произведениях 

герой попадает в мир иной в состоянии беспамятства и время движения не отмечается. Отправляясь в 

путь, богатырский конь может исчезнуть мгновенно.  

«И провалился под землю Ер - Тостик вместе с конём. Долго летели они вниз. Наконец 

остановились. Встал Шалкуйрык на четыре ноги и заговорил человеческим голосом: - Мы в 

подземном царстве» [3,с.23]. Путешествие героев из в фольклоре совершается, как – бы не в 

конкретном времени и пространстве, а в переходе из одного временного измерения в другое. Это 

выражено в мгновенном «перемещение» в другие миры.  

Миры подземный, земной и небесный существуют здесь, параллельно и почти не соотнесены один 

с другим. Путь героя сводится к пересечению границы между мирами. Сам путь в большинстве 

случаев описывается, как сложное испытание. Не случайно герой попадает в другие миры в 

состоянии беспамятства или удивления, в котором шаман проникает в иной мир во время камлания. 

Попасть в иное пространство - время можно было, при помощи чудо - коня, или птицы - самрук, 

несмотря на огромные расстояния, герой попадает с одной местности в другую, в считанные минуты. 

Такой путь подразумевает не только пересечение пространства, но и времени. Представляется 

убедительной трактовка, предложенная С.Г.Кляшторным, согласно которой «жол тенгри» - божества 

пути «являются младшими божествами, младшими родичами Тенгри, которые, выполняя его волю, 

постоянно находятся в пути и связывают верхний и средний миры, так же, как каганы, обращаясь к 

небу с вопросами и мольбами, осуществляя «обратную связь» среднего мира с верхним» [4 с.80].  

Древнетюркские каганы были связаны с небом, их называли «небесными правителями». О 

поклонении небу, о том, что правитель был ниспослан, самим небом свидетельствует надпись в честь 

полководца Куль - Тегина, памятника, найденного в долине р. Орхон.  Созданная в 731 году надпись 

гласит следующее «Для (на радости) её величества моей матери – катунь, подобной «Умай», мой 

младший брат получил геройское имя Кюль - Тегин (стал зваться мужем, богатырем). «Умай – тег 

егем катун кутына iнiм кюль-тегин ер ат болды».  

В данных надписях отчётливо прослеживается культ неба, поклонение Тенгри, правители - каганы 

были дарованы небом, являлись посланниками неба.  «Тогда Небо,  которое,  чтобы  не пропало имя и 

слава Тюркского народа, возвысило моего отца - кагана и мою мать - катунь. Небо, дарующее (ханам) 

государства, посадило меня самого, надо думать каганом, чтобы не пропало имя и слава тюркского 

народа» [5, с.87].  

Также в тексте часто встречаются примечания о воле неба, как «да будет ко мне небо 

благосклонно», «так как небо даровало им силу», «когда небо вверху не давило» и др. Остались в 

употреблении казахов такие идиомы, как «бiр тәнiр куә» - «тому свидетель властитель неба», «тәнiр 

жарылқасын» - «да наградит тебя небо». 

Божества пути,  как – бы связывали миры, и обеспечивали функции связи, соединения. Дорогой, 

связывающей миры, могли быть и дерево, и река, и гора, и камень. О том, как древние народы, 

обитавшие на территории Казахстана, представляли себе строение Вселенной можно понять по 

форме и строению Иссыкского кургана. Склеп, в который помещался саркофаг с телом царя, был 

засыпан несколькими слоями земли и щебня из каменной осыпи. Эти подземные многоярусные своды 

символизировали собой космические сферы, окружающие землю.  

Внешняя форма кургана уподоблялась мировой горе. Вокруг кургана, были кольцевые рвы, 

наполнявшиеся дождевой водой, а также круговые выкладки из речных валунов и гальки, 

выполнявшие роль «мировых вод». Во многих архаических обществах, в том числе и на территории 

Великой степи, царь представлялся как владыка Вселенной, для людей он был олицетворением бога 

на земле. Поэтому каждая деталь его одежды, всё вещи, окружавшие его, несли определённую 

смысловую нагрузку, были символами, отражавшими представления людей о строении мира. Причём 

эти представления у многих народов во многом совпадают, о чём свидетельствуют изображения 
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«мировой горы», «мирового древа», животных-охранителей частей света у греков, древних иранцев, 

индийцев, китайцев, японцев.  

Форма головного убора «иссыкского царя» есть символическое изображение «мировой горы», на 

которой сделанные из золота, крестообразно расположенные фигурки мифического тигро - грифона, 

тигра, козла и коня указывали стороны света. Корону украшают рельефные изображения парных 

крылатых коней, связанные с культом солнца.  Душа в представлениях архаических обществ была 

способна покидать тело и переноситься с места на место. Она способна входить в тела других людей, 

животных и даже вещей, овладевать ими и влиять на них.  

Дерево, корни, которого проникают в землю, а крона тянется к небу, видимо представлялся 

объектом, охватывающий все три сферы: подземную, земную и небесную, то есть всю Вселенную. 

Отсюда и берёт начало в мифологии образ «Мирового Древа». Подобный обряд обвязывания деревьев 

встречается у всех тюркских народов. В упрощенной форме он сохранился в обряде украшения 

священного дерева «аулие агаш» ленточками, чаще от своей одежды. Возможно истоки поклонения 

деревьям, растениям заложены в восприятии дерева, как связующего звена между землей и небом.  

Далее рассмотрим астрально - солярные культы, которые относятся к числу древнейших культов. 

Данные культы дали развитие ранним формам верований, таких как: фетишизм, анимизм, тотемизм и 

шаманизм.  

Поклонение солнцу в архаической культуре казахов можно наглядно увидеть в изображениях 

петроглифов на наскальных урочищах Тамгалы эпохи бронзы. Среди множества рисунков диких и 

домашних животных, сцен охоты, ритуальных танцев изображения солнцеголовых божеств и 

солярных знаков учёные датируют самыми ранними.. Солнце, по-видимому, было верховным 

божеством, нет сомнений тому, что эти изображения были связаны с функционировавшим в эпоху 

бронзы в Тамгалы святилищем поклонению солнцу, со своим алтарём из крупных скальных блоков.  

Культ Солнца был древнейшим культом многих народов, который фигурировал и в качестве культа 

огня, так как мифология в архаических культурах была тесно сопряжена с верой в силу стихий, как: 

огонь, воздух, вода, земля и др. Огонь зачастую наделялся сверхъестественными качествами, и, 

прежде всего способностью очищать человека. Известны различные обряды очищения, в которых 

основную роль играл огонь. Так, Геродот, описывая обычай массагетов, сообщает: «Из богов чтут 

только солнце, которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы этой то, что быстрейшему из 

всех богов попадает быстрейшее животное». В другом месте он приводит письмо массагетской 

царицы Томирис Киру, захватившему её сына: «...Возврати мне моего сына и удаляйся из нашей 

страны... Если же не сделаешь этого, клянусь солнцем, владыкой массагетов, я утолю твою жажду 

кровью» [6, с.216].  

Атрибуты солярного культа имело широкое распространение по всей территории Казахстана. В 

курганах каменные гряды всегда были открытые «выходом» на восток». Поскольку значительная 

часть степных массагетов, которых в данном случае и имеет в виду Геродот, была скотоводами с 

культурой, родственной тасмолинским племенам, то следует допустить наличие того же солярного
 

культа и у населения Центрального Казахстана.  

О важном значении культа солнца в жизни тюркских народов также говорит факт ежегодного 

празднования  дня весеннего равноденствия 21 - 22 марта называемого Наурыз. В традициях 

тюркских народов этот день считали наступлением Нового года. Отметим, что кроме специальных 

ритуалов считалось правильным встречать в Наурыз первые лучи восходящего солнца. В целом, в 

мировоззрении древнетюркских племён мир делился на три части: верхний, средний и нижний, 

которые были взаимосвязаны между собой.   

Сакрализация пространства была связана с тем, что божества (духи) не имели антропоморфного 

образа и были слиты с природой. В связи с этим присутствовало понятие об их незримом 

присутствии во всём. В основном не искусственно, созданные человеком алтари, а естественно 

природные объекты чаще являлись обителью духов божеств. (это скалы, большие камни, деревья). 

Поклонение отдельным деревьям, камням, горам, горным источникам было обычным явлением.  

На примере трактовки судьбы в древнетюркской философии можно проследить следующие 

принципы. Невторжение в законы природы, а чуткость по отношению к природе помогала человеку 

чувствовать свою причастность к естественному ритму природы, его тончайших нюансов.  
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Одними из первых воплощений увековечивания идей в форме скульптуры стали древнетюркские 

каменные изваяния, изображающие человека в стилизованной форме, т.н. балбалы. Балбалы - 

каменные изваяния, поставленные в честь умершего.  

На просторах степи от Северного Кавказа до Алтая и Монголии можно встретить в большом 

количестве каменные изваяния из гранита и песчаника, «Каменные изваяния в виде скульптурных 

изображений человека или стилизованных стел - памятники ушедшим из жизни реальным лицам: 

хану, батыру, мудрецу или знатной женщине» [7, с.124]. Скорее их ставили в честь героев, каганов и 

других знатных персон, которых хотели увековечить.  

Культ балбалов, как и других каменных изваяний, просуществовавший до ХI - ХII веков, по-

видимому, сошёл на нет с распространением ислама. Версия, что балбалы ставили, в честь 

сражённых врагов вызывает сомнение.  «Балбалы поддаются интерпретации как двойники умерших, 

которые с курганных возвышенностей как бы следили за жизнью соплеменников, зорко охраняя 

табуны и пастбища от посторонних посягательств. В такой интерпретации каменные изваяния 

обретают смысл объекта кормления – обычай, который существовал, начиная от скифов и кончая 

казахами» [8,с.312]. Существовал обычай подношения еды балбалам. «Кормление балбалов (обмазка 

сыром, мясом, жирами, сметаной участков рта) – этнографический факт, имевший место среди 

казахов» [9, с.9]. 

Помимо вертикальной оси строения мира, по которой сферы неба, земли и подземного царства 

расположены друг над другом, в тюркской культурах существовали поверья о загадочных местах, 

имеющих мистический, ореол. Вместе с тем существовали также и мифические «обетованные» 

благодатные земли, в честь которых слагались легенды, как о Жер-Уйыке, или загадочные и 

неблагодатные, как Барса-Келмес, что демонстрирует многомерный и многоуровневый характер 

построения картины мира в традиционных тюркских культурах.  
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Резюме 

Ежелгітүрік мәдениетіндегі уақыт және кеністік 

Мухтарова Ғ.С. – Қазақ Ұлттық өнер университетінің «Сценография және сәндік өнер» 

кафедрасының доценты, философия ғылымдарының кандидаты,  gaini2008@hotmail.com 

Мақала дәстүрлі түрк мәдениеттеріндегі әлем бейнесі және оның негізін қалаушы категориялар: 

фәлсафалық  және эстетикалық дүниетаным, уақыт және кенестік және т.ғ.б. арналған. Асан Қайғы 

және Қорқыт ата тұралы аңыздар қарастырылады. Дәстүрлі мәдениеттер дамуындағы универсалды 

мәдени архетиптер заңдылықтары арқылы ежелгітүрік мәдениеттеріндегі ұқсастық айшықталады. 

Жеке тоқталғанда архаикалық сенім - нанымдар: күнге, аспанға, табиғат күштеріне, қасиетті 

жерлерге, қорғандарға  табыну культтарын зерттеу барысында табылған деректерге сүйене отырып 

ежелгі түрк мәдениеттеріндегі космогониялық дүниетанымның кұрылымдық бейнесінде ұқсастық 

анықталады.  

Түйін сөздер: эстетикалық дүниетаным, уақыт және кенестік, әлем бейнесі, архаикалық сенім – 

нанымдар, ежелгітүрік мәдениеттер 
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Summary 

The space and time in ancient turk cultures 

Gaini Mukhtarova – Associate professor of «Scenography and decorative art» department of the 

Kazakh National  University of Arts, candidate of philosophical sciences, gaini2008@hotmail.com 

 

This article  considered  the analysis are the image of the world in traditional cultures of аncient turk 

cultures and its basic categories: a philosophic and aesthetical picture of world, categories of time and space 

and etc. Considered the legends about Asan Kaigy and Korkyt ata. The investigation reveals typologic 

generality within limits of universal cultural archetypes: in formation of cosmogonic picture of the world in 

national turk proto-cultures, which were found out during the analysis of archaic cults, such as: the cult of 

the sun, the cult of the sky, culture of barrows, the cult of worship to powers of nature, the cult of sacral 

places etc.   

Keywords: aesthetical picture, categories of time and space, picture of world, archaic cults, proto-

cultures, turk proto-cultures 

 

 

УДК 78 

 

ФОРТЕПИАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

Сапиева М.С. – к.п.н., зав. кафедрой искусств Костанайского государственного  

педагогического институт 

 
В данной статье представлен обзор функционирующих на сегодняшний день музыкальных колледжей, 

высших учебных заведений, осуществляющих фортепианную подготовку специалистов. Подчеркнута роль 

ведущих высших учебных заведений республики – Казахской национальной консерватории имени Курмангазы 

и Казахского национального университета искусств. Указана значимость отечественной фортепианной музыки 

в формировании пианистов. Выделены основные тенденции творчества композиторов Казахстана последних 

десятилетий. Дан краткий обзор жанров отечественной фортепианной музыки. Указаны сборники 

фортепианных произведений отечественных авторов. Особое внимание уделяется нотным сборникам молодых 

композиторов. Подчеркивается значение республиканских и международных музыкальных конкурсов, 

инициаторами или организаторами которых выступает  Республика Казахстан. Особое место уделяется работе 

Центра творческих инициатив «Art aspect» в г. Астана. Отмечается, что проводимые в республике конкурсы 

направлены на выявление уровня фортепианной подготовки учащихся и студентов всех специальностей, 

популяризацию творчества казахстанских композиторов, поддержку молодых талантов. 

Ключевые слова: фортепианное образование, музыкальные учебные заведения, фортепианная музыка 

Каахстана, конкурсы пианистов, конкурсы молодых композиторов. 

 

В данной статье исследуется отечественное фортепианное образование начала ХХI века. 

Основополагающим в нашем исследовании являются выводы А.К. Мухитовой [1] о развитии 

фортепианного искусства Казахстана второй половины ХХ века и результаты исследований А.С. 

Нусуповой [2], Г.Т. Акпаровой [3]. Принципиальным отличием данной статьи является описание 

современного состояния  отечественного фортепианного образования в республике Казахстан и 

определение роли фортепианной музыки отечественных авторов последних десятилетий в 

формировании пианистов.  

В конце ХХ века фортепианное образование в Казахстане достигает наивысшего расцвета. Это 

связано с международным признанием национальной фортепианной школы Казахстана – победами 

Ж.А. Аубакировой и Г.И. Кыдырбековой на международных конкурсах, их гастрольными 

выступлениями на ведущих мировых сценах. С конца 1970-х годов набор учащихся музыкальных 

школ, училищ, студентов Алматинской консерватории  осуществляется на серьезной конкурсной 

основе: количество желающих получить фортепианное образование значительно превышает 

количество выделенных мест. Фортепианное образование в стране считается престижным. 

Ежегодные республиканские конкурсы юных музыкантов открывают новые имена. По итогам 

проводимых в указанный период республиканских конкурсов следует особо подчеркнуть уровень 
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подготовки учащихся музыкальных школ г. Алматы, г. Караганды, демонстрирующий высокое 

профессиональное мастерство педагогов Музыкальной школы им. К.Ж. Байсеитовой, 

Республиканской казахской специализированной музыкальной школы интернет для одаренных детей 

им. А.К. Жубанова, специализированной музыкальной школы-интернет  г. Караганды, музыкальных 

школ г. Алматы и г. Караганды. 

В конце ХХ века музыкальные школы функционируют во всех районных и областных, а 

музыкальные училища во всех областных центрах республики. Средние специальные учебные 

заведения живут активной творческой жизнью: для проведения концертов, мастер-классов 

приглашаются ведущие педагоги из консерваторий г. Алматы и стран СНГ. Это положительно 

сказывается на качественном уровне подготовки пианистов. Так, педагогический состав 

музыкальных училищ северных регионов активно сотрудничал с педагогами Уральской, 

Магнитогорской, Уфимской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской консерваторий.  

На сегодняшний день в Казахстане функционируют музыкальные колледжи в  г. Астана, г. 

Актюбинск,  г. Алматы, г. Атырау, г.  Жезказган, г. Кокшетау, г. Кызылорда, г. Павлодар, г. Рудный, 

г. Семей, г. Талдыкорган, г. Тараз, г. Уральск,г. Шымкент. 

В связи с присоединением Казахстана в 2010 г. к болонскому процессу, направленному на 

формирование единого европейского образовательного пространства, подготовка специалистов в 

высших учебных заведениях осуществляется согласно уровневой системе обучения: высшее 

(бакалавриат), послевузовское (магистратура, докторантура) образование. Обучение осуществляется 

по предложенным высшими учебными заведениями образовательным программам, разработанным 

профессорско-преподавательским составом специальности. В настоящее время в Республике 

Казахстан ведется работа по разработке профессиональных стандартов специальностей. Основу 

данных стандартов составляют общие дескрипторы квалификаций, ориентированные на результаты и 

компетенции.  

В настоящее время фортепианная подготовка специалистов в высших учебных заведениях 

осуществляется в рамках двух специальностей: 5В040200 – Инструментальное исполнительство, 

5В010600 – Музыкальное образование.  

Подготовку кадров по специальности «Инструментальное исполнительство» на уровне 

бакалавриата осуществляют два национальных вуза - Казахская национальная консерватория им. 

Курмангазы (г. Алматы), Казахский национальный университет искусств (г. Астана) и три 

государственных вуза - в г. Павлодар, г. Уральск, г. Шымкент. Данные учебные заведения готовят 

специалистов для осуществления концертной деятельности в учреждениях культуры и искусства, а 

также образовательной деятельности в музыкальных колледжах, специализированных школах, 

студиях и др. 

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы создана в 1944 году. Специальная 

фортепианная подготовка ведется на кафедре Инструментального исполнительства Факультета 

инструментального исполнительства. Заведующей кафедрой является Почетный работник 

образования Республики Казахстан В.М. Ибраева, получившая образование в Алматинской 

государственной консерватории им. Курмангазы (класс профессора Л.Л. Кельберга) и аспирантуре 

Минской государственной консерватории (класс профессора В.М. Эпштейна, профессора Г.И. 

Шершевского). В.М. Ибраева выпустила свыше 100 выпускников, среди которых лауреаты и 

дипломанты международных конкурсов, проходивших как в Казахстане, так и за рубежом. В 

настоящее время на кафедре работают ведущие педагоги: профессоры - Народная артистка РК 

Аубакирова Ж.Я.,  народная артистка РК Кадырбекова Г.И., Массовер С.А.; доценты - Заслуженный 

деятель РК Байсакалова А.Б., заслуженный деятель РК Ермеков Р.З., кандидат искусствоведения 

Мухитова А.К., заслуженный артист РК Несипбаев Г.Т., Нурланова Г.С.,  Узенбаева Г.Э.; 

преподаватели - Абдуллаева А.О., Романенко А.А., Несипбаев А.Г., Хидуанова Ж.М. и др. 

Казахский национальный университет искусств был создан в 1998 году. Подготовка бакалавров 

инструментального исполнительства осуществляется на кафедре Фортепиано Факультета музыки. 

Заведующей кафедрой является Почетный работник образования С.Ш. Асабаева, 

окончившая Московскую государственную консерваторию им. П.Чайковского (класс профессора 

В.К. Мержанова) и ассистентуру-стажировку Ташкентской государственной консерватории им. 

М. Ашрафи (класс профессора О.Ю. Юсуповой). Ее ученики неоднократно становились лауреатами 

Международных конкурсов пианистов и камерных ансамблей. В настоящее время на кафедре 
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работают следующие педагоги: профессора - Заслуженный деятель РК Измайлов Н.Т., заслуженный 

артист РК Кусаинов А.К., Мәдениет қайраткері  Мамбетова Д.А., Узбеков В.Т.; доценты - обладатель 

нагрудного Знака Ы. Алтынсарина Али Д.К., Айдабулова Г.М., Латышова Л.В., Шоткалиева Р.Е., 

Чередниченко А.Г.; преподаватели - Абильханова С.А., Васильев С.В., Есимханов Д.Т., Иванова И.К., 

Кульсеитова Ш.Б. и др. 

В отличие от специальности  «Инструментальное исполнительство» бакалавр музыкального 

образования призван решать задачи общего музыкального воспитания подрастающего поколения в 

учреждениях образования и культуры. В настоящее время по специальности «Музыкальное 

образование» обучение осуществляют три национальных вуза - Казахский национальный 

университет искусств, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая; государственные вузы в г. Актюбинск, г. 

Алматы, г. Атырау, г. Аркалык, г. Костанай, г. Кызыл-Орда, г. Павлодар, г. Петропавловск, г. 

Семипалатинск,  г. Талдыкорган, г. Тараз, г. Уральск, г. Усть-Каменогорск, г. Шымкент; а также 

частные вузы в г. Кызылорда, г. Шымкент, г. Жетысай. 

Таким образом, фортепианное образование в системе вузовской подготовки специалистов 

осуществляется в двух направлениях – «Инструментальное исполнительство», «Музыкальное 

образование». Важную роль в формировании будущего специалиста играет изучение фортепианного 

репертуара отечественных авторов. 

Фортепианная музыка композиторов Казахстана исполняется пианистами на всех этапах 

обучения, начиная от детского репертуара музыкальных школ до развернутых виртуозных пьес и 

произведений крупной формы в программах средней специальной и вузовской подготовки 

специалистов. Отечественная фортепианная музыка является обязательным требованием программы 

академических прослушиваний учащихся и студентов, государственных экзаменов на всех этапах 

обучения, при поступлении в музыкальные учебные заведения республики. 

На сегодняшний день отечественная фортепианная музыка представлена во всех жанрах: 

фортепианные концерты, сонаты, вариации, полифонические произведения и миниатюры. В развитии 

фортепианных жанров наблюдается этап переосмысления, связанный с общемировыми процессами 

глобализации и гуманизации. Национальная композиторская школа на рубеже веков отличается 

поиском новых путей соединения национального начала и достижений мировой академической 

музыки. Композиторы овладевают современной композиторской техникой, используют метод 

полистилистики, комбинируя элементы и структуры разных систем, стремятся к синтезу 

традиционных и новых средств. В результате этого формируются авторский тематизм. В этой связи 

фортепианная музыка композиторов Казахстана отражает ведущие мировые тенденции в области 

композиторского творчества и ключевые психологические установки эпохи - направленность на 

творчество, самопознание, интеграцию. При этом следует подчеркнуть, что фортепианная музыка 

композиторов Казахстана отличается глубокой национальной основой. Синтез национального и 

общемирового в отечественной фортепианной литературе вызывает особый интерес у западных 

ценителей музыки. Так, творчество композиторов Казахстана (Бестыбаева А., Жайым А., Меирбекова 

А., Райымкуловой А., Сагат А., Серкебаева А., Хусаинова Е. и др.) неоднократно высоко оценивалось 

зарубежными критиками на различных концертах, конкурсах, фестивалях. 

В отечественной фортепианной музыке особенно широко представлен жанр миниатюры, 

являющейся «музыкальной лабораторией» формирования авторского стиля, стимулом развития 

творческих идей композиторов [1, с. 9].  Для жанра фортепианного концерта характерно 

использование отличительных черт кюя токпе, в результате чего жанр концерта является ярким 

примером «взаимодействия и взаимопроникновения кюевости и симфонизма»  [2, с. 115]. 

Принципиальным отличием жанра сонаты является воплощение основных тенденций времени: 

стремление к философскому осмыслению действительности, углубление «общечеловеческого в 

содержании произведений» [3, с. 134]. На рубеже веков в творчестве А. Абдинурова,  Г. Абдрашева, 

Б. Аманжол, Б. Хасангали, О. Юлтыевой и других продолжили развитие жанры вариации, рондо, 

фантазии. К созданию полифонических произведений обращаются А. Абдинуров, Л. Мельникова и 

другие. 

Фортепианной музыки отечественными авторами написано немало. Многие фортепианные 

произведения известны за пределами республики. При этом следует подчеркнуть, что начальный этап 

формирования независимого государства по объективным причинам негативно отразился на 
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творческой активности Союза композиторов. В этот непростой для страны период огромную заслугу 

по сохранению и преумножению фортепианного репертуара республики сыграли педагоги 

Алматинской консерватории. Так, А.Б. Байсакалова явилась редактором следующих фортепианных 

сборников: фортепианные пьесы А.В.  Затаевича (2004 г.); Хрестоматия казахской фортепианной 

музыки (2004 .г); Пьесы на казахские народные темы (2005 г.), Альбом фортепианных пьес (2010 г.), 

Пьесы для  кобыза, скрипки и фортепиано (2010 г.), Хрестоматия казахской фортепианной музыки, 

том 2  (2011 г.).  

Нотной фортепианной литературы современных молодых авторов издано мало. Опубликованы 

сочинения молодых композиторов Айгерим Нуралиевой и Адильжана Толыкпаева (2005 г.). Их пьесы 

привлекают программностью, новизной музыкального языка - мелодикой, ритмом, оригинальностью 

средств выражения. На начальном этапе обучения детей игре на фортепиано особой популярностью 

пользуются сочинения Алиби Абдинурова. Так, опубликованный  композитором в 2008 г. 

«Фортепианные циклы для детей» отличаются, по мнению редактора Л.В. Латышевой,  ясностью 

образов и настроений, современным музыкальным языком. При поддержки Фонда Первого 

Президента в 2008 году выходит сборник фортепианных произведений молодых композиторов 

Казахстана, куда вошли уже известные не только в стране, но и за рубежом композиторы: А. Сагат, 

А. Абдинуров,  Ғ. Секеев, О. Несіпханов и др. В 2011 году опубликован нотный сборник «Ағым», 

куда вошли фортепианные сочинения преподавателей и студентов Казахского национального 

университета искусств: С. Еркимбекова, С. Абдинурова, Д. Останьковича, А. Таниева, Е. Терехиной, 

Е. Балакший, С. Галиевой, А. Андырбаева. Особый интерес вызывают представленные в сборнике 

творческие биографии композиторов. Однако, эти издания не покрывают всю потребность в 

обновлении фортепианного педагогического репертуара произведениями отечественных авторов. 

Фортепианная музыка композиторов Казахстана является обязательной в программах 

международных конкурсов, проводимых в республике. Следует подчеркнуть, что конкурсная жизнь в 

Казахстане в последнее десятилетие заметно активизировалась: увеличилось количество проводимых 

в республике конкурсов международного уровня, расширилась география участников, изменились 

требования к программам и финансовым условиям участия (заочная форма), добавились новые 

номинации – ансамблевое исполнительство (фортепианный ансамбль), композиция, учитель-ученик, 

преподаватель-солист.  

Так, с  2000 года проводится Международный конкурс пианистов Центральной Азии и Казахстана, 

учредителями которого выступают Министерство образования и науки РК, Министерство культуры и 

информации РК, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, «Музыкальное 

агентство «Классика». 

С 2005 года в Казахстане проводятся Национальные молодежные Дельфийские игры. По 

результатам конкурса формируется сборная команда Казахстана для участия в международных ирах. 

В положении конкурса оценивается номинация «Исполнительское искусство», направление 

фортепиано. 

С 2009 года проводится Международный конкурс юных  исполнителей  «Астана-Мерей», где 

допускаются участники возрастной категории от 7 до 18 лет. Конкурс проводится ежегодно в декабре 

месяце Республиканским научно-практическим центром «Дарын» совместно с Казахским 

национальным университетом искусств при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. В конкурсе присутствуют номинации «Фортепиано», «Фортепианный 

ансамбль», «Композиция». 

С 2013 года в г. Астана проводятся широкомасштабные международные проекты «Astana Piano 

Passion» с участием Народного артиста России, художественного руководителя конкурса Дениса 

Мацуева. Организаторами Конкурса выступает Акимат г. Астана и Общественный фонд «Accordi di 

Astana». 

В связи с созданием в 2013 году Центра творческих инициатив «Art aspect» заметно оживилась 

творческая жизнь в республике [4]. Так, благодаря усилиям Центра, при поддержке Филиала Союза 

композиторов Республики Казахстан в г. Астана, Общественного объединения композиторов 

Карагандинской области «Балауса» в 2013 году в г. Астана прошел I-ый Республиканский конкурс 

«Музыкальный сувенир», где предусмотрена номинация «Фортепиано» (соло, дуэты для одного 

фортепиано). В программные требования конкурса входило обязательное исполнение двух ранее 

опубликованных произведений казахстанских авторов.  
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В 2014 году Центром творческих инициатив «Art aspect» проводится ряд международных и 

республиканских проектов. Так, при поддержке Культурной ассоциации «Меlos» (Италия) в г. Риме 

проводится Международный конкурс музыкального искусства «Primavera Romana», где 

предусмотрено участие конкурсантов без возрастных ограничений. «Art aspect» проводит 

республиканский конкурс пианистов «Piano Stile», получивший в 2016 году статус международного. 

При поддержке Филиала Союза композиторов Республики Казахстан в г. Астана и Общественного 

объединения композиторов Карагандинской области «Балауса» в урочище Бурабай, на базе 

Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен», проводится Международная 

Ассамблея искусств «Таланты XXI века». В состязании предусмотрено участие конкурсантов в 

номинациях «Конкурс пианистов» и «Конкурс молодых композиторов». В рамках проекта 

проводятся творческие встречи с композиторами Казахстана, мастер-классы ведущих педагогов 

Республики,  а также выставка-продажа нотных сборников и компакт-дисков. 

С 2015 года Центр творческих инициатив «Art aspect» продолжил работу по организации 

масштабных проектов. При поддержке Союза композиторов Республики Казахстан проводится 

республиканский конкурс в сфере интерпретации народной инструментальной и песенной музыки 

«Өнер! Достық! Бейбітшілік!». При поддержке Культурной ассоциации «Меlos» (Италия), 

Консерватории имени Бенедетто Марчелло (Италия) в г. Венеция проводится Международный 

конкурс музыкального искусства «Virtuosi a Venezia», где предусмотрено участие в номинации 

«Фортепиано» (соло, дуэты для одного инструмента). При поддержке Филиала Союза композиторов 

Казахстана в г. Астана и Алматинского музыкального колледжа им.П. Чайковского проводится 

Международный конкурс пианистов, посвящённый Аиде Исаковой.  

С 2015 года Казахский национальный университет искусств выступает организатором 

международного конкурса фортепианной подготовки «Eurasia Piano Forum», а также 

внутривузовского конкурса молодых композиторов «Самал». 

Таким образом, с целью внесения позитивных изменений в музыкальную жизнь республики на 

сегодняшний день проводится множество различных по направлениям, требованиям к уровню 

подготовки участников, возрастным категориям конкурсов исполнителей-инструменталистов, 

молодых композиторов. Несомненно, такое  разнообразие проектов окажет положительную роль на 

дальнейшее развитие фортепианного образования в Республике Казахстан, а поддержка солистов-

инструменталистов, композиторов активизирует творческий потенциал молодежи, наметит 

дальнейшие перспективы в развитии фортепианного искусства в целом. 
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Түйіндеме 

Сапиева М.С. – ҚМПИ  п.ғ.к., доцент, Mayra_S@mail.ru 

Қазіргі кезеңдегі қазақстандағы фортепиано білім беру жүйесі 

Бүгінге дейін музыкалық колледждер мен жоғары оқу орындарда жүзеге асыратын 

фортепианналық мамандарды дайындау мекемелер ұсынылған. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясы мен Қазақ ұлттық Өнер университеті аталған  жоғары оқу орындарының ерекшілігі 

көрсетілген. Пианистердің қалыптастыру бойынша отандық фортепианолық музыканың 

маңыздылығы көрсетілген. Қазақстанның соңғы онжылдық бөлінген отандық композиторлардың 

шығармашылығы бойынша негізгі тенденциялары анықталғын. Отандық фортепианолық 

музыкасының қысқаша шолу мен шығармалардың жинақтары көрсетілген. Жас композиторлар 

жинағында ерекше назар аударылған. Қазақстан Республикасында бастамашылары немесе 
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ұйымдастырушы жүргізіледі, халықаралық және республикалық музыкалық байқауларында атап 

көрсетілген болып табылады. "Art aspect" орталықтың шығармашылық бастамалары ерекше орын 

бөлейді.  

Түйін сөздер: фортепиано білім беру, музыкалық оқу орындары, Қазақстан фортепиано музыкасы, 

пианисттер байқауының жарыстары, жас композиторлар сайыстары. 

 

Summary 

Sapieva M.S. – KSPI, associate professor, Mayra_S@mail.ru 

Рiano education in Кazakhstan on the modern stage of development 

The review of functioning to date musical colleges, higher educational establishments carrying out piano 

preparation of specialists is presented in this article. The role of leading higher educational establishments of 

republic is underline - to the Kazakh national conservatory of the name Kurmangazy and Kazakh national 

university of arts. Meaningfulness of home фортепианной music is indicated in forming of pianists. The 

basic tendencies of work of composers of Kazakhstan of the last decades are distinguished. The brief review 

of genres of home фортепианной music is Given. Collections of фортепианных works of home authors are 

indicated. The special attention is spared to musical collections of young composers. The value of republican 

and international musical competitions is underlined, by initiators or Republic of Kazakhstan comes  forward 

the organizers of that. The special place is spared to work of Center of creative initiatives of "Art aspect" in 

Astana. It is marked that held competition in a republic sent to the exposure of level of фортепианной 

preparation of students and students of all specialities, popularization of work of the Kazakhstan composers, 

support of young talents. 

Keywords: piano education, musical educational establishments, piano music of Каахстана, 

competitions of pianists, competitions of young composers. 
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Мақалада дәстүрлі музыканың халықтық педагогика негізінде құрылу жайлы жазылған. Дәстүрлі 

музыканттар даярлау мәселесі тек халықтық педагогика негізінде қаланған, жалпы педагог-музыканттың халық 

педагогикасында алатын орны.  

Кілт сөздер: оқыту, тәрбие, шығармашылық, музыкалық-педагогикалық, әндер, аспапта ойнау, музыка. 

  

Қазақ халқының әуен өнері – тoлғау, терме, нақыл әндері және үйлену, еңбек, шаруашылық, кәсіп 

бoлып жіктеледі. Әннің бұл түрлерін тұрмыс-салт жырларынан туғандағаны жайлы филoлoгтар өз 

зерттеулерінде дәлелдеген. Қазақ халқының әуендік шығармашылығы өзінің сан ғасырлар бoйындағы 

дамуында әуен тілінің бейнелеу құрамы жағынан негізінен, екі бағытта вoкалдық және аспаптық әуен 

түрінде қалыптасты. Бірінші – терме сарынды және кең тынысты сoзып айтатын шалқымалы әннің 

түрлері де, екіншісі – дoмбыра, қoбыз және басқа үрлеп oйнайтын аспаптарда oрындалатын, көбінесе, 

белгілі бір oқиғаға байланысты бoлып келетін күйлер. 

Кеңес өкіметіне дейінгі дәуірдегі қазақ қoғамындағы рухани өмірінің маңызы белгілі ауыз екі әуен 

мәдениетінің, дұрыс жағдайларда қалыптасуы, сoндай-ақ, көшпелі өмір және ауыл тұрмысының 

көптеген тұрақты дәстүрлері халық әуен өнері қайраткерлерінің бірнеше түрін қалыптастырды. Oлар 

– ақындар, жыршы-жыраулар, әншілер мен өлеңшілер, күйшілер мен ертекшілер, сықақшылар және 

басқалары. Әдетте, oлар көбінесе өзінің негізгі өнеріне қoса басқа да бірнеше өнердің иесі бoлды.  

Кеңес өкіметіне дейінгі қазақ әуенінің зерттеушілері өз еңбектерінде әуендік фoльклoрдың 

өміршеңдігін баяндағанымен, халық өнерінің кәсіби қайраткерлері туралы аз да, сирек жазылды. Ал, 

төменде аттары аталған бірнеше әншілер мен күйшілер, халық әуеннің көптеген классикалық 

шығармаларының автoрлары XIX ғасырда өмір сүргендері анық. Oлар: Құрманғазы Сағырбаев (1806–
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1879) , Дәулеткерей Шығаев (1820–1887) , Біржан сал Қoжағұлoв (1832–1894),  Абай Құнанбаев 

(1845–1904), Жаяу Мұса Байжанoв (1835–1929), Тәттімбет Қазанғапoв (1815–1862), Ықылас Дүкенoв 

(1843–1916) және басқалары. Oлардың шығармалары халықтың рухани мүддесіне сай келген сүйікті 

шығармалары бoлды, бірақ oлардың жиналуы және жазылынып алынуы тек кеңес өкіметі кезінде 

ғана жүзеге асырылды. Жиырмасыншы жылдары Oрта Азия және Қазақстанның, әуендік фoльклoрын 

жинауға ерекше ықыласын көрсетті. 

Белгілі әуен зерттеушісі әрі жинаушысы А. В. Затаевич қазақ даласын аралап, жүріп, екі мыңға 

жуық ән-күйлер жазылды. А. В. Затаевич «Қазақ халқының мың әні», 1931 жылы «Қазақтың бес жүз 

әні мен күйлері» [1]бұл күнде де тарихи маңызы зoр еңбектері бар. М. Гoрький, А. Затаевичтің 

еңбегін жoғары бағалай келіп, қазақтың ән-күйлері бoлашақ кoмпoзитoрлар үшін еңбектерінің қайнар 

көзі екенін дәлелдеген. Басылым ерекшелігі – мұнда көптеген белгілі халық әндерінің сөздері 

табылып, жазылған.  

А.Затаевич бастаған үлкен істі oтызыншы жылдары Д. Мацуцин, Б. Ерзакoвич, Е. Брусилoвский, 

А. Жұбанoв, Л. Хамиди бертін, М. Төлебаевтың жалғастырып, ән-күйлерді нoтаға түсірді. Қазақ 

Республикасы Ғылым академиясының кoрреспoндент мүшесі, өнертану ғылымының дoктoры, 

республикаға еңбек сіңірген өнер қайраткері, кoмпoзитoр, әуен зерттеушісі, прoфессoр Б. Г. 

Ерзакoвич өзінің бар күш жігерін табиғи қабілетін қазақ әуенінің өнеріне жұмсауды мақсат етті. Б. Г. 

Ерзакoвич аз уақыт ішінде бес жүзге жуық ән-күй жазып, oның екі жүзден аса әуенін әншілердің 

фoртепианoның сүйемелімен айтуына өңдеді. Oл oсымен ғана тoқталып қoймай, халық әншілерін 

бұдан да көп жинап алу мақсатымен республика oблыстарына сапарға шықты. Сөйтіп, oл Семей, 

Сoлтүстік - Қазақстан, Павлoдар, Ақмoла және Қарағанды oблыстарын аралап шығып, қазынасына 

2500-ден астам ән мен күйді нoтаға түсірді, біразын радиo таспаларға жазып берді. Б. Г. Ерзакoвичтің 

өзі жинақтаған қазақтың ән мен күй туындыларына, oның oрындаушыларына алғаш рет тoлық 

сипаттама бергендігін ерекше атап айтқан жөн. [2] 

Экспедиция кезінде халықпен қoян-қoлтық араласа жүрген Б. Г. Ерзакoвич қазақ әуенінің Кенен 

Әзірбаев, Естай Беркімбаев, Шәкір Әбенoв, Қали Байжанoв, Жүсіпбек Елебекoв секілді аса дарынды 

өкілдерімен де тығыз қарым-қатынаста бoлды. Атақты Естай ауылында бoлған сәтінде былай 

әңгімелеген: «Табиғатында өте байсалды, өз әндерімен өзге автoрлардың әндерін салмақты 

саздылықпен шырқайтын Естай әйгілі «Қoрланды» oрындағанда бөлекше тoлқып кетеді. Тіпті 

радиoға жазу кезінде де әннің шарықтай шырқалатын тұстарында көзіне жас түсті.  

Тегі, жас шағында қалың мал төлей алмай сүйіктісімен айырылған жан трагедиясы oны өмір бoйы 

тoлқытып өтсе керек». Б.Г.Ерзакoвич oтызыншы жылдардың өзіндік өзі жинақтаған көптеген халық 

әндерін әуендік аспаптар сүйемелінде oрындауға өңдеді. Мұндай әндер сoл кезде радиoдан көп 

oрындалып айтылды. Ал елуінші жылдардан бастап oларды жүйелі түрде зерттеу басталды. 

Зерттеуші ғалымның терең білімінің арқасында дүниеге келген «Қазақ халқының ән мәдениеті» 

мoнoграфиясы, «Қазақ сoвет халық әндері» атты әуендік-этнoграфиялық жинағы шығарылды. Б. Г. 

Ерзакoвичтің Ахмет Жұбанoв және Мәриям Ахметoвамен бірлесіп жазған «Сoветтік қазақ музыкасы» 

деген еңбегі Қазақ ССР Ғылым академиясының Шoқан Уәлиханoв атындағы сыйлығына ие бoлды 

[2]. 

Тұрмыс-салт әндері адам баласының өмірге келіп ержетіп, есеюі, қаза бoлуы сияқты елеулі 

кезеңдерге, уақиғаларға байланысты туды. Нәрестенің өмірге келуі, әр шаңырақты қуанышқа 

тoлтырып, шілдехана жасалып, ат қoйылады. Кіндігі түскен баланы 5-6 күннен сoң бесікке салып, 

түрлі ырым-жoралғылар жасалған. Ал бесікке салынған баланың өсіп жетілуінде бесік жырларының 

тәрбиелік маңызы зор. Бесікке салынған бөбек анасының сүйіспеншілікке тoлы, жанға жағымды нәзік 

әуеніне балқып, тәтті ұйқыға кетеді. Бесік жырларының құрылымы қарапайым бoлғанымен, сазы жан 

тебірентер мамыражай, әрі көркем бoлып, жас сәбидің нерв жүйелеріне, жалпы психикасына 

жағымды әсер етеді, көңіл-күйін oрнықтырады.  

Ананың бесіктегі нәрестесін уата oтырып айтқан игі тілектері, бoлашаққа деген жақсы үміттерін 

сүтімен, әлдиімен ерте бастан-ақ құлағына құйылып ер жетеді. Балалар мен жастардың әндері 

көшпелі өмір сүрген халықтың күнделікті тіршілігіне байланысты туындаған. Балалардың өздеріне 

қoршаған табитаттағы жан-жануарлармен, құстардың дыбысын, іс-әрекеттерін қызық көріп 

бейнелегендері «Асау мәстек», «Қoғый гөк», «Сoқыр теке» және сoл сияқты түрлі oйын 

элементтерінде кездесіп oтырады. Oсы oйындардың әндері де бала табиғатына сай, oйнақы, көңілді, 

ширақ бoлып келуі oлардың әуендік-эстетикалық қабілеттерімен, мәнерлеп ән салу дағдыларын 
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дамытуға септігін тигізіп oтырған. Ал «Қамажай» сияқты жастардың ауыл арасындаға тoй-тoмалақ, 

алтыбақан және басқа oйындарында айтылатын әндері oларды әсерге бөлеп, әнге деген ынта-

ықыласын қанағаттандырып, сүйіспеншілігін арттырды.  

Балалар мен жастар әндерінің бәріне тән ерекшеліктері oлардың, oйнақылығы, эмoциялық көңіл 

күйінің көтеріңкілігі, дидактикалық мән мағынасы күнделікті oқу тәрбие жұмыстарында пайдалануға 

өте қoлайлы жағдай жасаған. Еңбек, шаруашылық, кәсіп әндері мазмұны жағынан бірнеше түрге 

бөлінеді және тақырыбы мен пoэтикалық oрындалатын еңбек, шаруашылық түріне байланысты. 

Қазақ халқының негізгі кәсіпшілігі төрт түлік малмен байланысты бoлғандықтан, oның өмір 

тіршілігінде үлкен oрын алады. Халық төрт түлік малды құт санаған және Шoпан ата – қoйдың, 

Жылқышы ата – жылқының, Сексек ата – ешкінің, Oйсыл қара - түйенің, Зеңгі баба – сиырдың пірі 

деп оған ұғынып табынған. Аңшылық, саяткерлік әндері жігіттің арманы бoлған жүйрік ат, қыран 

бүркіт, алғыр тазы, сұлу қызға деген ғашықтық сезім арқау бoлып, мінсіз сұлулық, шынайы мөлдір 

сезім, жан-жануар, табиғат сұлулығын дәріптейді. Егіншілік әндері Наурыз мерекесіне байланысты 

тақырып елеулі oрын алды. Сабантoй кезінде «Кеусен», «Ат жел» сияқты әндер айтылған. Жұмысшы 

әндері Қарағанды, Қарсақпай, Жезқазған, Риддер шахталары мен рудниктері иелерінің зoрлық -

зoмбылығы, жұмыскердің ауыр еңбектері, көрген мехнаты тақырыптары арқау бoлған. Oған «Ауыр 

еңбек астында», «Ақшамды бермей қoйды ғoй» тәрізді әңдерін жатқызамыз.  

Ғылымның терең дамуы «белгіліні» белгісіздікке апарады: ол кері қарай талпынады және 

белгісізден белгілі мәлімет табиғи инстинктісінен туындайды. Аңғарымпаздық білімпаздық креативті 

тұлғаның жаңалыққа құмарлығын арттырып, тану үдерісін үнемі ынталандырып,  ырықтануына 

бағдар жасайды. Білімділік деңгейінің артуы бір мезгілде интеллектуалдық ізденісті тереңдету де 

болып табылады. Л.И.Беляева[3] атап көрсеткендей, «педагогикалық әрекет» ұғымы педагогиканың 

негізгі категорияларының ішінде өз орнын тапқан жоқ. Оның ойынша теориялық тұрғыдан 

қарастыратын категориялар ішінде басты орынды педагогикалық әрекет алуы керек. М. М. 

Поташник[4],  педагогикалық әрекетті педагогикалық оқу еңбегі тұрғысынан қарастырады: 

«Педагогикалық әрекет шығармашылықсыз болуы мүмкін емес, оқытушының кез-келген 

қайталанбайтын шешімі, студенттің тұлғасы, жағдайлар, ауысып келіп отыратын үнемі дәстүрлі емес 

факторлардан туындайды.  

Педагогикалық әрекет, ғылым мен өнердің қоспасы, олардың әр құрамдас бөліктері 

шығармашылықсыз болмады». Педагогикалық әрекетті шығармашылық тұрғысынан қарастыра 

отырып, М.М.Поташник оның практикалық жағынан түрленуіне назар аударады: мәселелерді шешуді 

дәстүрлі емес тұрғыдан қарастыру; жаңа әдіс, тәсіл, түр, құралдарды жасап, оларды байланыстыра 

білу; педагог жинақтаған тәжірибені тиімді пайдалану; белгіліні жаңа міндеттермен өңдеу, 

сезімталдықты, нақты сандарлы, білімнің негізінде өркендету, орынды пайдалану; бір мәселені 

шешудің түрлі жолдарын көре білу; әдістемелік ұсыныстар мен теориялық ережелерді нақты 

педагогикалық әрекетке енгізе білу және т.б. Өкінішке орай, бұл іс-әрекет сол стандарт ауқымынан 

шығармайтыны бүгінде байқалып отыр. 

Өз пікірін дәлелдеу мақсатында былай дейді: «Шебер деп өз мамандығын жетік меңгерген 

жұмысшыны айтамыз, ал, шеберлік әдетте үлкен тәжірибемен байланысты. Әлі шебер болмаған жас 

оқытушы шығармашылықпен жұмыс істей алады» - деп ой қорытады.  

Бұл пікірден педагогикалық шығармашылықтың жалпылама сипатта болуға мүмкіншілігі бар 

екенін көреміз. ХХ ғасырдың соңында педагогика мен психологияда шығармашылық жайлы әртүрлі 

мәліметтер жинақталды. Бірақ, барлық ақпараттық материал өз кезегінде жаңа білімді жеткізу үшін 

ой елегінен өткізіп, жүйелеуді қажет етті. Сондай жаңа білімге әртүрлі типологиялық сипаттауды 

айқындау жатты. Шығармашылық тұлғалар типтері: шығармашылық тұлғаның ойының сапасы мен 

белгілері; шығармашылықтың пайда болуының механизмдері мен формалары; шығармашылық 

еңбектің шарттары мен оның түрткісі.  

Сонымен бірге шығармашылық мәселесінің қиындығы оны дәстүрлі емес, ерекше тұрғыдан 

зерттеу жолдарын табу болды. Оның бірі – жаңа ғылым бағыты аясында «жалпы білім беретін мектеп 

педагогикасы» - «креативті мүмкіндік» дами бастады. Креативтік мүмкіндік оқытушының оқысынан 

шешім қабылдау әрекетін өзінің объектісі етіп ала отырып, оны тек шығармашылық әрекет 

жағдайында болатын өнімділігі, кәсіби шеберлікті өркендету факторлары мен жетістікке жету 

жағынан қарастырады. Тұлғаны зерттеуді жалғастыра отырып, зерттеушілер назарын әлі де 

«тұлғаның шығармашылық әрекет субъектісі» ұғымы аударды. Сөйтіп, нәтижесінде барлық 
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зерттеушілердің ой-тұжырымдары бір арнаға құяды. Соған байланысты тұлғаның шығармашылық 

қасиеттері қайтадан талдана бастады. Шығармашылық қасиеттерге ғалымдар байланыс жеңілдігін, 

сыни тұрғыдан ойлай алуы, тәжірибені тарата алуы, сөйлеу жылдамдығы, өктемдік тәрбиелеу 

бағытынан аулақ болуы, жоспарлай, болжай алу қабілеті, бастама көтере алуы, шешімді жылдам, 

дұрыс қабылдай алуын, тағы басқа қасиеттерді жатқызды. Мұндай зерттеулер шығармашылық 

теориясын тек тереңдетіп қана қоймай, жаңа мәселені – шығармашылық даралықта зерттеу 

қажеттілігін көрсетті. Бұдан шығарар қорытынды сол нысанды құрылым-жүйесінде алып, ептеген 

өзгеріс енгізумен шектелуді аңғартады. 

Ғалымдар бұл мәселелерді бұрын да шығармашылық қиял мен фантазияны қалыптастыру; 

шығармашылық әрекет тетіктері; студенттің әлеуметтік ортасынан ықпалдастық дамуына мүмкіндік 

туады; шығармашылық әрекетті басқару мүмкіншілігі; ұжымда шығармашылық тұлғаны тәрбиелеу 

деп бөліп қарастырған. Соңғы жылдары адам даралығы шығармашылық әрекетте өзін-өзі жүзеге 

асыратын бірегей тұлға екені анықталған. Басқаша айтсақ, қазіргі ғылым «шығармашылық даралық» 

ұғымымен толықтырылды. Ұжым ішіндегі кейбір даралықты ескеру деген іс-әрекет ендірілді. 

Мінездері ұқсас тұлғалық сипаттағы педагогтардың әрекеттерін қарастыра отырып, олардың 

әрекеттерінің стилі әртүрлі екендігін айырып көрсетті. Осы негізде оқытушы ↔студент өзара 

әрекетке түсіп, тұлғаны дайындау емес, сонымен қатар педагогикалық шығармашылық субъекті, яғни 

даралықты дайындау деген қорытындыға келді. Ішкі субъективті іс-әрекетке студенттер 

мойынұсынбай келеді. Міне, әр студенттің ішкі интеллектісін өркендету көкейкесті мәселе болып 

отыр. 

Шығармашылық іс-әрекетке дайындықты қалыптастыру идеясы Н. В. Кузьмина[5], Н. Д. 

Никандров[6], А. И. Пискуновтардың[7],  еңбектерінде кеңінен ашылған. Олар шығармашылық 

еңбекке, оның даму шартына дайындық мазмұнын анықтайтын қасиеттердің кең көлемді тетіктерін 

ашты. Кәсіби шығармашылыққа дайындық мәселесін талдай отырып, бірталай зерттеушілер тек 

шығармашылық еңбек қана шеберліктің жоғары өлшемі екені деген байлам жасады. Н. В. Кузьмина 

«тұлғаның шеберлігі» деген ұғым енгізді. Оның көмегімен тұлғаның қарым-қатынасы адам 

қасиеттерінің кіріктірілуі және шұғылдануға тиісті әрекеттің жүзеге асырылуы қарастырылады. 

Халқымыздың ғасырлар тереңінен жеткен әуен өнері үлкен екі арнада көрінеді. Олар: ән және 

аспаптық дәстүр. Зерттеушілердің анықтауынша, бұл екеуінің ерте туғаны – ән жанры. Халық әндері 

– сарқылмас қазына. Оны жай ғана ән салу, өзге де қасиеттері бар. Ән – өнер. Ән – адамның көңіл-

күйі,тебірінісі мен толғанысы, қуанышы мен жұбанышы. Ән-табиғат суреттемесі. Ән – халықтың 

көркем ой-санасы, көркем тарихы. Ән- өмір айнасы. Олай болса, бізге әсер еткен өмір 

құбылыстарының барлығы дерлік ән арқауына айналып отырған.  

Қорыта келгенде, қазақ халқының дәстүрлі әндерінің зерттелу барысы дегенде біздер аты белгілі 

әншілер мен күйшілердің осы бағытта қосқан рухани үлесіне тоқталып өтейік. 

Қазақтың дәстүрлі әуенін тұңғыш нотаға түсірген А. В. Затаевич зерттеулерінің бүгінгі күнге 

дейінгі көкейкестілігі ескерді. А. В. Затаевичтің игі істерін жалғастырушылар: Б. Ерзакович, Е. 

Брусиловский, А. Жұбанов, Л. Хамиди, М. Төлебаевалардың Қазақ Республикасы Ғылым 

академиясының кoрреспoндент мүшесі, Б. Г. Ерзаковичтердің өңірлік, аймақтық, республикалық 

дәстүрлі әуен ерекшеліктерін айқындағалы жайлы пікір түйдік. 

Мұнымен бірге ретро қағидамен Ш. Уалихановтың, А. Құнанбаевтың, Ы. Алтынсариның, М. 

Жұмабаевтың әуен жайлы тұжырымдамаларын жіктедік. 

Әуенге негізгі нысандар әдебиет болғандықтан, ауыз әдебиеті,жазба-әдебиетінің дәстүрлі әнге 

айналуы жайлы зерттеушілердің бағдар-бағыттары түзілді. 

Алдымен музыкалық өнердің теориялық негізін халық өзі жасаған. Тұрмыс-салтқа қатысты 

шыққан әндерге, күйлерге тоқталып өттік.  

Ал, педагогикалық негізі алдымен мектепте қаланып, кейін жоғары оқу орнындарында  

сабақтастық қағидамен өркендеп келеді. 

Дәстүрлі музыканттар даярлау мәселесі тек халықтық педагогика негізінде қаланғанын ескерген 

жөн. 
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ПОСТРОЕНИЕ  НА ТРАДИЦИОННЫЙ МУЗЫКИ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

В данной статье рассмотренно построение традиционной музыки на основе народной педагогики.  

Проблемма о народной педагогики о подготовке традиционных музыкантов. Педагоги-музыкант 

какую роль играет в народной педагогике аспекты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Михайлова Н.А. –  к.п.н., доцент кафедры творческих специальностей, 

Султанова М.Э. -–  к. искусствоведения, доцент кафедры творческих специальностей 

Асембайулы Е. – к.философ.н., доцент кафедры теории и методики изобразительного и 

прикладного искусства 

 
  В статье рассматриваются проблемы развития творческого потенциала детей и молодежи в контексте 

преобразования современного  отечественного  художественного образования.  Интеграция информационно-

компьютерных технологий в образовательный процесс дает мощный стимул для самообразования, 

профессионального роста и творческого совершенствования обучающихся. Доступные и актуальные цифровые 

технологии позволяют  оформлять результаты своей работы в удобные и современные форматы, понятные  и 

используемые практически во всех странах мира.   

Ключевые слова: творческий потенциал, цифровые технологии, образование профессионалов, 

мультимедийные ресурсы. 

 

Раскрытие и развитие творческого потенциала одаренных детей и молодежи может осуществиться 

только через подготовку квалифицированных и творчески активных педагогических кадров всех 

уровней – от воспитателей детских садов до преподавателей колледжей и вузов. Это в свою очередь 

обуславливает формирование особых компетенций и компетентностей, рассматриваемых как 

показатель педагогического мастерства, что в свою очередь существенно влияет на качество 

образования.  
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Особый упор в преобразовании системы образования делается на новые формы обучения, которые 

смогли возникнуть только с помощью новых информационных технологий и технологий связи. 

Применение новых информационных технологий для развития новых форм дистанционного 

обучения на базе Интернета приводит к иному пониманию действительного  значения 

международного уровня в образовании. В то время как реальная мобильность продолжает иметь 

большое значение, она начинает рассматриваться как один из элементов интернационализации. 

Растущее значение приобретает такое международное измерение в образовательной практике, при 

котором мобильность осуществляется в виртуальном пространстве или когда целью является 

создание международных условий для обмена идеями [1].  

Согласно прогнозированию мировой спрос на образование будет увеличиваться с каждым годом и 

роль Казахстана и системы казахстанского образования как стратегического ресурса повышения 

конкурентоспособности нашей страны в формирующихся процессах глобализации оказывается очень 

заметной и важной в условиях евразийского контекста. 

В связи с этим глава Республики Казахстан, Н.А. Назарбаев предложил к реализации новый 

проект «Интеллектуальная нация - 2020» в рамках Послания  к народу «Рост благосостояния граждан 

Казахстана – главная цель государственной политики». Новая национальная идея заключена в 

преобразовании Казахстана в страну с «конкурентоспособным человеческим капиталом» [2].  

Впервые эта идея была озвучена на форуме стипендиатов программы «Болашак», состоявшемся в 

первых числах февраля 2008 года в столице Астане. Проект состоит из трех блоков, каждый из 

которых неотъемлемая часть целого: первый ключевой момент «касается  инновационной системы 

образования» [3], второй опорный момент – это мощная информационная революция. Третье, и 

вероятно, самое важное направление есть духовное воспитание молодежи, так как наряду с 

однозначными свидетельствами расцвета и подъема страны все более заметным становится 

диссонанс между признаками материального благополучия народа и явным регрессом духовных 

ценностей.  

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев так формулирует данную проблему: «Надо добиться того, 

чтобы наша молодежь умела не только получать, но и создавать новые знания. Самым ценным 

знанием сегодня становится креативное мышление, умение перерабатывать знания, рождать новые 

решения, технологии и инновации. Для этого нужны новые методики, новые формы преподавания, 

новые специалисты» [4]. 

Новые информационные технологии представляют собой воистину гигантскую возможность для 

использования их в образовательном процессе. Появление и быстрый рост цифровых технологий 

перевели процесс поиска, доступа и хранения нужной информации на качественно новый уровень. 

Информационные порталы, блоги, социальные сети, - все это навсегда изменило лик современной 

науки, в том числе и педагогики.  

Компьютер уже не рассматривается как «чудо техники», доступное лишь избранным, а мыслится 

как неотъемлемая часть повседневной жизни.  С его помощью общение, обмен опытом, важной 

информацией, ценность которой характеризуется как постоянством во времени, так и моральным 

устареванием, осуществляется в глобальных масштабах. Мы можем не только знакомиться и 

принимать участие в семинарах, беседах и конференциях по всему миру, воспринимая все новое и 

злободневное, но и сами активно влиять на этот процесс, будучи полноценными членами нового 

информационного сообщества.  

Сегодня любой преподаватель располагает целым спектром возможностей для применения в 

процессе обучения разнообразных средств цифровых технологий. Это банки данных, поисковики 

Интернета, многочисленные электронные учебные пособия, словари и справочники, электронные 

энциклопедии, обобщающие терабайты полезной информации, собранной со всего мира.  

Доступные и актуальные компьютерные программы позволяют искать и оформлять результаты 

своей работы в удобные и современные форматы, понятные  и используемые практически во всех 

странах мира.  

Студенты и школьники, представляющие собой так называемое «поколение Y» и «поколение Z», 

особенно последнее, намного лучше и быстрее чем их родители и педагоги ориентируются в 

компьютерных, цифровых и биотехнологиях. Социологи часто называют их «поколением большого 

пальца», что означает их способность действовать одним пальцем руки для отправки SMS или 

общения в виртуальных сетях с мобильных устройств.  
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Поэтому для современного педагога крайне важно понимать специфику нынешней молодежи, но 

также необходимо самому уметь многое из арсенала своих подопечных, что поможет с ними 

сблизиться.  

Такое понимание новых информационных коммуникативных технологий позволит не только 

образовывать, воспитывать и развивать студента, но и самому получить мощный стимул для 

самообразования, профессионального роста и творческого совершенствования. Преподавателями не 

рождаются, но становятся. И здесь для нас крайне важно преодолеть некий невидимый водораздел, 

где ремесленничество превращается в мастерство.  

Само понятие «мастерство педагогическое» определяется как «высокий уровень овладения 

педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, профессионально 

важных качеств личности, позволяющих педагогу эффективно управлять учебно-познавательной 

деятельностью учащихся и осуществлять целенаправленное педагогическое воздействие и 

взаимодействие» [5].  

Вышеупомянутое взаимодействие способно осуществляться только при условии гармоничных 

отношений между обеими сторонами, а для этого современному педагогу просто необходимо 

прекрасно ориентироваться в информационном мэйнстриме.  

Это не только непосредственно усовершенствует учебный процесс, но и очертит приоритеты для 

самого преподавателя, которые можно выразить следующей формулой: «от профессионального 

образования к образованию профессионалов».  

Понимание потенциала компьютерных технологий, владение хотя бы стандартным набором 

элементарных адаптированных программ обусловит дальнейшее желание учиться, постигать новое, 

постоянно расширяя возможности.  

В данный момент компания «Google» совместно с Гарвардским университетом занимаются 

оцифровкой и распространением книг в глобальной сети. Это дало начало новой отрасли науки – 

культурономике. Она базируется  на огромном цифровом материале, накопленном интернет-

компанией Google. Сегодня Google оцифровал примерно 15 миллионов книг, что составляет 13% всех 

когда-либо издававшихся томов. Этот массив содержит 600 миллиардов слов, которые ни одному 

человеку не под силу прочесть за всю свою жизнь [6]. 

Однако эти новые технологии  и компьютерный статистический анализ позволяет проводить 

быстрый поиск слов и символов по всей базе данных, благодаря чему можно быстро отслеживать 

проявления того или иного культурного феномена в ходе истории, который хотя бы один раз нашел 

отражение в книгах. Это в свою очередь даст возможность не просто получить доступ к самой 

большой на нынешний момент базе данных, представляющей собой своего рода интеллектуальный 

банк человечества, но и анализировать, делать выводы и прогнозировать многие явления нашей 

жизни в самых разных ее областях.  

Более того, любой пользователь, в частности педагог, сможет применять эти информационно-

коммуникативные технологии для своей научной области. Это позволит сформировать собственную 

базу данных, оперировать конкретными цифрами и фактами, что аргументирует практически любое 

теоретическое умозаключение.  

Совсем еще недавно единственным методом подобного мониторинга было анкетирование. Это 

требовало масштабных финансовых затрат, не говоря уже о времени, потраченном на опросы тысяч 

респондентов. Опрос предусматривал дальнейшую обработку данных, сопоставление и анализ. 

Теперь даже те 13% оцифрованных книг предоставляют гигантские возможности специалистам в 

самых разных областях науки, экономя драгоценное время, совершенствуя и уточняя итоги.  

Для сферы образования подобные технологии неоценимы. Интернет-анкетирование позволит 

быстро реагировать на любые преобразования в этой области, что в свою очередь предопределит 

профессиональную мобильность, как педагогов, так и молодежи, так как вряд ли можно недооценить 

развитие информационных средств без мониторинга образовательных услуг, качества обучения, 

подготовки кадров, их последующего обучения и переподготовки. 

Развитие информационных технологий позволяет современному педагогу использовать не только 

обычные материалы (книги, журналы, периодику), но и оперировать мульмедийными ресурсами, где 

особую роль играют электронные учебники. Поэтому в каждом образовательном учреждении должна 

быть создана своя медиатека, услугами которой смогут пользоваться все желающие.  
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В глазах одаренной молодежи педагог, владеющий новыми технологиями, понимающий и 

профессионально разбирающийся в информационных потоках, не просто достоин уважения, но 

способен стать истинным модератором образовательного процесса, основанном на доверии и 

признании.  

Здесь, конечно же, непременно следует отметить возможность и важность непрерывного 

образования человека в течение всей жизни, в рамках которого педагог может при желании 

самостоятельно увеличивать недостающие профессиональные, общекультурные знания и другие, 

востребованные жизнью. 

Сейчас многие музеи и картинные галереи с мировым статусом имеют разветвленную 

информационную сеть, где репрезентативная функция не является единственной. Основной упор 

делается именно на образовательную политику, приобщающую людей к миру искусства.  

Не покидая учебной аудитории можно совершить виртуальную прогулку по залам, где голос 

невидимого гида подробно расскажет не только об отдельных картинах или художниках, но также и о 

самой эпохе, выдающихся событиях и людях, повлиявших на сложение того или иного стиля.  

С конца 2010 года на основе новейших цифровых технологий интернет-компания Google 

совместно с мировыми музеями запустила новый проект «Google-art», который нацелен на 

подробнейший анализ художественных произведений. Согласно мониторингу было выделено 

определенное количество полотен, представляющих наиболее устойчивый интерес потенциальных 

пользователей.  

Если другие картины можно увидеть лишь со стороны в качестве виртуального зрителя, то 

избранные шедевры обработаны в тончайшем цифровом формате. Это дает возможность рассмотреть 

полотно в мельчайших подробностях. Самое высокое разрешение позволяет увидеть все 

художественные и колористические нюансы: состав и качество красок, холста, багета, толщину 

красочного слоя, эффекты и прочие особенности, формирующие именно то, что мы называем 

почерком мастера.  

Этот проект уже зарекомендовал себя как чрезвычайно перспективный и нужный, в результате 

чего Google продолжит оцифровывать другие шедевры, чтобы сделать их доступными для всех 

интересующихся.  

Подобный опыт неоценим в современных образовательных учреждениях  для одаренных детей и 

молодежи не только как средство знакомства с мировым искусством, но и как способ заявить о себе, 

популяризовать отечественную культуру и искусство.  

Современная интерактивная педагогика, «в центре которой находится студент», может органично 

объединить свои усилия с традиционным художественным образованием и помочь Казахстану, 

который, включившись в процесс развития мировой экономики и торговли, вошел и в 

международный арт-рынок. И с учетом колоссального творческого и духовного потенциала нашей 

молодой республики, он должен занять там подобающее ему достойное место. Навык общения в 

мировом информационном пространстве способен сформировать и развить у молодежи особую 

культуру восприятия.  

Не секрет, что молодые талантливые специалисты в области искусства стремятся уехать за рубеж, 

так как там уже налажена и отработана информационно-коммуникативная система в формате арт-

менеджмента. Современное искусство – область чрезвычайно тонкая и быстро реагирующая на 

любые изменения в социуме, и поэтому новые технологии способны объективно отразить их.  

За рубежом крупные галереи и музеи постоянно отслеживают новые творческие идеи, и так как 

они заботятся о своем имидже, то охотно становятся главными потребителями подобного товара. 

Здесь речь идет не столько о вопросе приобретения произведения, сколько о возможности его 

презентации потенциальному покупателю, что является важным и дальновидным экономическим 

шагом и акцентирует общественное внимание на открытости музеев и галерей новым формам 

творческого диалога. В данном случае, музеи вызывают больше доверия, и собирают значительное 

число зрителей, в отличие от одиночных авторских акций.   

Таким образом, представленные выше параметры вполне доступны и способны существенно 

расширить профессиональные навыки педагогов и студентов как будущих педагогов, получающих 

художественное образование, и позволить им самим определять судьбы культурного потенциала 

нашей молодой республики.  
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Хотелось бы подчеркнуть, что активное внедрение информационных компьютерных технологий в 

образовательный процесс позволяет осуществить переход к качественно новому уровню 

педагогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, 

методические и технологические возможности, что в целом способствует повышению качества 

подготовки специалистов, повышению профессионального мастерства современного педагога, 

работающего с одаренными детьми и молодежью. 
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In article problems of development of creative potential of children and youth in the context of 
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УДК 78 
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В данной статье освещаются вопросы формирования концертмейстерских навыков в классе 

«Основного/Дополнительного музыкального инструмента» по классу баян в подготовке бакалавра 

музыкального образования. В условиях реформирования образования перед высшей школой стоит задача - 

повысить эффективность качественной подготовки квалифицированных педагогических кадров, в том числе и 

будущих учителей музыки. Поэтому образовательный процесс осуществляется в соответствии с поставленными 

задачами разработанной образовательной программы, на котом студенты изучают репертуар музыкальной 

школы,  рассматривают вопросы правильного использования  аппликатуры и интерпретации в соответствии 

тесситурных условий произведения и многое другое, необходимые в его дальнейшей педагогической 

деятельности. 

Ключевые слова: концертмейстер, концертмейстерский класс, аккомпанемент, баян, фортепиано,  

инструментальное исполнительство, методика преподавания.  

 

Как известно, в настоящее время в вузы по специальности «Музыкальное образование» поступает 

молодежь в основном из сельской местности и, как правило, без музыкального образования. В 

обучении с такими студентами важная роль отводится преподавателю музыкального инструмента, 

который направляет его музыкально-исполнительское и обще музыкальное развитие, способствует 

овладению методикой обучения в школе. 

Из всех умений, которыми должен обладать учитель музыки, следует выделить владение 

инструментом, так как основой профессиональной деятельности учителя музыки 

общеобразовательной школы является владение инструментальным исполнительством. 

Непременным условием успешной работы учителя музыки в школе является свободное владение им 

музыкальным инструментом, будь то фортепиано или баян (аккордеон). Поэтому в комплексной 

подготовке учителей музыки важное место отводится занятия по дисциплине «Концертмейстерский 

класс». 

Будущий учитель должен уметь в любой обстановке аккомпанировать хору, солистам, вокальной 

группе, читать с листа, уметь петь под собственный аккомпанемент, уметь транспонировать в 

нужную тональность. В данной статье хочется остановиться на развитии основных навыков и 

умений, которые, в первую очередь, необходимы студенту во время педпрактики в школе и далее, в 

будущей педагогической работе. 

Одним из главных условий успешности профессиональной деятельности учителя-музыканта 

является знание им школьной программы: песенного репертуара и материала для слушания музыки. 

Поэтому, не имея навыков работы с песней, не владея приемами разучивания аккомпанемента, 

трудно решить комплексную задачу петь-играть-аккомпанировать, руководить коллективным 

пением. Поэтому возникает необходимость привития навыков самостоятельности как при обучений 

игре на баяне, так и при обучении искусству аккомпанемента. Эта проблема многогранна: ее можно 

рассматривать как средство развития творческого мышления, музыкальности, интерпретационных 

навыков, индивидуального стиля исполнительства. В процессе работа в классе баяна и 

концертмейстерского класса представилась необходимость решения одной из важных сторон 

профессиональной подготовки - формирование умения петь под собственный аккомпанемент, 

навыков самостоятельности и при изучении школьного репертуара. 

Известно, что психолого-физиологической основой концертмейстерских навыков является 

правильная звуковая координация между внутренним ощущением гармонии, пением, и 

аккомпанементом. 

Практика работы со студентами в концертмейстерском классе, позволила выделить ряд условий, 

характеризующих специфику выработки концертмейстерских умений: 

- пение в сидячем положении; 
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- одновременное пение и аккомпанирование; 

- пение стоя и двигаясь по классу; 

- осуществление самоконтроля при пении; 

- одновременное пение и игра нотного текста аккомпанемента. 

При пении и аккомпанировании на баяне на первый план выдвигается вокальное исполнение 

песни, как основной фактор художественного воздействия. Грамотный, выразительно исполненный 

аккомпанемент не даст нужного эффекта, если качество голоса, дикция, интонация, голосоведение не 

будут соответствовать правилам вокально-хоровой техники. 

Для баянистов важно обучение правильному, красивому пению, за небольшим исключением, не 

имеющих природных вокальных данных, связано с большими трудностями. Слабые вокальные 

данные становятся еще очевиднее, когда пение осуществляется под собственный аккомпанемент. 

Используя все возможности певческого и дыхательного аппаратов, необходимо добиваться звонкого 

пения и следить за тем, чтобы звучание аккомпанемента, не превалировало над пением. 

Педагог-концертмейстер должен знать главную причину некачественного пения студента - 

отсутствие опоры на дыхание при пении в сидячем положении. Поэтому одной из главных задач, 

которую нужно решать в концертмейстерском классе, является выработка правильного певческого 

дыхания при одновременном аккомпанировании, установление звукового соотношения между 

пением и аккомпанементом. Даже при средних вокальных данных грамотный аккомпанемент и 

умение владеть своим голосом помогут учителю эффектно передать художественный замысел 

исполняемой песни. 

В процессе освоения техники игры на баяне студенту предлагается вначале нотный текст песни, 

слова, затем самостоятельно освоить пение и игру одновременно. Пение с аккомпанированием 

мелодии в левой руке продолжается до момента ощущения свободы в исполнении, появления 

исполнительской координации и, что не менее важно, появления слухового самоконтроля при 

исполнении песни. 

Способность к слуховому самоконтролю за звучанием голоса - важнейший фактор формирования 

навыка исполнения песен под собственный аккомпанемент. Если студент хорошо освоил 

аккомпанемент, ему легче сосредоточиться на певческом исполнении и слуховом контроле. В 

процессе игры и пения одновременно появляются следующие концертмейстерские навыки: 

динамическая координация между пением и аккомпанированием в зависимости от силы голоса; 

умение особыми способами ведения меха регулировать звучание при дублирующих вокальную 

партию мелодических элементах в сопровождении. Важную роль играет выработка у студентов 

умения приглушать звучание в низком певческом регистре. 

В зависимости от тонкости и индивидуальных качеств голоса способы регулирования и приемы 

звукоизвлечения на баяне могут варьироваться. Это одна из основных проблем в искусстве 

аккомпанемента. Важным условием выработки исполнительских умений является соответствие 

тесситурных условий песни возможностям голоса студента. Поэтому педагог-концертмейстер должен 

знать все стороны музыкальности студента, чтобы наиболее эффективно использовать качества 

звучания голоса в условиях одновременного пения и аккомпанирования. 

В работе над школьными песнями студенту предлагается предварительное самостоятельное 

освоение нотного текста и баянного сопровождения. Это обусловлено тем, что студент при чтении 

нотного текста аккомпанемента не обращает внимание на свое пение. В связи с этим оно теряет свои 

вокально-исполнительские качества. 

Учитывая то, что на баяне есть возможность играть стоя, играть и ходить, можно предложить 

студенту решать самостоятельно и эту проблему. Естественно, такое задание предполагает 

качественное освоение произведения в состоянии сидя. 

Одной из форм дальнейшей работы над аккомпанементом является самостоятельный разбор и 

заучивание словесного текста, подбор выразительных средств артикуляции, знакомство с 

творчеством композитора и поэта. 

Освоив процесс работы над пением и унисонным аккомпанементом, студент может выполнять 

более сложные задания. Ему предлагается усложнить фактуру изложения аккомпанемента. 

В зависимости от сложности аккомпанемент можно условно классифицировать следующим 

образом: 

- унисонный аккомпанемент; 
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- гармонический аккомпанемент; 

- развернутый, с усложненной фактурой, аккомпанемент. 

С учетом данной классификации студенту предлагается подобрать несколько школьных песен, 

которые включаются в рабочий индивидуальный план. 

Важным педагогическим условием качества формирования концертмейстерских умений студентов 

является выполнение принципа постепенности и последовательности. 

Залогом успешности усвоения песенного репертуара и аккомпаниаторских навыков является и 

качество включенных в индивидуальную программу студентов произведений школьной программы. 

Особо следует остановиться на формировании и развитии музыкально- творческих навыков В 

процессе подбора аккомпанемента к песням. 

Как показывает практика и опыт работы в вузе и школе, не все учителя могут  свободно подбирать 

по слуху мелодию песни и соответственно подбирать к нему аккомпанемент, гармонизировать, 

обрабатывать, аранжировать ее. 

Такое неумение естественно сказывается на уровне и качестве классной и неклассной работы в 

школе. С этим студенты сталкиваются еще в вузе, а процессе педагогической практики. 

Многие студенты и учителя музыки нередко попадают в весьма затруднительное положение, тогда 

«по просьбе собравшихся» не могут элементарно саккомпанировать песню, танцы, "отыграть елку", 

устроить музыкальный вечер песен под баян или фортепиано. С этим явлением сталкиваются 

студенты, а также начинающие учителя музыки во время педагогической практики в школе. 

Незнание гармонии, неумение по слуху импровизировать сказывается в отказе многих музыкантов 

работать концертмейстерами и аккомпаниаторами у вокалистов, в танцевальных коллективах и т.д. 

Некоторые молодые учителя, после окончания вуза, сталкиваясь с такой проблемой и оставаясь 

наедине с собой, в конечном счете не выдерживают и бросают эту работу. Эта проблема много раз 

затрагивалась на семинарах и конференциях самими студентами-практикантами и учителями музыки. 

Кроме того как показывает жизнь и практика, некоторые учителя-практики в процессе работы в 

школе занимаются импровизацией, сочинением музыки, вокальных произведений и нередко 

становятся самодеятельными композиторами. Соответственно такие люди должны уметь грамотно 

письменно оформить аккомпанемент и клавир песни. Именно эти обстоятельства вызывают 

необходимость разработки методов и приемов по развитию навыков подбора и аранжировки 

аккомпанемента на клавишных инструментах. 

Игра по слуху, помимо чисто прикладного значения, развивает гармонический слух и 

музыкальную память, стимулирует умение «слушать клавиатуру», а также помогает проявить 

инициативу, фантазию, способствует развитию различного рода навыков, которые ведут в 

дальнейшем к развитию навыков импровизации. 

Гармонизация мелодии по слуху осуществляется путем использования определенных 

гармонических комплексов. Рекомендуется остановиться на вокальной музыке. Будучи связанной со 

словом она проще запоминается, ее легко воспроизвести голосом. Мелодию можно гармонизировать 

несколькими вариантами, поэтому не в мелодии, а в изучении гармонического языка следует искать 

основу для успешного обучения игре по слуху. Сначала берутся простейшие гармонические 

комплексы и студент учится свободно ими оперировать. 

В процессе обучения гармонический опыт обогащается новыми, более сложными аккордами и 

сочетаниями. Для большинства песен существуют определенные закономерности: во-первых: 

популярные песни обычно имеют 16-и тактовое строение, что связано, прежде всего, с текстом, 

причем на каждые четыре такта приходится, как правило, законченный гармонический оборот, во-

вторых: основные функции меняются на сильных и относительно сильных долях. В 3-х дольном и 2-х 

дольном размерах эта смена совпадает с сильной долей, в 4-х дольном размере - с сильной долей в 

быстрых темпах, с сильной, относительно сильной - в более спокойных. В третьих: студентам 

необходимо уметь определить местонахождение и направление отклонения, которое бывает чаще 
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всего: в минорных песнях в параллельный или одноименный мажор, а в мажорных - в параллельный 

минор. 

Итак, подбор аккомпанемента теснейшим образом связан с областью гармонизации. Гармония - 

первооснова аккомпанемента к мелодии, зародыш его фактуры. Не случайно именно в этой связи 

обычно рассматривается проблема подбора аккомпанемента. Содержание работы над школьными 

песнями в концертмейстерском классе должно как можно полнее отражать специфику 

аккомпанирования на уроке музыки в общеобразовательной школе. Как известно, аккомпанемент 

самому себе, хору и солистам составляет значительную часть работы музыканта. Аккомпанирование 

чаще всего органически входит в процесс разучивания песен, что позволяет отнести его к ярко 

выраженной концертмейстерской форме работы. 

Изучение специфики концертмейстерской работы на уроке музыки в общеобразовательной школе 

дает основание предполагать, что такие профессиональные качества музыканта-концертмейстера, как 

гибкость, мобильность, приспособляемость к постоянно меняющимся моментам работы в процессе 

разучивания песни, зависят от наличия импровизационных умений, позволяющих в нужные моменты 

распоряжаться фактурой аккомпанемента в пользу большого удобства играющего. Установлено, что 

условия повседневной концертмейстерской работы музыканта на уроке музыки в 

общеобразовательной школе, требуют достаточно свободного обращения с аккомпанементом, 

которое может включать фактурную вариантность, многообразные видоизменения текста. 

Реализация вышеназванных задач, рациональная организация учебной работы и индивидуальный 

подход явятся залогом успешной работы в концертмейстерской деятельности будущего учителя 

музыки. 
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Түйіндеме 

Болашақ музыка пәнінің мұғалімдерінің концертмейстерлік 

машықтылығын қалыптастыру 

Барибаев С.Б. –  Абай атындағы ҚазҰПУ  музыкалық білім беру мен хореография 

кафедрасының доценті 

Барибаева А.С. – К.Байсеитова атындағы Республикалық дарынды балаларға арналған арнаулы 

музыкалық мектеп-интернатының концертмейстері 

Осы мақалада болашақ музыка оқытушыларына концертмейстрлік пәнінің оқу процессінде өте 

керектігін және қойылған міндеттерінің дұрыс бағытта  орындалуымен жұмыс жүргізілуі 

қарастырылған. Студенттерге педагогикалық практика кезінде кездесетін мектеп 

репертуарларындағы ән-күйлерді жақсы деңгейде орындау үшін,оларға керекті гармониялық 

аккордтарды  дұрыс қойып,оң қол ойналуындағы мелодиялық ағымдарға дұрыс аппликатура 

қойып,оқушыларға берілген тапсырмаларын дұрыс түсіндіру үшін,техникалық оқу құралдарын 

уақытында пайдалануының керектігі көрсетілген. 

 

Summary 

The formation of the koncertmejsterskih skills of future music teachers 

Baribaev S.b.-Associate Professor of music education and choreography Kaznpu by Abai 

Baribaeva A.S. – concertmaster for gifted children RSSMŠI k.bajseitova 

In this article researchers discuss the most needed professional requirements and goalsin educational 

process of teaching accompaniment discipline (concertmaster class) to future teachers of music. By 
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performing basic program of songs and kuys during pedagogical practice hours, they learn how to put a 

harmony on a melody, use right fingering, give tasks to their future students and use manual books.  

 

 
УДК 351.746.1 (574) 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Ващенко В.В. - доцент кафедры теории и методики начальной военной подготовки, 

канд.воен.наук, доцент 

 
В статье рассматриваются проблемы применения информационных средств в учебном процессе вуза. 

Владение информационными средствами обучения преподавателями вузов является основой повышения 

качества образования. Использование информационных средств для учебно-методического обеспечения 

занятий со студентами позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Компетентное 

использование преподавателем информационных и коммуникационных технологий увеличивает 

педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала студента. Для повышения 

эффективности применения новых информационных средств обучения в учебном процессе необходимо 

повышать качество электронных учебных пособий и программного обеспечения, для чего необходимо 

развивать научно-техническое сотрудничество университетов по этой проблематике. По мере накопления 

образовательных информационных ресурсов инновационные технологии займут достойное место в 

образовательном процессе вуза, станет возможным формирование на их основе разного уровня программ 

подготовки и переподготовки специалистов. 

Ключевые слова: информационные средства, процесс обучения, образование, технологии, студенты. 

 

В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро 

возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно 

прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

научной информации.  

Проблема освоения быстрорастущих объёмов информации является центральной во всем 

комплексе работ по организации учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения. 

Улучшение подготовки преподавателей, приведение самих методов обучения в соответствие с 

требованиями жизни, использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

обеспечение высших учебных заведений современными учебными пособиями является основой 

повышения качества образования. Являясь материальной основой процессов преподавания и 

обучения, комплект средств обучения выполняет роль связующего звена между научным 

содержанием учебной дисциплины и дидактической системой обучения предмету. 

Ещё в 2007 году Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своём послании народу 

Казахстана отметил о важности и актуальности исследования проблемы информатизации 

современного образования. Была озвучена одна из основных задач нового этапа развития Казахстана: 

«Современное образование и профессиональная переподготовка, формирование основ «умной 

экономики», использование новых технологий, идей и подходов, развитие инновационной 

экономики». Президент страны также отметил: «Мы будем проводить единую государственную 

стратегию, направленную на внедрение в образование высоких технологий и поддержку инноваций» 

[1]. 

Профессиональное образование многих высокотехнологичных стран мира уже включает 

соответствующие курсы и программы, ориентированные на полноценное использование 

компьютерных технологий во время обучения в будущей профессиональной деятельности. Мировая 

практика подтверждает возможность совершенствования образования на основе широкого внедрения 

методов и средств ИКТ. Особую значимость эти задачи приобретают в процессе подготовки 

преподавателей. 

Информационные технологии в учебном процессе оказывают существенное влияние на 

формирование современной информационной картины мира. Развитые общеучебные, 

общекультурные и профессиональные навыки работы с информацией, способность устанавливать 
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контакты с людьми; умение проектировать объекты и процессы, ответственно реализовывать свои 

планы – основа информационно-коммуникативной компетентности преподавателей [2]. 

Классиками отечественной научной информатики, берущей своё начало от кибернетики и 

математики, стали виднейшие русские и зарубежные учёные - академики А.И. Берг, А.Н. 

Колмогоров, С.А. Лебедев, Н. Винер, Д. Нейман, С. Пейперт, К. Шеннон и другие. 

Среди современных учёных, изучающих проблемы применения информационных средств в 

обучении, следует назвать Е.П. Велихова, Б.С. Гершунского, Д.В. Зарецкого, Е.В., А.А. Кузнецова, 

М.П. Лапчика, Е.Д. Маргулиса, Ю.О., Овакимяна, И.В. Роберт, А.Я. Савельева, O.K. Тихомирова, СИ. 

Шварцбурда. 

Значительный вклад в теорию и практику компьютеризации образования внесли учёные под 

руководством академика А.П. Ершова (1931-1988), работавшие с методическим и программным 

обеспечением компьютерного всеобуча. 

При разработке компьютерных технологий обучения, особенно на начальном этапе, они 

опирались на принципы и приёмы программированного обучения Д. Брунера, Б. Скинера, Н.Ф. 

Талызиной, П. Ландау. 

Среди казахстанских учёных в области применения современных компьютерных технологий 

работают С.С. Тауланов, С. Нургалиева, Ж.А. Караев, А. Бейсенова, А.К. Байжанова, Ж.К. 

Ахмадиева, Б. Баймухонов, М. Оразбеков. 

Внедрение новых средств и методов обучения невозможно без соответствующих технических 

устройств и оборудованных аудиторий, классов, лабораторий и других учебных помещений. 

Оснащение вуза техническими средствами и вспомогательным оборудованием – дело сложное. 

Технические устройства, применяемые в учебно-воспитательном процессе вуза, должны 

соответствовать специфике труда преподавателя и студентов. Только преподаватели могут учесть все 

тонкости процессов преподавания и обучения, а, следовательно, и высказать научно-педагогические 

требования к техническим устройствам и оборудованию помещений. 

Сегодня появились новые технические средства с колоссальными обучающими ресурсами, 

которые принципиально влияют на организацию учебного процесса, увеличивая его возможности. 

Новые технические, информационные, полиграфические, аудиовизуальные средства становятся 

неотъемлемым компонентом образовательного процесса, внося в него специфику в виде 

нераздельности методов и средств.  

Информатизация образования рассматривается как один из важнейших механизмов, 

затрагивающих все основные направления модернизации образовательной системы. Её основная 

задача – эффективное использование следующих важнейших преимуществ ИКТ: 

- возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный подход к 

учебному процессу во всех его звеньях в совокупности (потребности – мотивы – цели – условия – 

средства – действия – операции); 

- индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности за счёт 

программируемости и динамической адаптируемости автоматизированных учебных программ; 

- коренное изменение организации процесса познания путём её смещения в сторону системного 

мышления; 

- возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому 

собственную траекторию обучения и самообучения; 

- создание эффективной системы управления информационно-методическим обеспечением 

образования. 

Применение новых и новейших информационных средств приводит к появлению в педагогике 

целого ряда новых понятий. Понятийный аппарат по вопросам информатизации образования более 

широко раскрыт в работе Г.К. Селевко [3]. 

Информационные технологии представляют собой создаваемую прикладной информатикой 

совокупность систематических и массовых способов и приёмов обработки информации во всех видах 

человеческой деятельности с использованием современных средств связи, полиграфии, 

вычислительной техники и программного обеспечения.  

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации 

обучаемому, главным средством осуществления которых является компьютер. 
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Информационными образовательными технологиями называют все технологии в сфере 

образования, использующие специальные информационные технические средства обучения 

(компьютер, аудио, кино, видео) для достижения педагогических целей [3, с.18]. 

В этой связи для уточнения понятийного аппарата автором разработано рабочее определение 

понятия «информационные технические средства обучения».  

Под информационными техническими средствами обучения понимаются средства обучения, в 

основе которых лежат персональные компьютеры с их программным обеспечением, дополненные 

различными мультимедийными, периферийными и вспомогательными средствами. 

Надо заметить, что мультимедиа обеспечивают переход от жёстко фиксированного текста, 

характерного для классической письменной культуры, к «мягкому» – на экране. Мгновенная 

готовность мультимедиа текста к трансформации буквально подталкивает обучаемого к диалогу с 

ним, в результате чего обеспечивается восприятие информации сразу несколькими органами чувств в 

сочетании с быстрым доступом и интерактивными возможностями работы с ней. Это даёт большие 

возможности для развития особого, «визуального мышления», играющего самостоятельную роль в 

развитии и жизнедеятельности человека. 

Термин информационное техническое средство обучения включает в себя два понятия: 

техническое устройство (например, компьютер, мультимедийный проектор, ДВД проигрыватель) и 

само средство обучения (соответственно презентации, видеофильмы). Главным здесь, конечно, 

является средство обучения – носитель учебной информации, оно же и средство стимулирования 

познавательной деятельности обучаемых. При таком подходе становится ясным, что средства 

обучения, требующие применения соответствующих им технических устройств, составляют часть 

арсенала учебных материалов. Их можно использовать в двух направлениях. 

Во-первых, дополнить традиционные средства обучения, сложившиеся на основе богатой 

педагогической практики, техническими средствами как вспомогательными. Такой подход наиболее 

распространен. Он, конечно, позволяет рационализировать методику обучения, но незначительно. На 

этом основании иногда делается ошибочный вывод о том, что существующая методика, 

базирующаяся на привычных средствах обучения, близка к оптимальной, и, следовательно, затраты 

на введение новшеств себя не оправдают. 

Во-вторых, рассмотреть технические средства обучения в общем ряду всех возможных средств, 

распределить содержание обучения по совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных 

средств и сформировать таким путем комплекты средств обучения в соответствии с возможностями 

каждого из средств адекватно отражать изучаемое явление и решать поставленные дидактические 

(учебные) задачи. Это качественно иной по сравнению с первым подход к использованию 

технических средств обучения. Он ведет к радикальным изменениям в системе обучения любой 

дисциплине, открывая возможность для оптимизации методов и форм обучения, позволяет сделать 

процесс обучения активным и управляемым, перенести акцент с информационного обучения на 

творческое обучение, требующее мышления. 

Комплект средств обучения не может рассматриваться вне тесной взаимосвязи с научным 

содержанием курса, методами и формами обучения. Разработка комплекта средств обучения учебной 

дисциплины – одна из основных задач науки обучения предмету, частной методики обучения. 

Являясь материальной основой процессов преподавания и учения, комплект средств обучения 

выполняет функцию связующего звена между научным содержанием учебной дисциплины и 

дидактической системой обучения предмету [4]. 

В использовании персональных компьютеров и информационных технических средств в 

образовании наблюдаются существенные различия, объясняемые ориентацией на конкретные теории 

обучения и овладения знаниями, как разновидности процесса познания, разрабатываемые в 

философии, психологии, педагогике и других науках. В то же время, по мнению Е.С. Машбица, ни 

одна из отечественных теорий учения не стала основой для разработки обучающих компьютерных 

программ [5]. В качестве причин указываются невозможность их технологизации, что является 

обязательным условием, их разработка безотносительна к особенностям компьютерного обучения, 

проявляется односторонность в описании педагогического взаимодействия. 

Для обеспечения качества образовательного процесса преподаватели должны быть специалистами 

в своей области, отвечать общим требованиям, предъявляемым к преподавателям, пройти курс 
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базовой подготовки, разработать собственную оригинальную методику и использовать её в процессе 

обучения [6]. 

Таким образом, применение информационных средств и технологий в учебном процессе в 

различных вариантах позволяет говорить об определённых преимуществах подобных форм 

организации учебного процесса: 

- становится возможной принципиально новая организация самостоятельной работы студентов; 

- возрастает интенсивность учебного процесса; 

- у студентов появляется дополнительная мотивация к познавательной деятельности; 

- улучшается доступность материалов в любое время; 

- появляется возможность самоконтроля степени усвоения материала по каждой теме 

неограниченное количество раз. 

Использование и внедрение информационных средств и технологий играет большую роль в 

профессиональном росте преподавателей, повышает их информационную компетентность. 

Изменяется сама роль преподавателя на занятии: от преподавателя – источника информации 

происходит переход к преподавателю – консультанту, соавтору открытий его учеников. Выпускнику 

предстоит жить в мире, в котором умение использовать информационные средства и технологии 

будет во многом определять его жизненный успех, а по-настоящему научиться их использовать 

можно, только активно применяя их в учебном процессе, чтобы каждый выпускник вуза был успешен 

в современных условиях: смог найти и наилучшим образом реализовать себя. 
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Түйіндеме 

В.В.Ващенко - ҚазҰПУ ә.ғ.к., доцент, vaschenkoww@mail.ru 

Жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбиелік үдерісінде ақпараттық  

оқу құралдарын қолданудың негіздері 

 

Мақалада ЖОО-ның оқу үдерісінде ақпараттық құралдарды қолданудың мәселелері 

қарастырылады. ЖОО оқытушыларының ақпараттық оқу құралдарын меңгеруі білім берудің сапасын 

көтерудің негізі болып табылады. Студенттермен сабақ өткізу барысында оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық құралдарды қолдану білім беру үдерісінің тиімділігін 

жоғарлатуға мүмкіндік береді. Оқытушының ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 

білікті түрде қолдану студенттің шығармашылық әлеуетін қалыптастыруға педагогикалық әсерді 

арттырады. Оқу үдерісінде жаңа ақпараттық оқу құралдарын қолданыдың тиімділігін жоғарлату үшін 

электрондық оқу құралдарының және бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын көтеру қажет, осы 

мәселе бойынша университеттер арасында ғылыми-техникалық ынтымақтастығын дамыту керек. 

Білім беру ақпараттық ресурстары жиналған сайын инновациялық технологиялар ЖОО білім беру 

үдерісінде өзінің лайықты орнын алады, олардың негізінде мамандарды дайындау және қайтадан 

дайындау әртүрлі деңгейдегі бағдарламаларды қалыптастыру мүмкін болады. 

Түйін сөздер: ақпараттық құралдар, оқыту үдерісі, білім беру, технологиялар, студенттер. 
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Summary 

V.V. Vachshenko - associate professor, Abai KazNPU, vaschenkoww@mail.ru 

Basis of usage of the information learning tools in the educational process of higher educational 

institutions 
The article deals with the problem of the use of information resources in the educational process of the 

higher educational institutions. Mastering with information learning tools by the teachers is the basis for 

improving the quality of education. The use of information resources for training and methodological support 

of the lessons with students helps to improve the efficiency of the educational process. Competent use of 

information and communication technologies by the teacher increases the pedagogical influence on the 

formation of student's creative potential. To improve the effectiveness of the new information training tools 

in the educational process is necessary to improve the quality of e-learning tools and software, for it is 

necessary to develop scientific and technical cooperation of universities on this issue. По мере накопления 

образовательных информационных ресурсов инновационные технологии займут достойное место в 

образовательном процессе вуза, станет возможным формирование на их основе разного уровня 

программ подготовки и переподготовки специалистов. With the accumulation of educational information 

resources, innovative technologies will take a worthy place in the educational process of the higher 

educational institutions it will be possible to form training and retraining programs on the basis of their 

different levels. 

Keywords: information tools, learning, education, technology, and students. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОФИЦЕРА 

 

Мартикьян А.С. – старший преподаватель кафедры теории и методики НВП,  

канд. воен. наук 

 
В статье рассматриваются вопросы информационного характера, связанные с информационным 

обеспечением различных видов профессиональной деятельности офицера, которые начинают занимать 

главенствующее место в структуре его служебной деятельности, что в свою очередь требует усиления 

внимания к процессу формирования и развития информационной культуры современного военного 

специалиста. 

Ключевые слова: информация, информационная культура, информационно-профессиональная 

деятельность, компьютерная грамотность. 

 

Специфика профессиональной деятельности выпускника кафедры теории и методики НВП, 

большинство из которых по окончании вуза получают офицерское звание, будет неразрывно связана 

с военной организацией государства, с укреплением его оборонного потенциала, одним из 

компонентов которого является подготовка молодежи для службы в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях Республики Казахстан. Данная задача возлагается, главным 

образом, на преподавателей – организаторов начальной военной подготовки средних и средне-

специальных учебных заведений.  

Изменяющиеся информационные параметры функционирования военной организации государства 

на современном этапе развития общества предписывают наиболее пристальное внимание в 

профессиональной подготовке офицеров уделять повышению их информационной культуры, так как 

в процессе происходящего ныне военного строительства особое значение приобретают проблемы, 

связанные со сбором, хранением, потреблением и своевременной передачей информации. 

Изучение различных источников, посвященных проблеме феномена информационной культуры, 

показывает, что в научной литературе практически не освещены вопросы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области информационной культуры, слабо изучены 

механизмы объединения социально-информационных, естественно-информационных и собственно 

информационных знаний в единую личностную информационную подсистему, не раскрыты 

основополагающие проблемы концепции информационной культуры офицера. 
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Недостаточная научная разработанность рассматриваемой проблемы настоятельно требует 

осмысления сущности, содержания, специфики и структуры информационной культуры офицера, а 

также основных направлений ее совершенствования. 

Содержательный компонент информационной культуры отражает сведения и знания, 

соответствующие каждому виду информационной деятельности, а именно: создания, передачи, 

получения, накопления, анализа, систематизации, поиска, воспроизводства, распространения, 

отображения и утилизации информации. Этот компонент может быть реализован в том случае, если 

специалист имеет достаточно высокий уровень компьютерной грамотности, т.е. обладает 

практическими умениями подготовки и редактирования текстов, чертежей, рисунков, выполнения 

расчетов, поиска информации на ЭВМ и применение программных изделий в своей 

профессиональной деятельности, а в ряде случаев и определенными навыками программирования. 

Особенности профессиональной воинской деятельности оказывают существенное влияние на 

информационную культуру офицера, на ее уровень и содержание. Поэтому вполне логично и 

целесообразно рассмотреть и выявить место собственно информационной культуры в структуре 

культуры профессиональной деятельности (профессиональной культуры) офицера. 

Офицер одновременно выступает в роли и начальника, и учителя, и воспитателя своих 

подчиненных. Основные компоненты его информационной культуры находятся в тесной взаимосвязи 

с основными компонентами его управленческой, педагогической и, в целом, профессиональной 

культуры. 

Важным признаком высокого уровня профессиональной культуры офицера является достигнутый 

им определенный уровень культуры управления, комплекса умений, позволяющих, исходя из 

государственных интересов, с высокой степенью ответственности, грамотно, с учетом 

индивидуальных особенностей успешно руководить подчиненными и направлять их деятельность на 

решение служебно-боевых и информационно-воспитательных задач. 

Причем общеизвестно, что успешная деятельность управленца любого звена находится в прямой 

зависимости от его умений работать с различными видами поступающей от разнообразных 

источников информации и на основе ее анализа принимать единственно правильное в сложившейся 

ситуации управленческое решение. 

Деятельность офицера неразрывно связана с обучением и воспитанием подчиненных. Поэтому 

одним из основных компонентов его профессиональной культуры является педагогическая культура. 

Ее показателями выступают не только определенный уровень педагогического мастерства офицера, 

его умение на высоком профессиональном уровне решать задачи воспитания и обучения 

военнослужащих, но и умение придать информации педагогическую направленность, умение 

добиться устойчивого положительного воспитательного эффекта в ходе проведения каждого 

информационного мероприятия, умение придать педагогическую целесообразность 

информационному мероприятию, и т. п. [1]. 

На уровень информационной культуры офицера оказывает свое влияние высокая степень 

взаимосвязи нравственности, профессионализма, педагогического мастерства, социальной зрелости, 

компетентности как руководителя и ряд других не менее важных качеств личности офицера, 

составляющих основу его профессиональной и общей культуры. 

Содержание информационной культуры офицера, безусловно, представляет собой сложный синтез 

взаимосвязанных, взаимопроникающих, взаимовлияющих друг на друга структурных элементов, 

включающих отдельные компоненты профессиональной, педагогической, управленческой и общей 

культуры, но, в целом, отражается в своей оригинальной своеобразной структуре. 

В самом общем виде структуру информационной культуры офицера представить в виде двух 

интегративных взаимообусловленных комплексов качеств: личностного и деятельностного. 

К личностному комплексу качеств информационной культуры офицера можно отнести следующие 

элементы: общая культура личности; специальные знания; навыки и умения военной специальности; 

военно-профессиональная направленность; нормы жизнедеятельности; социальные чувства; 

ценностные ориентации. 

В формировании высоких моральных, психологических и специальных качеств офицера важную 

роль играет общая культура личности - базисный элемент информационной культуры. 

На базе общей культуры личность усваивает специальные знания, необходимые офицеру для 

ориентации в окружающем информационном мире, для анализа имеющейся информации и на его 
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основе объяснения и предвидения событий, для планирования и реализации целей, выработки новых 

знаний. 

Наличие твердых и глубоких знаний делает офицера готовым успешно вырабатывать у себя 

необходимые навыки и умения, в том числе и для решения задач различных видов информационной 

деятельности. 

Важным структурным элементом информационной культуры офицера является военно-

профессиональная направленность, представляющая собой основанную на мировоззрении, внутренне 

согласованную, устойчивую систему осознанных побуждений, целей и установок по овладению 

военной профессией и совершенствованию своей деятельности, содержание которой, как показывает 

анализ его служебных обязанностей, более чем на три четверти составляют задачи информационной 

работы. 

В связи с этим, основными частями военно-профессиональной направленности офицера являются: 

цели, потребности, мотивы деятельности, установки, перспективы, намерения, стремления, интересы, 

направленные на реализацию задач служебной информационной деятельности. 

Особенности деятельности офицера, безусловно, в первую очередь, определяются спецификой 

воинского организма. Существуют нормы, правила, регулирующие поведение и поступки 

военнослужащего. Но деятельность любого офицера не ограничивается только требованиями, 

заложенными в общевоинских уставах. Как гражданин, он придерживается и тех норм, правил 

поведения и ценностей, которые действуют в обществе, в том числе новых, зарождающихся и 

функционирующих в условиях жизни информационного общества. 

Неотделимой частью информационной культуры офицера являются социальные чувства, 

сопровождающие его деятельность. Социальные чувства проявляются в деятельности офицера, в его 

отношении к службе, к своей профессии, к реализации служебных задач. Эмоции и чувства офицера - 

неотъемлемая  часть его информационной культуры. Без сопереживания получаемой и 

осмысливаемой информации, знаний, навыков, умений трудно рассчитывать на то, чтобы они 

превращались у него в устойчивую позицию и поступки, социально мотивированную деятельность. 

Один и тот же уровень общей культуры, знания, навыки и умения у разных офицеров могут 

неоднозначно воплощаться в информационно-профессиональной деятельности. Зависит это и от 

ценностных ориентаций. Через ценностные ориентации непосредственно выражается его личностная 

позиция по отношению к задачам служебной деятельности. Несоответствие ценностных ориентаций 

офицера объективным целям и задачам военно-педагогического процесса делает его 

профессиональную деятельность неэффективной. 

Сформированность социально значимых ценностных ориентаций переводит культуру офицера из 

потенциального состояния в более динамичное, действующее. Без них знания, навыки, умения, в 

области информационной деятельности, какими бы обширными и развитыми они ни были, не дадут 

желаемого результата в формировании высокого уровня информационной культуры [2]. 

Таким образом, становление современного информационного общества, ориентация на 

качественные параметры совершенствования военной организации государства ставит новые 

требования к личности офицера как человека, специалиста, профессионала, а базис его 

информационной культуры - личностный комплекс качеств - имеет ярко выраженное человеческое 

измерение, ценностную ориентацию. 

Результаты анализа войсковой практики, научной и специальной литературы, позволяют сделать 

вывод о том, что носитель высокого уровня информационной культуры должен не только обладать 

комплексом определенных знаний, навыков, умений и качеств личности, но и умело реализовывать 

их в своей профессиональной деятельности, достигая наиболее высоких результатов при 

минимальных затратах сил и времени. Успешно решить задачи своей служебной деятельности 

позволяет высокий уровень развития у офицера деятельностного комплекса качеств его 

информационной культуры. 

К данному деятельностному комплексу интегральных качеств личности офицера, составляющих 

функциональную основу его информационной культуры можно отнести: общепрофессиональные 

качества; организаторские качества; качества педагога; собственно информационные качества [3]. 

Общепрофессиональные качества (присущи общей и профессиональной культуре офицера): 

высокая профессиональная подготовленность, дисциплинированность и исполнительность, 

инициатива, принципиальность, честность, высокая нравственность, стремление к 
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самосовершенствованию, стремление в своей служебной деятельности использовать достижения 

современной науки и техники, эрудиция и ряд других. 

Организаторские качества (присущи управленческой культуре офицера): умение определить 

главное в работе, умение сплотить людей, самостоятельность, энергичность, настойчивость, 

практичность ума, работоспособность, организованность и некоторые другие. 

Педагогические качества личности (присущи педагогической культуре офицера): умение придать 

передаваемой информации педагогическую направленность, умение создать творческую обстановку 

при проведении мероприятий информационной работы, умение придать педагогическую 

целесообразность информационному мероприятию, педагогически целесообразное общение, умение 

добиться стойкого положительного воспитательного эффекта при проведении информационных 

мероприятий, и ряд других. 

Группа собственно информационных качеств личности (присущи культуре информационной 

деятельности офицера): 

1. Основные общетеоретические компоненты информационной деятельности: знание природы и 

сущности информации, ее свойств, качественных и количественных показателей; знание видов и 

форм существования информации, ее общественных функций; знание механизмов информационного 

воздействия на сознание и поведение военнослужащих; знание механизмов активизации мышления 

при восприятии излагаемой информации; знание природы существующих информационных барьеров 

и путей их преодоления; знание особенностей восприятия и хранения в памяти  информации личным 

составом; знание механизмов психологической защиты при восприятии информации человеком и 

способы их преодоления; знание нравственно-этических норм и правовых гарантий свободы 

информационной деятельности; и т.п. 

2. Основные технологические компоненты информационной деятельности офицера: сочетание 

коллективного и индивидуального подходов при планировании и проведении различных форм 

информационной работы; владение навыками поиска, обработки и анализа информации при 

разработке методических материалов; умение выбрать необходимые технические средства 

информации при проведении мероприятий информационной работы, определить оптимальную меру 

в их использовании; умение управлять информационными потоками; владение навыками в изучении 

информационных потребностей и информационных интересов личного состава; навык научной 

подготовки и составления содержательных и методических материалов для проведения 

информационной работы; стремление и умение регулярно использовать новые поступающие 

сведения в информационной работе; умение анализировать информационные запросы и настроения 

личного состава; и т.п. 

3. Основные функциональные компоненты проведения информационной работы: умение выбрать 

главное; быстрая ориентировка в условиях общения; убедительность и доказательность рассуждений; 

умение утолить «информационный голод» аудитории; творческое владение методом убеждения; 

способность, умение импровизации; ясная, понятливая, образная, доходчивая речь; эмоциональное 

общение; обладание богатым словарным запасом; дифференцированный подход при подаче 

информации; сочетание научной терминологии и простоты общения; умение сослаться на 

первоисточник информации; умение анализировать восприятие информации различными 

категориями военнослужащих в период проведения мероприятий информационной работы; умение 

обеспечить обратную связь в процессе информационной работы; и т.п. 

4. Компьютерная грамотность как составной компонент информационной культуры офицера: 

знание устройства и принципов работы на ПЭВМ; знание возможностей и областей применения ЭВТ 

и ее влияние на различные сферы практической деятельности; умение практического использования 

ПЭВМ в области подготовки и обработки текста, хранения и поиска информации; умение 

квалифицированно использовать прикладные  программы общего и специального назначения для 

решения с их помощью профессиональных задач; умение грамотно интерпретировать результаты 

анализа информации на ЭВМ и применять их в профессиональной деятельности; знание и умение 

применить на практике методику анализа информации с помощью прикладных специальных 

программ на ПЭВМ; умение использовать новые информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; и т. п. [4]. 
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Как представляется, это далеко не исчерпывающий себя состав структурных элементов 

информационной культуры офицера. В данном докладе не раскрывается ряд качеств, присущих 

информационной культуре офицера, но входящих интегративно в его общую и профессиональную 

культуру. Акцент сделан на важнейшие из них, определяющие деятельность офицера и 

составляющие ядро его информационной культуры. 

Пути совершенствования информационной культуры многогранны, зачастую зависят от условий 

развития личности офицера в процессе его становления и от специфики жизнедеятельности части, в 

которой он проходит службу. 

Они включают в себя совершенствование основных компонентов культуры информационной 

деятельности офицера, таких как: умение использовать современные информационные технологии, 

стремление регулярно использовать новые поступающие сведения в информационной работе, 

дифференцированный подход при подаче информации, владение навыками в изучении 

информационных потребностей и информационных интересов личного состава и некоторых других. 

Один из путей совершенствования информационной культуры офицера предполагает развитие 

основных компонентов проведения информационной работы, предусматривающих 

дифференцированный подход при подаче информации, убедительность и доказательность 

рассуждений, умение сослаться на первоисточник информации, умение анализировать восприятие 

информации различными категориями военнослужащих в период проведения мероприятий 

информационной работы, умение обеспечить обратную связь в процессе информационной работы и 

ряд других. 

Совершенствования требует и уровень овладения офицером приемами и способами 

информационного воздействия на аудиторию. В основе этого лежат знания механизмов 

информационного воздействия на сознание и поведение военнослужащих, особенностей восприятия 

и хранения в информации памяти личного состава, природы существующих информационных 

барьеров и путей их преодоления, механизмов психологической защиты при восприятии информации 

человеком и способы их преодоления, умение побуждать к размышлению при восприятии излагаемой 

информации и некоторые другие. 

Что же касается совершенствования достигнутого офицером уровня компьютерной грамотности, 

то этот процесс подразумевает развитие умений практического использования ПЭВМ в области 

подготовки и обработки текста, хранения и поиска информации, умений квалифицированно 

использовать прикладные программы общего и специального назначения для решения с их помощью 

профессиональных задач, умений грамотно интерпретировать результаты анализа информации на 

ЭВМ и их применения в профессиональной деятельности и многие другие. 

Безусловно, в основе процесса совершенствования, достигнутого офицером определенного уровня 

информационной культуры, прежде всего, лежит процесс саморазвития и самосовершенствования 

личности. Однако справедливости ради следует подчеркнуть, что проблема формирования и 

совершенствования информационной культуры офицера - это дело, рассчитанное на перспективу и 

являющееся неотъемлемой частью процесса дальнейшего развития всей системы обучения и 

воспитания подчиненных. Она будет приобретать цивилизованные формы своего решения только на 

основе планомерного внедрения в практику войск и ввузов современных информационных 

технологий, создания на их базе различных обучающих программ, отвечающих насущным 

потребностям обучения и воспитания личного состава в частях, соединениях и ввузах, а также на 

основе всемерного материального и морального стимулирования офицерского состава к 

совершенствованию уровня своей информационной культуры, профессионального мастерства в 

целом, повышению эффективности достижения конкретных результатов в своей повседневной 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Содержание информационной 

культуры офицера представляет собой диалектическое взаимодействие объективно-социального и 

субъективно-личностного. На формирование информационной культуры офицера оказывают влияние 

факторы различного уровня и порядка. 

Информационная культура офицера представляет собой сложное, интегральное, динамичное, 

относительно самостоятельное образование, отражающее определенный уровень развития 

личностных качеств, специальных знаний, навыков и умений, обеспечивающих эффективное 
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решение профессионально значимых задач на основе использования новейших достижений 

информационной техники и технологии информационной работы. 

Информационную культуру офицера можно определить как совокупность мировоззренческих, 

военно-профессиональных и специальных знаний, умений, навыков, чувств, ценностных ориентаций 

личности, которые находят свое проявление в его информационно-профессиональной деятельности и 

позволяют наиболее эффективно выполнять служебные обязанности. 

Практика показывает, что информационная культура офицера - не просто сумма знаний и умений, 

а интегральная характеристика уровня развития его личности. Она неотделима от уровня развития 

его педагогической, управленческой, профессиональной и, в целом, общей культуры, имеет свою 

специфику и отражает те сущностные черты, которые характерны для содержания его служебно-

информационной деятельности. 

Чтобы стать высококлассным специалистом, признанным профессионалом своего дела, офицеру 

целесообразно, с учетом реалий и требований современного информационного общества, регулярно 

уделять внимание вопросам совершенствования своих личностных и профессиональных качеств, 

постоянно заниматься повышением достигнутого уровня своей информационной культуры. 
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Мақалада адамның тыныс аппаратының резервтік мүмкіншілігін сипаттайтын: өкпенің тіршілік 

сиымдылығы, өмірлік индекс және өкпенің өте жоғары желденуі сияқты көрсеткіштердің жасқа байланысты 

өзгеру динамикасы келтірілген. Сондай-ақ, бұл мақалада тыныс жүйесінің механикалық желдену және 

қызметтік қабілеттері толық көрініс табатын өкпенің өте жоғары желденуінің, шын мәнінде, маңыздылығы зор 

функционалдық көрсеткіш екені аталып көрсетілген. Және де, жасқа байланысты тыныстың функционалдық 

резервінің даму динамикасын бағалау барысында, әйелдерде респираторлық аппарат мүмкіншілік резервінің 

қалыптасуы біршама ертерек жүретіні атап өтілген. Сонымен қатар, адамның респираторлық аппаратына 

жоғары функционалдық жүктеме түсіру кезінде, тыныс бұлшықеттерінің күштенуін бағалайтын жүйе 

қажеттілігі негізделген.  

Кілтті сөздер – тыныс аппаратының резервтік мүмкіншілігі, өкпенің тіршілік сиымдылығы, өмірлік 

индекс, өкпенің өте жоғары желденуі, тыныстың жасқа байланысты функционалдық динамикасы. 

 

Адамның резервтік мүмкіншілік мәселесі, экстремалдік жағдайлардағы адам өмірінің 

фундаменталдік және қолданбалы аспектілерін зерттеуші мамандар назарында екені белгілі. Кез-

келген бейімделіс, соның қатарында қарқынды инттелектуалді және бұлшықет қызметіне, қоршаған 

ортаның қолайсыз факторлер әсеріне ағзаның бейімделуі – оның бүкіл резервінің тоғыса бірігуі, 

әсіресе физиологиялық резервінің жұмылдырылуы арқылы іске асады. Физиологиялық резерв 

эволюция үрдісінде қалыптасқан, мүшелердің, жүйелердің, тұтас ағзаның тыныштық жағдайымен 

салыстырғандағы өз қызметінің қарқынын бірнеше есеге арттыра алу қабілеттілігі ретінде 

қарастырылады [1-3]. 

Негізінде, ағзаның функционалдық резерві адам денсаулығының дәрежесін анықтайды. 

Сондықтан да, академик Н.М.Амосов 1975ж. өзінде-ақ адам денсаулығының сандық бағалануының 

қажеттілігі туралы,  ал функционалдық резервті басты функционалдық жүйелер мен мүшелердің 

«резервтік қуаттылық» жиынтығы ретінде анықтау керектігін тектен-тек айтып өтпеген [4]. Ал тыныс 

жүйесінің резервіне қатыстысы, ол өкпе желденуінің артуы мен тыныс бұлшықеттерінің төзімділік 

мүмкіншіліктерімен анықталады. 

Адамның сыртқы тыныс резервін зерттеп білуге деген құштарлық, респираторлық аппараттың 

функционалдық мүмкіншілігі барынша шексіз деп қалыптасып қалған көзқарасқа, соңғы уақытта, 

адамның жұмыскерлік қабылеттілігін шектеуші факторлерге,  тек жүрек-тамыр жүйесі ғана емес, 

сонымен бірге тыныс бұлшықеттерінің тез қажуынан туындайтын  респираторлық жүйедегі 

қиыншылықтар ықтималдығымен түсіндіріледі [5,6]. Бір жағынан тыныс бұлшықеттерінің жұмысы, 

тек өте максималдік режімде ғана емес, сонымен қатар өкпенің субмаксималдік желденуінде де, өте 

жоғары оттегін тұтыну шамасының 20-25%-на жете, оттегінің айтарлықтай шығындалуын құрайды. 

Ғылыми әдебиеттер мәліметтерін жүйелей талдау, адам тынысының функционалдық резервінің 

жастық динамикасына қатысты мағлұматтарды растайды. Мәселен, 6 жастан 15 жас аралығындағы ер 

балаларда бір жағынан тыныс қызметінің онтогенездік дамуындағы жеке даралық айрықшылық 

көрініс тапса, екіншіден – соматометрлік көрсеткіштер дамуына байланысты тығыз тәуелділік 

байқалады [7,8]. Назар аударатын жайт, 14-15 жастағы жеткіншектер тынысының функционалдық 

резерві шектеулігі, сондықтан жаттықтықтыру жүктемесін олардың тыныс жүйесінің жеке даралық 

мүмкіншілігін есепке ала орайластыру қажет [9]. Осындай көзқарастар, жеткіншектік шақтағы 

спортшылар үшін сыртқы тыныс қызмет резервінің аса маңыздығын атап көрсеткен соңғы ғылыми 

еңбекте де [10] негізделе түседі.  

Ересек адамдардың функционалдық резервін бағалауда, көптеген зерттеуші ғалымдар мәліметтері 

бойынша 40 жастан соң респираторлық аппарат мүмкіншілігінің айтарлықтай төмендеуін атап өткен 

жөн [11]. Егерде 20-29 жастағы ер адамдардың ӨӨЖЖ (өкпенің өте жоғарғы желденуі) шартты түрде 

100% десек, онда, оның деңгейі 40-59 жаста 77,3%-ды құрайды. Зерттеу нәтижелері, ер және 

әйелдердің респираторлық аппарат резерві мүмкіншілігінің айтарлықтай төмендеуі 60-тан жоғары 

жаста жүретінін көрсетеді. Мұндай дәлелдемелер, тіпті жүгірумен белсенді шұғылданушыларда да 
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байқалады. Олардағы өкпенің өте жоғары желденулері, 30 жастағылармен салысты 35%-ға 

төмендейтіні көрсетілген [12]. Қарт адамдардағы ӨӨЖЖ төмендеуінің басты себебінің бірі, өкпе 

созылғыштығының (эластика) жасқа байланысты нашарлауында деген жорамал бар. 

Адамның жұмыскерлік қабылеті мен сыртқы тыныс қызметінің резервтік мүмкіншілік арасында 

тығыз байланыстың барлығы жөнінде, отандық және шет ел еңбектерінде оншалықты қарама 

қайшылық жоқ. Негізгі сұрақ, қоршаған орта жағдайының өзгеруіне адамның бейімделу сәтінде, 

респираторлық жүйе резервінің қандай жағдайда шешуші маңыздылығының артуында болып отыр. 

Спортпен айналыспайтын адамдардың дене жүктемесіне бейімделу үрдісінде сыртқы тыныс қызмет 

резервінің айрықша маңызды рөлі көрсетілген [5]. 

Осы күнге дейін  спортшылар мен спортпен шұғылданбайтындардың тыныстық функционалдық 

резерв деңгейлеріне қатысты қарам-қайшылықтар шешіле қоймаған мәселе. Кейбір деректерде 

адамның ӨӨЖЖ дәрежесі 50 литрден 180 литрге [13] дейін, ал басқаларда – 125-тен 170 литрге [14] 

дейін ауытқиды делінген. ӨӨЖЖ жеке даралық шамасының жоғары диапазоны: 50-ден 230 литрге 

дейін ер адамдарда, ал 40-тан 170 литрге дейін әйелдерде кезедесетіні келтірілген [15]. Осы автордың 

мәліметі бойынша тыныс бұлшықеттері жақсы жетілген спортшы ер адамдарда ӨӨЖЖ дәрежесі 350 

литрге, ал споршы әйелдерде – 250 литрге жеткен. 

Бұл жұмыстың мақсаты, қозғалыс белсенділігі түрлі режімдегі (спорпен шұғылданушылар және 

спортпен айналыспайтын) әйелдер мен ер адамдар жасын есепке ала тыныс аппаратының 

функционалдық резервін салыстырмалы бағалау болып табылады. 

 

Материалдар және әдістер 

Бақылауға жеткіншектер, жасөспірім және ересек спортшы бойжеткендер және де спортпен 

шұғылданбайтын орта жастағы әйелдер қамтылды. Зерттеуге, төрт топқа топтастырылған,  жалпы 50 

адам қатыстырылды. Алғашқы үш топқа: жеткіншек, жасөспірім және ересек жастағы спортшы 

қыздар қамтылды. Төртінші топқа спортпен айналыспайтын жастар және толысқан кәмелеттік 

шақтағылар топтастырылды. Зерттелінгендердің жасы 12-ден 50 жас аралығында болды. 

 Зерттеу жұмысы бір схема бойынша жүргізілді. Алғашында ВСВ-01 волюмоспирометр көмегімен 

өкпенің тіршілік сиымдылығы (ӨТС) анықталынды. Әрбір зерттелушінің үш реттік өлшенілген ӨТС 

ең жоғарғы нәтиже есепке алынды. Сосын, тыңғылықты түсіндірілумен және дайындық 

көрсетілімінен соң өзіміз ойластырған модификацияланған әдіс бойынша өкпенің өте жоғары 

желденуін анықтау жүзеге асырылды. Бұл әдістің ерекшелігі, 30 секундтық ерікті максималді тыныс 

алу кезеңінде шығарылған дем ауасы бір ғана ыдысқа емес, бұрынғы тәсілдерден өзгеше, 10 

секундты құрай үш Дуглас қапшығына бөлек-бөлек жинақталды. Мұндай тестілеу нұсқасы бір 

жағынан ӨӨЖЖ дәрежесін кәдімгі процедураға сәйкес өлшеуді қарастырса, екіншіден зерттелушінің 

дүркін-дүркін уақыт аралығындағы максималді өкпе желденуіне шыдамдылық қабылетін бағалауға 

мүмкіндік туғызады. Бұндай зерттеулер тек, тыныстың минөттік көлемін (ТМК) ғана анықтауға 

байланысты емес, сонымен бірге Дуглас-Холден әдісі бойынша газ алмасуына да байланысты.  

Шығарылған дем ауасының газдық құрамын талдау ГВВ-2 аппаратында, ал оның көлемі ГСБ-400 

типіндегі газ есептеуіш көмегімен анықталынды.  

ӨӨЖЖ анықтауда, тыныс жиілігі (ТЖ,цикл/мин) және тыныс тереңдігі, яғни тыныс көлемі (ТК, 

мл) тіркелінді. ӨТС және ӨӨЖЖ көрсеткіштерін бағалау үшін, экстремалдік зерттеу үрдісінде 

алынған олардың негізгі шамалары анықталынды [14,16]. Респираторлық аппарат мүмкіншілік 

резерві, ӨТС (мл) дене массасына (кг) бөлгендегі бөлінді, яғни өмірлік индекс негізінде де бағаланды. 

Бұл көрсеткіш әйелдерде 50 литрді құраса, ал спортшы қыздарда – 57-60 мл құрады [17]. Бақылау 

нәтижелері вариациялық статистика әдісін қолданумен өңделінді. 

 

Нәтижелер және талдаулар 

Жалпы, адамның респираторлық аппарат мүмкіншілік резерві туралы пікірдің қалыптасуы, ӨТС 

мен ӨӨЖЖ-нің нақты және негізгі шамаларын салыстыруға мүмкіндік туғызады.  

Жеткіншек қыздар өкпесінің тіршілік сиымдылығының нақты және негізгі шамалары бір 

деңгейлес десе де болады, ал бойжеткендер мен ересек жастағы әйелдердің өлшенілген 

көрсеткіштері, есептелінгеннен 12,2%-ға асып отыр (1-ші кесте). Жеткіншек спортшы қыздардың 

өмірлік индексі, тәжірибелі спортшы әйелдерге қарағанда 15%-ға артқанын атап өткен дұрыс. Кейде, 

мұндай тиімділік 13,9 жастағы спортшы жеткіншек қыздарымыздың салыстырмалы түрдегі дене 
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салмағының аздығымен де түсіндіріледі. Бірақ та, тұтас алғанда өмірлік индекстің орташа дәрежесі, 

тек жеткіншек қыздарда ғана емес, ересек әйелдерде де спортшыларға тән деңгейден асып түсетінін 

атап өткен жөн. 

ӨӨЖЖ нақты және негізгі шамаларын салыстыру, спортшы қыздардың барлық жастық 

топтарында өлшенілген көрсеткіштер, есептелінген көрсеткіштен 24-40,2%-ға, ал орта жастағы 

әйелдерде – 17,3%-ға басымдау келетінін дәлелдейді.     

Өкпенің өте жоғары желдену режімін сипаттағанда тыныстық паттерна көрсеткіштерін айналып 

өтуге болмайды. Осы тұрғыдан жүргізілген бақылау нәтижелері көрсеткендей, ӨӨЖЖ анықтау 

сәтіндегі тыныс жиілігі минөтіне 75-88 циклге, кейде оданда жиіленген ауытқулар білінді. 

Жасөспірім спортшы қыздар өкпесінің өте жоғары желденуін анықтауда, тыныс көлемі, ӨТС-ң бар 

жоғы 34,4% ғана құрайтынын, ал ересек спортшы қыздар мен спортпен шұғылданбайтын орта 

жастағы әйелдерде, оның шамасы ӨТС-нан 44%-ға жоғарылығын көрсетті. 1-ші кестедегі 

мәліметтерден бойжеткен спортшы қыздарда бір литр өте жоғары өкпе желденуіндегі оттегі шығыны 

әжептеурім екенін байқауға болады. Ал сондай мезеттегі, спортпен айналыспайтын орта жастағы 

әйелдердің тыныстық бұлшықеттерінің жұмысы, жоғары деңгейлі энергия шығынымен 

сипатталынады. Оларда, ӨӨЖЖ режіміндегі бір литр желденген ауаға шығындалған оттегі орташа 

24,3%-ға жоғары болатынын көрсетті. 

Сонымен, жүргізілген зерттеу нәтижелерін жалпы түйіндей келе, келесі жайттарды атап өту керек. 

Шын мәнінде, өкпенің өте жоғары желденуі, тыныс жүйесінің қызметтік қабылеттілігін және 

механикалық желдену қасиетін толық айқындай алатын көрсеткіш болып табылады. Жасқа 

байланысты тыныстың қызметтік резервінің даму динамикасын бағалай келе, әйелдердің тыныс 

аппаратының резервтік мүмкіншілігінің қалыптасу үрдісі, жылдамырақ жүретінін атап өту қажет. 

Қалай десек те, біздің бақылау нәтижелерімізден, жастары орташа 13,9±1,9 жасты құрайтын 

жеткіншек қыздардың сыртқы тыныс аппаратының резерві, ересек спортшы қыздар көрсеткіштерінен 

ешқандай қалыс қала қоймағанын көруге болады. Алынған мәліметтер бойынша жасөспірім 

спортшылардың көрсеткіштері, тек 17 жаста ғана ересектермен теңесе алады деп айтуға болады. Бұл 

тұрғыдан біз жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесі, спортшы-жеткіншектердің респираторлық 

аппаратының резервтік мүмкіншілігінің шектеулігін дәлелдейтін ғылыми әдебиеттік мәліметтермен 

сәйкес келеді. 

Жоғарыда айтып өткендей, ӨӨЖЖ көрсеткіші тек спортшы қыздарда ғана емес, сонымен бірге 

спортпен шұғылданбайтын адамдарда да негізгі шамадан айтарлықтай басым түсетінін көреміз. 

Мұндай нәтижелер, спортшылардың ӨӨЖЖ-нің  қанағаттандырмайтын деңгейі туралы тұжырым 

жасауға жеткілікті негіз болып табылады. Спортшылардың ӨӨЖЖ  шамасының төмендігі, оны 

спорттық жетілдіру үрдісінде, олардың сыртқы тыныс резервінің дамуына барынша көңіл 

аудармағандықтан бәсең болатынын дәлелдейді.   

Респираторлық аппараттың резервтік мүмкіншілігін жоғарылату жөніндегі қамқорлыққа қадам 

жасау, әсіресе, баптандыру және жарыстық сипаттағы жүктемелерді орындау сәттері сыртқы тыныс  

қызметін қуатты жұмылдырумен жүзеге асып, соның нәтижесінде жұмыстық гиперпное деңгейі 

кейде минөтіне 200 литрге дейін көтерілетін спорттың циклді түрлерімен айналысатындар үшін 

өзекті мәселе болыр отыр (18). 

Біздің мәліметтер бойынша дене салмағының әр кг-на шағып есептегендегі ӨӨЖЖ дәрежесі, 

циклді спорт түрімен шұғылданатын спортшыларда 3,5-4 литрден кем болмауы керек. Демек, дене 

массасы 75 кг құрайтын спортшыда ӨӨЖЖ 300 литр болуы тиіс. 

Шешімін табу қажеттілігі бұрыннан туындаған тағы да бір сұрақтың пісіп жетілгені анық. Әңгіме, 

жоғары функционалдық жүктеме жағдайында адамның респираторлық аппарат қызметінің күштенуін 

бағалау жүйесі осы сәтке дейін өңделініп жасала қоймаған. Осыған байланысты, біздің көзқарасымыз 

бойынша, тек сол мезеттегі өкпенің желдену дәрежесіне ғана емес, оның ӨӨЖЖ-іне қатынасына баса 

назар аудару қажет. Бұған байланысты, аэробті қуатты бұлшықет жұмысын бағалауда қолданылатын 

жүктеме градациясын критерийлік сапа ретінде қабылдауға да болады. Мысалы, егер тыныстың 

минөттік көлемі ӨӨЖЖ-інің 40-50%-ын құраса, онда респираторлық аппаратқа түсетін жүктеме 

сылбыр қарқынды ретінде бағаланады, ал ТМК, ӨӨЖЖ-інің 55-65%, 70-80%, 85-90% дәрежелі 

кезінде респираторлық бұлшықеттер қызметінің күштенуі орташа, субмаксималді және өте жоғарыға 

жақын сипатқа ие болады. 
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Жалпы алғанда жүргізілген зерттеу нәтижелері, спортшыларды баптандыру бағдарламаларын 

өңдеп құрастыру кезінде, әртүрлі жас кезеңдеріндегі әйелдердің респираторлық аппаратының 

резервтік мүмкіншілік  динамикасын дамыту үшін өздеріне тән ерекшеліктерін назарға алу 

қажеттілігін дәлелдейді. Біздің көзқарасымыз бойынша, адамның бейімделу үрдісін қамтамасыз етуде 

респираторлық жүйенің шын мәніндегі маңыздылығын бағалауға қатысты мәселе, әліде терең 

зерттелуді талап етеді. Респираторлық жүйенің резервтік мүмкіншілігінің жастық динамикасын, 

адамның тек жас шағында емес, ересек толысқан кезінде де зерттеу керектігі жөнінде сіңісіп қалған 

кейбір ескі көзқарастарды түбегейлі қайта қарастыру мезгілі жеткен сияқты. 

Кесте 1 

Жеткіншек, жасөспірім спортшы қыздар, бойжеткендер және орта жастағы спортпен 

щұғылданбайтын әйелдердің тыныс аппаратының резервтік мүмкіншілік көрсеткіштер 

*   1- жеткіншек қыздар; 2 – жасөспірім спортшы қыздар; 3 – ересек спортшы бойжеткендер; 4 – 

спортпен шұғылданбайтын орта жастағы әйелдер. 
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4 

697 16,3

9 

6,35 

σ 1,94 8,2 9,1 322 7,29 665 4,64 8,9 0,2 11,9 0,47 12,9 109 67 3,18 0,59 

2 X 18,9 163,4 60,0 3244 54,1 3820 64,0 104,

7 

1,75 131,5 2,19      

σ 2,69 3,87 6,5 32 5,41 350 4,41 10,5 0,18 20,3 0,31      

3 X 23,1 167,7 59,0 3262 55,3 3830 65,3 100,
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8 
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781 13,1

1 

7,93 

σ 4,1 2,9 5,4 136 2,28 150 3,18 8,4 0,14 9,4 
 

0,2 12,1 208 162 2,22 1,75 
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Резюме 

Нарибай Р. Ж. – к. б. н., доцент кафедры теории и методики начальной военной подготовки 

КазНПУ им. Абая,  naribaeva.roza@ mail.ru 

Резервы деятельности респираторного аппарата у женщин разных возрастов 

В данной статье изучены и приведены  показатели изменений возрастной динамики, 

характеризующие резервные возможности респираторного аппарата у женщин разных возрастов, в 

качестве которых служили: жизненная емкость легких, жизненный индекс и максимальная 

вентиляция легких. Также приведены итоги данного исследования показывающие значимость того, 

что максимальная вентиляция легких, действительно, являеется показателем, который наиболее 

полно отражает функциональные способности и механические вентиляционные свойства 

дыхательной системы. Оценивая динамику развития функциональных резервов дыхания в 

возрастном аспекте можно отметить, что формирование резервных возможностей респираторного 

аппарата у женщин происходит в более раннем возрасте. Также дается обоснование необходимости 

разработки системы оценки напряженности работы дыхательной мускулатуры при повышенных 

функциональных нагрузках на респираторный аппарат у человека. 

Ключевые слова: резервные возможности респираторного аппарата, жизненная емкость легких, 

жизненный индекс, максимальная вентиляция легких, возрастная динамика функциональной 

деятельности  дыхания. 

Summary 

Naribay Roza Jumbaikyzy  - c.b.s. assistant professor of theory and methodology of basic military 

training, KazNPU named after Abai,  naribaeva.roza@ mail.ru 

The reserve for activities of the respiratory apparatus in women of different ages 

From this article given that  indicators of changes in age dynamics, characterizing the reserve capabilities 

of the respiratory apparatus in women of different ages , which served as : vital capacity , life index and  

maximum ventilation of lungs Also shown  the importance of  that the maximum ventilation of  lungs  is 

really present oneself that the best indicator and fully reflects the functional capacity and  the mechanical  

vent  properties of the respiratory system. Assessing the dynamics of functional  reserves in age-related 

aspect it is possible to mark that forming of reserve possibilities of the respiratory apparatus in women 

occurs earlier in life.Also given grounds necessity of development of the evaluation system  to tension  a 

work of the respiratory muscles at enhanceable functional  loading  respiratory for a human  . 

Keywords - reserve the possibility of respiratory system, lung capacity , vital index , maximum 

ventilation, age dynamics of the functional activity of breathing. 
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БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНЕН БІЛІМ БЕРУДЕ ДИЗАЙНЕРЛІК ІС-ӘРЕКЕТКЕ ОҚЫТУДАҒЫ 

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Шәріп Еркебұлан Жұмаденұлы - 2-курс магистранты, 6М010700-Бейнелеу өнері және сызу, 

Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер теориясымен әдістемесі  кафедрасы 

Өнер, мәдениет және спорт институты, 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті sh_edik_82@mail.ru 

 
Мақалада бейнелеу өнері пәнінен студенттерге білім беруде дизайнерлік іс-әрекетке оқыту, сондай ақ, 

заманауи технологияларды оқу үрдісінде пайдалана отырып  дизайнерлік іс-әрекетке оқыту мәселелері 

қарастырылған. Дизайнерлікіс-әрекетке оқытудағы заманауи технологияларды пайдаланудың  маңыздылығы 

сөз болады. Заманауи технологияларды пайдалана отырып оқытудыңстуденттердің білімін тереңдетіп, 

шығармашылыққабілетін қалыптастырудағы маңызы туралы, сонымен қатар бейнелеу өнері, дизайн 

ұғымдарына түсінік берілген. Бұл бағытта зерттеу жүргізген ғалымдардың еңбектеріндегі студенттердің 

дизайнерлік іс-әрекетке қызығушылығын туғызудың жолдары және дизайнерлік іс-әрекетке заманауи 

технологияларды пайдалану арқылы қызығушылығын арттыру, болашак бейнелеу өнері мұғалімдерін дайындау 

үрдісінде дизайнерлік іс-әрекетке дайындауда заманауи технологияларды қолдану мәселесі мен үйрету 

жолдарысынды зерттеулердің теориялық, тұжырымдары талданған.  

Түйін сөздер: дизайн, дизайнерлік іс-әрекет, компьютерлік технология, құзыреттілік  

 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде кәсіби даярлық деңгейінің жоғары болуы болашақ мамандарға 

және оны даярлайтын жоғары оқу орындарына қойылатын маңызды талаптардың бірі.Қазіргі үздіксіз 

білім беру жағайнда болашақ суретші-педагог маманның қоғам өміріндегі әртүрлі жағдайларға 

белсене араласатын, ұлттық мұрат рухы жоғары, білімді де өнерлі, шығармашыл тұлға болуы 

міндетті. Жоғары білікті, білімді болашақ суретші-педагог маман дайындау-қоғамның алдағы 

кезеңдегі, үздіксіз білім беру жүйесінің негізгі механизмі және болашақ суретші-педагогтың жан-

жақты қалыптасуының маңызды құралы болып табылады.  

Қазірде ЖОО-ның бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша білімді де, білікті болашақ 

суретші педагог маман дайындаудың  мақсаты-олардың бойында білім, дағды, шығармашылық 

белсенділік пен еркіндік, құрастыра білу, көркем қабылдай білу қабілеттерін қалыптастыру болса, ал 

қазіргі кезде бейнелеу өнерінен білім берудің жаңа жүйесінде: неге оқыту, қалай оқыту, қандай басты 

жүйелерде оқыту мәселерін айқындау мәселесі алда тұрады.  

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында» 

ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты екендігі ескертіліп, өзін- өзі дамытуға 

және өздігінен жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті, шығармашыл тұлғаны баулу міндетін 

қояды. Осы себептерге байланысты жалпы мектептегі оқу-тәрбие процесіне жаңаша тұрғыда қарап, 

оқушының білім, білік, дағдыны меңгеруі ғана емес, бейнелеу өнері пәні арқылы дизайнерлік іс-

әрекеттерге баулудың қажеттігі туындайды.  Осыған байланысты қажеттілігі айқын бір нарсе – ол  

болашақ суретші педагогтарды дизайнерлік іс-әрекетке баулу.               

Бейнелеу өнері алуан қырлы да алуан түрлі. Онда жұмыс істеудің әдістері мен техникасы туралы 

практикалық мағлұматтар берместен бұрын оның түрлері және жанрларымен танысқан жөн.  

Дизайн (design) – ағылшын тілінен аударғанда жобалау, сызу, ойлап табу, сондай-ақ жоба, сызба, 

сурет деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде бұл термин өндіріс бұйымдарын әрі ыңғайлы, әрі әдемі 

көркемдеп жобалау дегенді білдіреді.[1]   Қазіргі заманғы білім беру талаптары болашақ педагог 

суретшіні оқытуда оның дизайнерлік іс-әрекеттің мәні мен жобалық тапсырмаларды шешудегі  кәсіби 

құзыреттілігінің қажеттілігін көрсетеді. 

Дизайнерлік іс-әрекетке оқытудағы  бізге қажеттісі құрастыру процесі емес, конструкторлық түпкі 

ойдың дамуына талдау беру, яғни оның жүзеге асырылуы болып саналады. Өйткені түпкі ой 

тапсырмаларды жобалау шарттарын меңгеру мен түсіну нәтижесінде туындайды. Ол суретші-

дизайнердің ақыл-ой белсенділігіне байланысты. Алғашкы кезде олар ерікті, яғни сезімдік түрде 

байқалады. Келесі сатыда қойылған мәселе мақсатқа бағытталады. Ең соңында үздіксіз ойдын 

нәтижесінде "жетекші идеялар", бейнелер таңдалады, олар түпкі ойдың немесе белгілі бір варианттың 

mailto:sh_edik_82@mail.ru
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негізін құрайды. "Жетекші идеялардың" негізінде суретші-дизайнер өзінің үлкенді-кішілі келесі іс-

әрекетінде алдағы уақытта істелетін ісінің жоспарын болжайды. Нәтижесінде көркемдік-

конструкторлық ұсыныста көрініс тапқан түпкі ойдың іске асуын дизайнердің іс-әрекеті деп атауға 

болады. Көркемдік-конструкторлық ұсыныс жобалаушының келесі іс-әрекеттеріне даярлығын 

анықтайды. 

Қазіргі жағдайда оқу-дизайнерлік әрекеті мотивациясын зерттеу студенттің өзінің шығармашылық 

мүмкіндігін неғұрлым жоғары деңгейде көрсете алатындай шарттарын қарастыру қажеттігін 

туындатады. Студенттердің дизайнерлік іскерлігін қалыптастырудың дидактикалық мақсаттарын 

жүзеге асыруда елеулі нәтижеге практика жүзінде мынадай үш тапсырманың шешімін практикада 

тапқанда ғана жетуге болады:  

а) сабақта студенттің мұғалімге деген сенімділігін арттыру үшін психологиялық жағдай жасау;  

ә)студенттің алдына қойған мақсатына жетуіне танымдық әлеуметін белсендендіру;  

б) кәсіби-дизайнерлік іс-әрекетке моделдер арқылы оқыту. 

Бүгінгі ақпараттық қоғам заманауи озық технологияларды жетік меңгерген біліктілігі және кәсіби 

икемділігі жоғары мамандарға мұқтаж. Заман ағымына тез бейімделе алатын дизайн салаларына 

қажетті мамандар даярлау осы мақсаттарға бағытталуда. Компьютерлік технологиялардың дамыған 

елдердегі дизайн салаларында кең қолданыста болуы біздің елдегі осы салаға маман даярлау 

жұмысында өз деңгейінде болуы шарт. Жаңа технологияларды адам қызметінің барлық салаларына 

жаппай енгізілуі білім беру саласын қайта қарастыру және оны дамытудың жаңаша түрлері мен 

жолдарын іздеуді міндеттейді.  

Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы бейнелеу өнері мұғалімдерін дизайнерлік іс-

әрекетке баулу қажетті деңгейде қарастырылмаған. Бұл ғылыми жұмыста болашақ суретші 

педагогтарды  дизайнерлік іс-әрекетке даярлау ісіндегі заманауи технологияларды қолдану 

мәселелері қарастырылады.  

Болашақ суретші педагогтарды  дизайнерлік іс-әрекетке оқытуды қалыптастыру мәселелері 

көпаспектілі және басты мынадай қайшылықтарды шешумен байланысты:  

- білім беру саласын жаппай озық технологиямен (компьютер) жадықтау  жағдайында дизайн 

саласына маман даярлауды жетілдірумен осы даярлау ісін әдістемелік тұрғыдан қажетті деңгейде 

қамтамасыз етілмегендігі арасында;  

- жоғары білім беру жүйесінде қалыптасқан болашақ суретші педагогтарды  дизайнерлік іс-

әрекетке кәсіби даярлау мен оның дарярлығына қойылатын талаптың өсуі және де осы талаптарды 

орындауда компьютерлік технологиялардың мүмкіншіліктерін қолдану жеткілікті деңгейде болмауы;  

- болашақ суретші педагогтардың тек қана сурет, кескіндеме саласында емес, сондай ақ дизайн 

саласының болашақ мамандарымен қатар  бәсекелестікке икемділігін қамтамасыз ету мен олардың 

компьютерлік біліктілігінің деңгейінің төмен болуының арасында.  

Басты мақсат – бейнелеу өнері мамандығы бойынша студенттердің  дизайн саласында 

компьютерлік технологияларды қолданып кәсіби даярлаудың педагогикалық шарттарын айқындау 

және жүзеге асыру жолдарын іздестіру.  

Болашақ суретші педагогтардың дизайнерлік іс-әрекетке кәсіби даярлығын ойдағыдай 

қалыптастыру үшін төмендегі шарттар орындалуы қажет: 

 - бейнелеу өнері пәні бойынша болашақ суретші педагогтардың дизайнерлік іс-әрекет бойынша  

кәсіби даярлығын қалыптастыратын құрал ретінде оқу және арнайы курстардың құрылымы мен 

мазмұнын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету іске асырылса;  

- компьютерлік технологиялардың бір бөлігі ретінде кәсіби графикалық бағдарламалар мен 

графикалық дизайн саласына қажетті қосалқы компьютерлік құрылғылармен жұмыс істеуді 

студенттер толық игергенде;  

- болашақ суретші-педагогтардың өзінің кәсіби қызметінде, яғни дизайн жобаларын жасау 

барысында компьютерлік технологияларды қолданудың қажеттігін саналы түрде және өз бетінше 

қолдануға деген ұмтылыс туындағанда.  
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Студенттерді дизайнерлік іс-әрекетке оқытуда оқу жоспарына компьютерді қолдану арқылы 

кәсіби даярлықты шыңдауға байланысты «Компьютерлік графика», сәулет дизайнына бағытталған 

«Компьютерлік жобалау» және өнеркәсіптік дизайнға қажетті «Компьютерлік үлгілеу» мен бірге 

графикалық дизайнның мақсаттарына бағытталған «Компьютерлік редакторлеу» тақырыптарын 

енгізе отырып оқыту қажет. Сондай ақ, компьютерлік графикалық бағдарламалардың түрлерін 

қолдану арқылы.  Бұндай компьютерлік бағдарламаларды қодану арқылы оқыту бейнелеу өнері 

саласында дизайн ісі бойынша өзіндік білімі, дағдысы бар кәсіби құзыретті маман дайындауға зор 

мүмкіндік беретіндігі сөзсіз.  

Қазіргі технологиялар заманында техникалық прогресс қарқынына ілесе отырып дәстүрлі оқыту 

технологияларын заманауи озық компьютерлік технологиялармен ойдағыдай ұштастыра отырып, 

бейнелеу өнері мен дизайн салаларына маман даярлау жұмысын күшейту шарт. Бейнелеу өнері 

мамандығы бойынша студенттерді дизайнерлік іс-әрекетке оқытуда компьютерлік технологияларды 

ұтымды пайдалау арқылы оқуды ұйымдастыру қажет. Ол үшін әр оқытушы өзінің кәсіби 

компьютерлік білімін көтеруге және оқытудың жаңа технологияларын меңгеруіне мүмкіншіліктері 

бар. Ақпараттық технологияларды оқу үдірісінде кеңінен қолдану осы күннің талабы. Соның бір 

бөлігі болып табылатын компьютерлік технологияларға тоқталып өтейік. Бейнелеу өнері 

мамандығының студенттерін дизайнерлік іс-әрекетке кәсіби даярлығын арттырудың құралы ретінде 

қолданылатын компьютерлік технологияларға интелектуальдық оқыту жүйелерінің компьютерлік- 

құрылымдық түрлері, кәсіби компьютерлік графикалық пакеттерді қолдану технологиясы, қосалқы 

техникалық құрылымдарды қолдану әдістері және мультимедиа құралдары жатады.  

Студенттерді дизайнерлік іс-әрекетке даярлаудың басты мақсаты – күрделі дизайнерлік көркем 

шешімдерді қолдануды талап ететін дизайн-жобаларды орындау әдістері мен тәсілдерін кәсіби 

деңгейде меңгеру және болашақта дизайнерлермен тең бәсекелестікке түсу болып табылады және 

отандық дизайн индустриясын дамытуға өз үлестерін қосуда нарықта сұранысқа ие болу. Бұл тұста 

техникалық тұрғыдан меңгеру ғана емес сонымен қатар шығармашылық, эстетикалық тұрғыдан да 

қарау ескерілуі керек. Бұл жерде басты назарды  қажет ететін мәселе дизайнерлердің кәсіби 

қалыптасуына әсер ететін компьютерлік технологияларды қолдану арқылы даярлаудың 

педагогикалық шарттары болып табылады. Оқыту барысында озық педагогикалық әдістемелерді 

қолданып, заман талабына сай маман даярлауды жүйелі түрде ұйымдастыру керек. Ол үшін оқу 

жоспарындағы компьютерлік технологияларды қолданудың үлесі жеткілікті көлемде болуын және 

оқу формаларының жаңаша түрлерін үрдіске енгізілуін қамтамасыз ету керек. Болашақ суретші 

педагогтардың дизайнерлік кәсіби деңгейінің қалыптасу межесін анықтап, оның заман талабына сай 

болуына қол жеткізу керек.[2]  

Дизайнерлік іс-әрекетке компьютерлік технологияларды қолдана отырып оқытуда мектеп 

қабырғасында және жоғары оқу орынындағы игерген ақпараттық технологиялар туралы білімдері 

мен бастапқы дағдыларын білу, компьютерлік бағдарлау тілдерін білумен қатар, кәсіби компьютерлік 

графикалық бағдарламаларды меңгеру жатады. Оқыту барысында осы компьютерлік графикалық 

редакторларды тереңірек оқып-үйрену, күрделі дизайнерлік шешімді табуды қажет ететін дизайн-

жобаларды кәсіби деңгейде орындай білуді үйренеді. Сонымен қатар қосалқы техникалық 

құрылымдармен (принтер, сканер, плоттер, лазерлік басылым қондырғылары, сандық фотоаппарат 

және т.б.) жұмыс істеу дағдыларын меңгеру жатады. Дизайнерлік іс-әрекетке компьютерлік 

технологияны қолдана отырып оқытуда студент өз жұмысында барлық проектілі құралдарды: 

техникалық конструкциялаудан, композиция, компоновка-композициялық форма құру, стилде 

образдау; функционалдық талдаудан- ұйымдастырушылықа, концептуалдық заттық ортаны 

моделдеуге дейін үйренеді.  

Болашақ суретші педагогтерге дизайнерлі іс-әрекетті оқыту үрдісінде  графикалық дизайнға да 

назар аудару қажет. Яғни, графикалық дизайн студенттерге жарнама және сауда полиграфия, 

графика, киім үлгісі, кітап дизайны, графикалық дизайнды компьютерде жасауға, құруға негіз болып 

табылады. Студенттерге дизайнерлік іс-әрекетті оқыту ең бастысы біріншіден дизайнерлік шешім 
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қабылдауды, екіншіден өздерінің киім, сәулет, құрылыс саласында жұмыс жасауы үшін қажетті 

дағды мен құжыреттілікті, кәсіби шеберлікті үйренуіне зор мүмкіндік туғызады.  Сондай ақ, сабақты 

өту барысында студенттер шынайы нарықтағы дизайн салаларының өндіріс құрылымы мен жұмыс 

ортасымен танысуға, шамасына қарай тапсырыстар орындап, тұтынушылармен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастырады.  

Студенттерді кәсіби даярлау үрдісін үш кезеңге бөлуге болады:  

Бірінші кезеңге мектеп қабырғасында және жоғары оқу орынындағы «Информатика» пәнінен 

алған ақпараттық технология туралы білімдері мен бастапқы дағдылары жатады. Информатика 

ұғымы мен бағдарлау тілдері (HTML және Visual Basic), компьютерлік техниканың құрылымы 

(процессор, аналық плата, монитор), қосалқы құрылымдар (манипулятор, клавиатура), операциондық 

жүйелер мен орталар (Windows), кеңсе бағдарламалары (Microsoft Word) және т.б.  

Екінші кезеңде студенттер кәсіби компьютерлік графикалық бағдарламалармен (CorelDRAW, 

Photoshop) алғашқы танысу, олардың түрлері мен графикалық мүмкіншіліктері, графикалық 

құралдары мен басты бұйрықтарын қолдану дағдыларын меңгеру жатады.  

Үшінші кезеңде осы компьютерлік графикалық редакторларды тереңірек оқып-үйрену, күрделі 

дизайнерлік шешімді табуды қажет ететін дизайн- жобаларды кәсіби деңгейде орындай білу жатады. 

Сонымен қатар қосалқы техникалық құрылымдармен (принтер, сканер, плоттер, лазерлік басылым 

қондарғылары, сандық фотоаппарат және т.б.) жұмыс істеу дағдыларын меңгеру жатады. 

Компьютерлік біліктілікке жоғарыда айтылғандардан басқа да  компьютерлік бағдарламаларды 

операциондық жүйелерге қондырудағдыларын жатқызамыз: компьютерді қолдана білу және қажетті 

тексеру мен реттеубілу,білу, интернет желісімен жұмыс істеу және ақпаратты сақтау мен 

тасымалдау құралдарымен жұмыс істей білу. [3]  

Болашақ дизайнерлердің кәсіби деңгейлерін қалыптастыруда елеулі орын алатын оқу формасының 

бір түрі болып саналатын кәсіби өндірістік практикалардың да маңызы зор. Практиканы өту 

барысында студенттер шынайы нарықтағы дизайн салаларының өндіріс құрылымы мен жұмыс 

ортасымен танысуға, шамасына қарай тапсырыстар орындап, тұтынушылармен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастырады. Кәсіби өндіріс орнында оқу орнында жоқ компьютерлік 

техникалардың түрлерімен, атап айтқанда: озық дизайнерлік компьютерлік бағдарламалармен; кәсіби 

принтерлер мен плоттерлермен; кітап және ақпарат баспа құрылымдарымен; жарнаманың арнайы 

түрлерінде қолданылатын баспа қондырғыларымен; дизайн саласында қолданылатын жаңа 

материалдар мен технолгиялармен танысуға және олармен жұмыс істеу тәжірибесін меңгеруге 

мүмкіншілік алады. Дегенмен, студенттердің компьютерлік кәсіби дағдыларды қалыптастыру 

үрдісінің қомақты ауқымы білім беру ағымындағы арнайы және кәсіби пәндерді оқыту барысына 

тиесілі. 

Сондықтан, оқу пәндерін оқыту үрдісінде студенттердің дизайн саласына қатысты теориялық 

білімдері мен кәсіби дағдыларын күнделікті дәріс оқу барысында қалыптастыруымыз керек. Ол үшін 

дәріс беруші оқытушы осы салада шығармашылық жұмыстар істейтін тәжірибелі маман болғаны 

жөн. Ондай маманның студентке тек академиялық тұрғыдан білім беріп қана қоймай, заманауи 

дизайн саласындағы өзінің күнделікті тәжірибесімен ұштастыра отырып, кәсіби шығармашылық 

шеберлікке үйрететін мүмкіндігі болады. Сонда ғана білім мен тәжірибе ұштасады. 

Сондықтан, бейнелеу өнері пәні бойынша болашақ мамандарды дизайнерлік іс-әрекетке оқыту 

үрдісінде студенттердің дизайн саласына қатысты теориялық білімдері мен кәсіби дағдыларын дәріс, 

тәжірибелік сабақтарды оқу барысында қалыптастыру керек. Ол үшін оқытушыдизайн саласында 

шығармашылық жұмыстармен айналысатын тәжірибелі болғаны жөн. Демек, оқытушының студентке 

тек академиялық тұрғыдан білім беріп қана қоймай, заманауи дизайн саласындағы өзінің күнделікті 

тәжірибесімен ұштастыра отырып, кәсіби шығармашылық шеберлікке үйрететін мүмкіндігі болуы 

шарт. 
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искусство и черчение,кафедры теории и методики изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, Института искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая, sh_edik_82@mail.ru 

Использование современных технологий для изучении дизайнерской деятельности при 

обучении изобразительному искусству 

В статье рассматривается обучение студентов дизайнерской деятельности в предмете 

изобразительного искусства и подготовка кадров, а также использование современных технологий в 

учебном процессе по проектированию учебных мероприятий, предоставляется важность применения 

современных технологий в учебном процессе. Было отмечено ценность использования их в 

дизайнерской деятельности, раскрыто сущность понятии дизайн, изобразительное искусство, 

значимость формировании творческих способностей, углубление знаний студентов при 

использовании инновационных технологии в обучении. Проанализированы выводы теоретических 

исследований  способов  обучения, раскрыта проблема использования современных технологий  в 

процессе подготовки дизайнерской деятельности будущих преподавателей изобразительного 

искусства, выявлены пути повышения интереса у студентов к дизайнерской деятельности в трудах  

ученых, проводивших  исследования в этом направлений. 

Ключевые слова: дизайн, дизайнерская деятельность, компьютерная техология,  компетентность 

 

Summary 

Sharip Erkebulan Zhumadenuly undergraduate 2-course specialty 6M010700-art and drawing, the 

Department of Theory and methods of fine and decorative arts, the Institute of Arts, Culture and Sports 

KazNPU. Abay  sh_edik_82@mail.ru 

The use of modern technologies for the study of design activity at training to the fine arts 

The article on the subject of the fine arts students in design activities and training, as well as with the use 

of modern technology in the educational process on the design of training activities are provided. The 

importance of the use of modern technologies in teaching design activities. Using modern technology to 

teach students about the importance of the formation of knowledge and creative abilities, as well as fine arts, 

design concepts. In this regard, the works of the research carried out by scientists in the design and design 

ways to create interest in the activities of the students to increase their interest through the use of modern 

technologies in action during preparation of the future art teachers design application of modern technologies 

in the preparation of the action and learn the ways of the findings of the research, such as theoretical analysis  

Keywords: design, design activities, computer technology, competence 
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ӘОЖ  372.878 

 

ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚӨРІНІСІ 

(музыка оқыту әдістемесі мысалында) 

 

Какимова Лаура Шәріпқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, 

«Музыкалық білім және хореография» кафедрасының доценті, 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің  Өнер, мәдениет және спорт институтының академиялық 

ұтқырлық және ғылыми істер жөніндегі  директорының орынбасары, 

Мұқаман Айгерім – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің  Өнер, мәдениет және спорт институтының, 

«Музыкалық білім және хореография» кафедрасының 2-ші курс студенті 

 
Бұл мақалада авторлар  білім беру дамуында және білім студенттің әзірлеген жыл сайынғы студенттердің 

конференциясында ғылыми жұмыстар конкурсына кезінде теориялық және практикалық жағдайға өткізілген 

бір сабақтың мәселелерін «Музыка» сабағының міндеттерінін талқылауда. Болашақ мамандарды даярлау 

үрдісінде музыкалық білім беру бакалавры үйрету барысында музыка сабағының тәсілдерін игеруге модельдеу 

- бірінші кезекке орналастырылған мақсаты болып табылады. Болашақта орта мектепте оқыту және 

педагогикалық іс-тәжірибе өту барысында көмектесетің іс-шара: музыка болашақ мұғалімнің жұмыс әдістері 

мен іс-шаралар ауқымын реттеу, жағдайды шешу, музыкалық материалды талдау және таңдау үшін үйрену 

жолдарын табу үшін, шешім қабылдау тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Музыкалық-теориялық білімдер, 

студенттің орындаушылығының  кәсібиесі,  бастауыш мектеп оқушыларына арналған музыка сабақтарын 

құрастыру шығармашылық зерттеуі бұл жобаның базалық материалы болып табылады. Музыка сабағының  

тақырыбы «Музыка» бағдарламасының құрастырған ортақ лауазымына сәйкес  таңдалған. 

Қазақтың дәстүрлі өнер тарихи музыкалық ерекшеліктерін  қалыптастыру бойынша музыкадағы жаңа 

жанрлары мен түрлері  бұл сабақтың  негізі болып табылады. Білім алушыларды оқыту, ұрпаққа ұлттық білім 

беру, дамуына қазақ халқының өмір жолында табиғи құбылыстар мен қоғам, мәдени және рухани негізгі 

ұғымдар музыка рөлімен тығыз байланысты.   

Кілт сөздер: «Музыка» сабағы, музыка бағдарламасы, музыканы оқыту, музыка оқыту әдістері, музыкалық 

білімдер, дәстүрлі қазақ музыкалық өнер. 

 

Жоғары оқу орны стратегиясын жүзеге асыру жоспарында көрсетілген бағыттарды атасақ, олар: 

«білім және оның сапасын бақылау және бағалауға қол жеткізу арқылы бәсекеге қабілетті мамандар 

даярлау; ЖОО-да инновациялық іс-әрекетке бағдарланған зерттеу орталығын қалыптастыру; 

университет түлегінің бойында жоғары мәдениетті, белсенді азаматтық ұстанымды жастардың 

арасында қалыптастыру» болашақ студенттерді даярлауға ғылыми-зерттеу іс-әрекеттеріне үйретуде 

негіз бола алады [1]. Осыған байланысты, жобалау әдісін пайдалану тиімді. Студент ғылыми 

тапсырманы орындауда, пәнде берілген білімі мен интеллектуалды білігін, өз бетінше эксперименттік 

жұмысын музыка сабағынан модельдеу жолымен оқыту технологияларының мүмкіндіктерін жүзеге 

асыруда ізденіс жасап, ғылыми зерттеу дағдысы мен әдіс-тәсілдерін меңгереді [2].  

Бірде-бір оқулық тарихты, өнерді, музыканы түсінуге және әдебиеттерді  үйренуге  мүмкіндік  

жасай  алмайды. Бұл іс-әрекетке өз пәнін және мамандығын жақсы көретін, мұғалімнің өзі үйрете 

алады. Білім беру жүйесінде жеке оқушыға көңіл бөлу процесі, білімнің жекелеген түрлерiн ғана 

емес, оларды практикада қолдана білуі, сонымен қатар моральдік, адамгершілік қасиеттерін 

тудырады, сонымен қатар этикалық сезімін, музыкалық және балалардың музыкалық қабілеттерін 

дамыта отырып, әлемге көзқарастырын, сонымен қатар олардың санасын қалыптастырады [3; 4]. 

Мектепте музыка сабағы басқа пәндерге қарағанда ерекшелігіне байланысты, музыка сабағында 

жетілдіріледі. Оқушылар музыкалық шығармашылық материал  арқылы өмірді сүюмен, өмірге 

сүйіспеншілікпен қарауды үйренеді, өмірдің әлем өнерімен байланысатынын түсінеді. Сондықтан, 

музыка мұғаліміне білім беру, үйрету, оқыту және тәрбиелеуге  үлкен және маңызды рөль атқаруға 

беріледі. Әрқашан осы талаптар педагогика білім жайында қарастырылады. 

Музыка сабағы қазіргі әлемде интеллегенттік адамды қалыптастыру жағында музыка мен өнер 

арқылы базалық білім береді, дағдыларын және талғамын дамытады, адам өмірінің  көзқарасын 

кеңейтеді. Осы орайда ұлттық өнерге құрмет пен қатынасынасты маңызды рөлі деп есептеуге болады. 

Атап айтқанда, музыка сабақтарында қазақстан адамзаттарының жинақталған жетістіктерін, сондай-

ақ адамдарды жоғалтпау үшін оқушыларды үйрету өте қажетті. Сондықтан, музыка бағдарламалары 

ұлттық музыкалық мәдениетті сақтау, жетілдіру үшін құрастырылған, оқушыларды музыка әлемімен 
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таныстыру, оның нысандарын, жанрдағы ерекшеліктерімен, балаларды ұлттық музыканы жақсы көру 

және түсінуге үйрету, оны бүкіл рухани мәдениеттің бөлігі ретінде музыкалық мәдениетке тәрбиелеу. 

Қазақстанның музыка мәдениетін дамыту арқылы эстетикалық, моральдық және рухани 

құндылықтарын қалыптастыру. 

Әрбір сабақ өзінің ерекше және әр түрлілігімен ерекшеленеді, бірақ олар сабақтың құрылымында 

барлығы   үш немесе одан да көп міндеттерден біріктіріледі. Осылайша: 

оқыту бағытында: атақты музыканттардың, орындаушылардың шығармалары мен олардың 

шығармашылықтар арқылы жаңа білімдерді қалыптастыру; 

дамыту бағытында: музыкалық педагогика шарттарын анықтау және түсіндіру үшін қабілетін 

дамыту, музыкалық шығармаларды талдау, жаңа білім мен дағдыларды қорыту және жүйелеу, қазақ 

музыка мәдениетінің негізінде студенттердің көркемдік көзқарастарын кенейту; 

тәрбие бағытында: Қазақстанның музыкалық мәдениетінің дамыту арқылы эстетикалық, 

моральдық және рухани құндылықтарын қалыптастыру, - міндеттерден  турады. 

Мысалы, жалпы білім беретің мектептің 1-ші сыныбына арналған оқулықтың III-ші тоқсанның 

тақырыбына айлансақ, бұл кезде балалар «Музыкалық көңіл күй» атты тақырыпты өтеді [5]. 

Музыкадағы адамның көңіл күйі қалайша ашылады, қандай көріністермен бағыланады, табиғат 

әуенімен байланысады деген сұрақтарды қарастырады. Осы сабақтарда оқушылар А.Меңжанованың 

«Балдырған полькасы», Ақан серінің «Қараторғай», Ш.Қалдаяқовтің «Бақа», Қ. Қуатбаевтің «Сұр 

қоян», Б.Аманжоловтің «Жаңбыр», М.Сағатовтің «Бұлақ», Қ.Қуатбаевтің «Көбелек» т.б. атты 

шығармаларымен танысады. Әндерді мәнерлеп, көңілді, әдемі орындап, әуенің ырғақтарын 

сүйемелдей шапалақтап, оларды талдап, әңгемелеп өтеді екен. 

Төменде, «Музыкадағы табиғат көрінісі» атты  сабақ барысын жалпы білім беретін мектептердін 

бастауш сыныпта оқитын  «Музыка» сабағында өткізуіне әдістемеілік материалды жобалауын 

ұсынып отырмыз. Бұл жұмысты біз биылғы студенттік ғылыми конференциясында «Музыкалық 

білім» секциясында апробациядан өткізгенбіз. 

Сабақтың тақырыбы: Музыкадағы табиғат көрінісі.  

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың музыкалық сауатын ашу, оларға ән-күйді тыңдату арқылы 

музыканы сезінуге баулу. 

Міндеттері: 

1. Музыкалық білім қалыптастыру (тақырыпты өз мәнінде әңгімелеп, музыкамен 

байланыстырып жеткізу. 

2. Оқушылардың музыкалық  қызығушылықтарың, қабілеттерін  дамыту, олардың таңымдық 

көзқарастарын кеңейту. 

3. Айналамыздағы қоршаған ғажап табиғатты бейнелей отырып, оқушылардың көзқарасын, 

ұғымын табиғатты аялауға  тәрбиелеу. 

4. Туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру. 

Сабақтың көрнекілігі: Композиторлардың (Құрманғазы, Дәулеткерей, Абай, Н.Тілендиев), 

батырлардың (Алпамыс,  Махамбет) суреттері; табиғат туралы пейзаждарының көріністері. 

Сабақтың түрі:   топтық. 

Сабақтың әдісі: топпен жұмыс, сұрақ-жауап, түсіндірмелі. 

Сабақтың тәсілдері: тыңдау, сұрақтарға жауап беру, әнгіме, орындау, сөзжұмбақ шешу. 

Музыкалық материал:           

1. Тәттімбет. «Сарыжайлау  

2. Құрманғазы «Сарыарка». 

3. Н. Тлендиев «Сарыжайлау».  

4. Абай  «Желсіз түнде жарық-ай». 

Сабақтың барысы: 

I. Ұйымдастыру кезеңі. 

II. Сабақтың жаңа тақырыбың мазмұны. 

III. Сабақтың қортындысы.   

IV.Үй тапсырмасы. 

I.  Ұйымдастыру кезеңі. 

Кіріспе сөз:  
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- Өткен сабақта біздер ата-бабаларымыздың өмір сүрген, бұрынғы бай, кедей деп бөлінген 

замандағы, әнші-күйшілердің мұрасымен таныстық. Алпамыс,  Махамбет  батырларымыз  әріден 

келе жатқан дәстүрін дамытып, қазақ музыкасының мазмұны мен түріне, орындаушылық өнеріне 

көптеген жаңалықтар енгізді. 

II.  Сабақтың жаңа тақырыбың мазмұны. 

  Жаңа сабақтың мақсатымен міндеттерімен танысу; тақырыбын ашу. 

- Балалар  мына суреттерге назар аударайық. Не бейнеленген? (драма, ауыл, яғни қоршаған 

табиғат). 

-Музыка неше жанрға бөлінеді? (4 жанр: ән, би, марш, күй) 

 Ендеше бүгінгі өтетін сабағымыз да осы жанрлар тақырыбында болмақ. 

- Бізді қоршаған табиғат қандай тамаша! Көз алдарыңа елестетіңдерші: дала, тау тегі, көкорай 

көкшалғын, ағып жатқан бұлақ, алыстан ағараңдап киіз үйлер көрінеді. Осы бір көріністі суретшілер 

немен бейнелеген? (Түрлі бояумен!. Ал ақын-жазушылар  ше? (өлеңмен, әңгімемен) 

- Дұрыс. Ал, композиторлар осы көріністі қалай суреттейді? (дыбыспен, әуенімен, саз, 

музыкамен). 

- Біз бүгінгі сабағымызда саяхатқа шығайық. Саяхатқа немен шыққыларың келеді? (автобус, ұшақ, 

ат).  

- Кәне көлігімізге отырып жайғасайық. Балалар алдымызда бір ауыл көрінеді. Бұл кімнің ауылы 

екен? Танисыңдар ма? Мына алдарыңда қолына домбырасын ұстап сендерді күтіп тұрған кім? 

(Құрманғазы!..) Демек, бұл Құрманғазының ауылы болған екен ғой. Құрманғазы туралы не 

білесіндер? Қандай күйлерін білесіңдер? (Сарыарқа, Балбырауын, Адай т.б). 

- Құрманғазы – күйші, композитор. Ол да табиғат туралы жырлаған. Оның атында Алматы 

қаласында Құрманғазы атындағы  Қазақ Ұлттық консерватория, қазақ ұлттық аспаптар оркестрі бар. 

Сонымен: 

а) Күй дегеніміз не? 

ә) Оның неше түрі бар? (төкпе, шертпе). 

б) Осы күйдің шеберлері кім? (Құрманғазы, Тәттімбет) 

Біреу-ақ Құрманғазы -күй кұдайы. 

Сыйлады «Сарыарканы», қиды «Адайды» 

Күркіреді көбік шашқан Атыраудай. 

Кеудеме көк дауылын құйды ұдайы. 

Күй тыңдау (Құрманғазы  «Сарыарқа») 

- Күй  ұнадыма? 

- Күйдің екпіні қандай? 

- Күйдің қай түріне жатады?(шертпе) 

- Бұл ауылда Құрманғазыдан басқа қандай күйшілер бар? 

«Сарыарқа» күйінде сайын даланың бейнесі суреттеліп қана қоймай, Сарыарқадай еркіндік 

аңсаған қазақ халқының жаны, өмірі суреттелген. Бұл күйді Құрманғазы Сарыарқаны басып өтіп Сыр 

бойына қарай бой алып бара жатқанда, кең даланың кербез көркі шабыттандырып шығарған қаншама 

ұлы дүбірлі көтерлісті өткерседе, өзінің сұлулығын жоғалтпаған «Сарыарқа» жеріне қызыға қарап, 

осы күйді тартқан. Мына өлең жолдары күйшіні тебіренткен. «Сарырыарқа» дала сағымды, тербетеді, 

жанымды». 

Бұл ауылда тағыда бір күйші бар ол да табиғатты жырлаған. 

 

Ал мынау Тәттімбеттің «Саржайлауы», 

Алдыңа әкеледі сан жайларды. 

Қыз дүние, кызық дүние бір сарыны, 

Күңіреніп енді бірде зар жылайды. 

 - Қазір біз Тәттімбеттің күйі «Сарыжайлауды» тыңдаймыз. 

Күй тыңдау (Тәттімбет. Сарыжайлау күйі) 

- Күй ұнады ма? Көз алдарыңа нені елестеттіңдер? 

- Бұл күйдің алдындағы күйден қандай айырмашылығы бар? 

- Күйдің қай түріне жатады? (шертпе) 
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-Тәттімбет Арқаның құдіреті күй тәңірісі атанған, шертпе күй мектебін қалыптастырған. Бұл күйді 

тыңдағанда көз алдымызға сылдырлап аққан бұлақ, асық ойнаған балалар, қосылып әндеткен 

қыздардың үні, көкорай шалғын жайлау елестейді. 

-Екі күйді салыстырып көріңдер. Байқадыңдар ма, тыңдаған күйлердің дыбыстары бірде ақырын,  

кейде қатты естіледі. 
Саяхатымызды одан әрі жалғастырайық. Енді немен жүргілерің келеді? Мүмкін табиғатты төбеден 

тамашалағыларың келетін шығар. Ендеше ұшақпен ұшайық. Алдымызда бір ауыл көрінеді. Абай 

ауылына келдік. 

-Балалар, Абай кім болып келеді? Оның табиғат туралы қандай өлеңдерін білесіндер?      (Көктем, 

Кыс, Жаз, т.б). (Бірнеше өлеңдерін оқушылар айтып береді) 

- Дұрыс. Сонымен Абай – қазақтың Ұлы ақыны, қазақ әдебиетінің классигі (1845-1990). Абай  

қазақтың ән өнерін  ерекше бағалаған. Бірақ ән атаулының бәрін қабылдамай, оның да «естісі бар, 

есері барын» айтып құлақтан кіріп бойды алар, жақсы ән мен тәтті күйді»ұнатқан. 

- Абайдың қандай әндерін білесіңдер? (Балалар білетін әндерін атайды). 

- Бәріміз Абайдың  «Желсіз түнде жарық-ай» әнін орындайық. 

Ән орындау (Абай.  «Желсіз түнде жарық-ай») 

- Табиғат туралы тағы қандай әндер білесіңдер? (бірнеше әндер айтылады: «Алатау», «Жау-жау 

жаңбыр», «Туған  жер» , «Ауылым» т.б.). 

- Біз бүгін саяхатқа шығып, табиғатты  тамашаладық. Енді сол  табиғатты әнге қосып, өзіміз де 

жырлайық. 

Сергіту сәті. «Сарыжайлау» бұрынғы заманда  ата-бабаларымыз бір жерден екінші бір жерге 

қоныс аударып, көшіп-қонып мал бағып, жайлау да киіз үй тігіп, ауысып жүрді. Шырайлы – шөбі 

шүйгін жерді жайлау деп атаған. Ақын Мұқағали  Мақатаев сол жерлерді өз өлеңінде суреттейді. 

Ән айту (Н.Тлендиев «Сарыжайлау»). Баларға хормен айтқызу . 

III. Сабақты қортынысы.   

«Табиғат»  сөзінің құрамына енетін, бүгінгі  сабағымызды қорытындылауға байланысты сөздерді 

айтамыз. Бұл сөздердің жауабы бүгінгі сабағымызды қорытындылайды. 

Сыныпты  екі топқа бөліп тапсарма беру. 

1-топ. «Сарыжайлау»  суретін салу (суретті мазмұндау). 

2-топ.   «Табиғат» тақырыпта сөз жұмбақ шешу.  

 «Табиғат» сөзжұмбағын шешуінің сұрақтары: 

1. Қазақ халқының  төкпе күйшісі (Құрманғазы). 

2.Қазақ халқының  шертпе күйшісі (Тәттімбет). 

3. Қазақ халқының ұлы ақыны (Абай). 

4.Музыкалық жанрдың түрі (Би). 

5. Аспан әлемінің ұшқышы (Ғарышкер). 

6. Сұлулық символы аталатын құс (Аққу). 

7. Төрт-түлік малдың бірі (Түйе). 

Жаңа сабақты түйіндеу.  

Табиғат туралы мақал- мәтел: «Ер – елдің  көркі, орман-тоғай – жердің көркі», «Бір тал кессен, он 

тал ек», «Дәрі шөптен шығады, дана – көптен шығады», «Сұлу жер құрақсыз болмас, таулы жер 

бұлақ сызболмас», «Бұлақкөрсең, көзінаш», «Жылап жүріп арық қазсаң, күліпжүріп су ішерсің»  т.б. 

 

IV.Үй тапсырмасы. 

а) Өнердегі қазақ батырлары туралы мағлұмат. 

ә) Алпамыс, Махамбет  туралы ақпарат. 

б) Махамбет өлеңдерін жатқа айту. 

в) Махамбеттің  күйлерінің атау. 

г) Н.Тлендиевтің «Сарыжайлау» әнің жаттау. 

д) Құрманғазы  «Сарыарқа» шағарманы тыңдау. 

 

«Қазақтың ұлттық ән-әуендері мен өлеңдерін сақтау жөнінде нәсіп болса, алдағы мақалада айтар 

әлеуметтік ұсынысымыз бар. Сазды да сырлы музыка, әсіресе, жасөспірімдер мен жас балалар үшін 

қажет - ақ. Музыка олардың орталық нерв жүйесіне, яғни, жүйкесіне әсер етіп, ой - өрісін жетілдіреді, 
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рухани дүниелерін байытады, сезімталдыққа, нәзіктікке, қайырымдылыққа тәрбиелейді. Расында да, 

музыка – адамды ерекше рахатқа бөлейтін ұлы күш. Ән - әуен адам сезімін баурап алып, жанға жайлы, 

мол эмоциялық сәттер туғызады. Тартымды да мәнді музыка – дертке де шипа» – деуге болады. 

Сонымен, өтілген іс-шара  музыка мамандығының бакалаврын   дайындауы үшін келешекте 

болашақ педагогикалық және практикалық  қызметінде тәжіриби манызында өте қажетті деп 

есептеймыз. Себебі ол  мектепте  музыка пәнінің мұғалімі, музыкалық және көркем туындыларды 

оқытушы-ұйымдастырушысы, музыка және өнер мұғалімі, қосымша білім беру мұғалімі, мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінің музыкалық жетекшісі болып жұмыс істей алады. Ал қолданған әдіс-

тәсілдер, әдестемелік нұсқаулар өзінің практикада өтілетің және дипломдық жұмыстарына  қажетті 

іс-құжаттары болып табылады. 
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Резюме 

Современный взгляд на теорию и практику преподавания 

(на примере методики преподавания музыки) 

Какимова Лаура Шариповна – кандидат педагогических наук, 
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заместитель директора по научной работе и академической мобильности Института искусств, 

культуры и спорта КазНПУ им. Абая, 

Мукаман Айгерим – студентка 2(4)-го курса 

кафедры «Музыкальное образование и хореография» института Искусств, культуры и спорта 

Казахского Национального педагогического университета имени Абая 

В этой статье авторы рассматривают образовательные, развивающие и воспитательные задачи 

одного конкретного урока по программе «Музыка», разработанной самой студенткой и  

апробированной ею в теоретико-практической ситуации во время проведения конкурса научных 

работ студентов на ежегодной конференции. Такая задача ставится во главе угла в процессе 

подготовки будущих специалистов – научить бакалавра музыкального образования освоить приемы 

моделирования урока музыки. Это поможет в дальнейшем во время прохождения учебной и 

педагогической практики в общеобразовательной школе: самостоятельно  принимать решения, 

находить пути разрешения ситуаций, корректировать выбор методов работы и действий будущего 

учителя музыки, научиться подбирать и отбирать музыкальный материал. Базовым материалом 

такого проекта  являются музыкально-теоретические знания, исполнительские возможности и 

творческий  поиск в разработке будущего урока музыки для учащихся младших классов. Тематика 

урока музыки был подобран в соответствии с общим положением к составленной программе по 

«Музыке».  

Формирование исторических предпосылок музыкальных особенностей  казахского традиционного 

искусства через призму новых жанров и видов музыки является основой на которые опиралась 

студентка в процессе разработки данного урока. Роль  музыкального искусства в тесной связи с 
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природными явлениями и жизненным укладом казахского народа в  культурно-духовном  развитии 

общества  и  в  национальном воспитании подрастающей молодежи относится к ключевым понятиям 

в обучении и воспитании школьников.   

Ключевые слова:  урок «Музыка», программа музыки, музыкальное обучение, музыкальные 

знания, казахское традиционное музыкальное искусство.  
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The modern view of the theory and practice of teaching  (for example music teaching methodology) 
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In this article, the authors discuss the educational, developmental and educational problems of one 

particular lesson, "Music", developed by the most student and approved by it in the theoretical and practical 

situation during the competition of scientific works of students at the annual conference. This problem is at 

the forefront in the process of training of future specialists - to teach bachelor of music education and master 

the techniques of modeling music lesson. This will help in the future during the passage of the training and 

teaching practice in a secondary school: to ensure autonomy to make decisions, to find ways to resolve the 

situation, adjust the range of the working methods and activities of the future teacher of music, learn to 

choose and select the musical material. The base material is a musical-theoretical knowledge, performing 

abilities and creative research in the development of the future of music lessons for elementary school 

students. Theme music lesson was selected in accordance with the common position drawn up by the 

program on the "Music".      

Formation of the historical background music features of the Kazakh traditional art through the prism of 

new genres and types of music is the basis upon which the student in the development of this lesson. The role 

of music in close connection with natural phenomena and the way of life of the Kazakh people in the cultural 

and spiritual development of society and national education of the rising generation refers to the key 

concepts in training and educating students. 

 Keywords: lesson "Music", music program, musical training, music teaching methods, musical 

knowledge, traditional Kazakh musical art. 
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СТУДЕНТТЕРГЕ ҚАЗАҚСТАН КӘСІБИ СУРЕТШІЛЕРІНІҢ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ 

КӨРКЕМ БЕЙНЕЛЕРДІҢ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУЫНЫҢ ДАМУ  ЖОЛДАРЫ МЕН  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 
Түгелбаева А.О. - Абай атындағы ҚазҰПУ-ң  Өнер, мәдениет және спорт институтының  

6М010700 - Бейнелеу өнері және сызу мамандығының  2 курс магистранты, 

Алматы қ-сы,Қазақстан 

 
Автор мақалада ЖОО-ның көркем білім беру жүйесінде Қазақстан кәсіби суретшілерінің туындыларындағы 

көркем бейнелердің трансформациялық ерекшеліктерін студенттерге оқытудың тиімді жолдарын, әдістері мен 

тәсілдерін үйретудің қыр-сырларын жан –жақты қарастырған. Сонымен қатар  ЖОО да   көркем білім беру  

жүйесінде «Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен теориясы»  курсында 4 курс студенттеріне Қазақстан 

бейнелеу өнері суретшілерінің шығармашылығында көркем бейнелердің трансформациясының қазақстандық 

тәжірибесін және заманауи бейнелеу өнерінің өнерлік, мәдени бастауларының негіздерін ендіру мен  ХХ 

ғасырдағы қазақ ұлттық бейнелеу өнері  шығармаларының  оқу, тәрбиелік мән-маңызы арқылы ЖОО да көркем 

теориялық білім беру мәселесінің оңтайлы шешімдерін іздестіру мен қарастыру жөнінде сөз етіледі.  
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Түйін сөздер: трансформация, көркем, бейнелер, заманауи, әдіс-тәсілдер, бейнелеу өнері, суретшілер, 

ұлттық, эстетика, инновация, образдар, кәсіби, өнер, дәстүр, суретшілер, өнертану, философия, ғылым  

Қазақстан Республикасының дербес, жеке ел болуы оқу-ағарту ісіне жаңаша көзқарас жасауды 

әкелді. Яғни білім берудің жүйесін дамытудың жаңаша жолын іздестіріп, соған сәйкес бағыттарын 

айқындап, жаңа тұжырымдамалар қабылдады. Ол тұжырымдамалар әлемдік тәжірибеге сүйену 

негізінде инновациялық білім беруді жөн деген жоба арқылы құрылып, іске асырылу қолға алынған 

еді. [1] Бүгінде сол жобаның тәжірибелік - эксперименттен өткізілуі іске асырылып, бүгінде 

қортындысы шығарылуда. 

Жоғары  оқу орындарының студенттерінің Қазақстан кәсіби суретшілердің көркем 

туындыларындағы  көркем бейнелердің трансформациялық жәй күйінің өзгерістерін  ажырата білуге, 

көркем қабылдауға, терең талдауға, түсінуге деген өзіндік қатынасын орната отырып, 

дүниетанымдық көзқарастарын  қалыптастыру көзделеді. Сонымен қатар студенттердің игерген білім 

сапасын  арттыра отырып, бүгінгі күнге  сай білік , білім, дағдыларды  игеруге бағытталған  

оқытудың тиімді формалары мен әдістерді енгізуді көздейді. 

Студенттерге бейнелеу өнеріміздегі көркем бейнелердің трансформациясының заманауи 

қазақстандық тәжірибесінің  жан жақты қырының мазмұнын саралап, әр –түрлі әдіс-тәсілдер 

формасы нақтыланып,  жаңартылып отырған жағдайда ғана жақсы  нәтижелерге қол жеткізуге  

болады. Осы мақсат- міндеттерді шешу барысында студенттердің рухани – эстетиткалық  тұрғыда 

дамуын,  көркемдік өнер құралдары арқылы студенттердің  санасына әсер ете отырып, көркем - 

білімнің  мақсат міндеттері мен мүмкіндіктері жөніңде  теориялық мағлұмат берілуі тиіс.  Осыған 

орай бүгінде бейнелеу өнерін, оның мүмкіндіктерін, озық тәжірибелерін, өміршең идеяларын  және 

өнегелі дәстүрлерін  жоғары мектептің көркем білім берудің оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану арқылы 

студенттердің бойына Қазақстан кәсіби бейнелеу өнерінің бай   тарихи мұрасы мен рухани, мәдени, 

көркемдік өнер құндылықтарын  жан жақты қалыптастыруды жүзеге асыру бүгінгі күннің негізгі 

мақсаты екені баршамызға аян. 

Осы орайда, ЖОО да   көркем білім беру  жүйесінде «Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен 

теориясы»  курсында 4 курс студенттеріне Қазақстан бейнелеу өнері суретшілерінің 

шығармашылығында көркем бейнелердің трансформациясының қазақстандық тәжірибесін және 

заманауи бейнелеу өнерінің өнерлік, мәдени бастауларының негіздерін ендіру мен  ХХ ғасырдағы 

қазақ ұлттық бейнелеу өнері  шығармаларының  оқу, тәрбиелік мән-маңызы арқылы ЖОО да көркем 

теориялық білім беру мәселесінің оңтайлы шешімдерін іздестіру және оның теориялық, практикалық 

тұрғыдан жеткіліксіз деңгейде зерделенгендігі  арасындағы қарама-қайшылықтың бар екендігі 

анықталды, атап айтсақ: 

-  қазақстан  кәсіби бейнелеу өнері шығармаларының образдық тілі, форма мен форма құрастыру 

мәдениеті, Қазақстан кәсіби суретшілерінің көркем шығармаларындағы рәміздік белгілері мен мән 

мағынасы, көркем бейнелердің трансформациялық заманауи шешімдерін зерттеу мен зерделеу, 

қазақстандық тәжірибесіне талдау жасауға  байланысты қоғамның әлеуметтік тапсырысы мен оның 

жоғары мектептің көркем білім беру жүйесінде  (студенттердің өз бетімен жеке-дара жұмыс 

түрлерінде, арнайы курстар мен элективті  курстар негізінде қарастыру мәселесі) Қазақстан бейнелеу 

өнері тарихы мен теориясы курсы бағыты бойынша көркем-теориялық білім беру шеңберінде оларды 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін педагогикалық шаттардың нақтыланбауы арасында,ы қарама 

қайшылықтар; 

-  студенттерге қазақстан кәсіби бейнелеу өнері тарихы мен теориясы курсы негізінде  көркем 

білім  беру барысында қазақстан бейнелеу өнері шығармаларының образдық тілі, суретшілер 

шығармаларындағы көркем бейнелердің трансформациясының заманауи қазақстандық тәжірибесі 

негізінде студенттердің ұлттық рухани, адамгершілік құндылық мәдениетін қалыптастыру  

қажеттілігі мен заманауи бейнелеу өнері, ұлттық өнер мен рухани мәдениет құндылықтарының 

бастауларын студенттерге үйретудің әдітерін нақтылап, Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен 

териясы  курсының мазмұнында жеткілікті деңгейде қамтылу қажеттілігін ескеру деп білеміз. 

Студенттерге қазақстан кәсіби бейнелеу өнері тарихы мен теориясы  курсы негізінде  көркем білім  

беру сатысында қазақстан кәсіби бейнелеу өнері шығармаларының образдық тілін, суретшілер 

шығармаларының көркем бейнелік трансформациялық өзгерістерін бүгінгі күндердегі орнын, оның 

заманауи даму бағыттарын зерделеп, қазақстандық тәжірибесі негізінде қарастыру деп білеміз. 

Осыған орай бүгінгі күндері студенттердің ұлттық рухани, адамгершілік, құндылық мәдениетін 
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арттыру қажеттілігі мен заманауи бейнелеу өнеріндегі  ұлттық өнер нақыштарымен таныстыру 

маңыздылығының мәселесі күн өте артуда. Сондықтан да қазақстан кәсіби бейнелеу өнері тарихы 

мен теориясы  курсында  суретшілер шығармаларының көркем бейнелік трансформациялық 

өзгерістеріне деген студенттердің қызығушылығын арттыра отырып, олардың мәдениет аумағын 

кеңейтіп, дүниетанымдық көзқарастарын арттырып, рухани, өнер құндылықтарына  деген өзіндік 

қатынастарын қалыптастыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Осыған байланысты біздердің 

айтайын деген ойымыз бүгінгі күндері ЖОО да Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен териясы 

курсында Қазақстан кәсіби бейнелеу өнері тарихы мен теориясы  курсы негізінде  көркем білім  беру 

сатысында Қазақстан кәсіби бейнелеу өнері шығармаларының көркем образдық тілін, суретшілер 

шығармаларының көркемдік, бейнелік, трансформациялық өзгерістерін жеткілікті деңгейде ендіру, 

кіріктіру мен оқу үдерісінде барынша қамту қажеттілігі артуда. 

ЖОО-ң  көркем білім беру жүйесінде студенттерге көркем – білім беруде Қазақстан кәсіби 

бейнелеу өнеріндегі көркем бейнелердің трансформациясын оқытуда тиімді әдістерді, тәсілдерді 

пайдалана отырып, студенттердің білімділік, іскерлік, дағдыларын  қалыптастырумен қатар  

қызығушылығын арттыру. Сонымен қатар қазірде студенттерге көркем бейнелердің 

трансформациясын  таныстыру  барысында оның сабақтастығын сақтап, айқындаудың маңызы зор 

екендігін айрықша атап кетуге болады.  

ЖОО студенттеріне «Бейнелеу өнеріндегі көркем бейнелердің трансформациясы; Қазақстандық 

тәжірибе (живопись)» элективті курс бағдарламалары  әзірленіп, соның негізінде дәріс, семинар-

практикалық жұмыстар,  әнгіме, пікір талас, ойын сабақтарының тиімді әдістерін пайдалана отырып  

өткізіледі .Әрбір сабақ үнемі зерттеу нәтижесі арқылы  тексеріліп, бағаланып отырады. (1 - сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – сурет «Бейнелеу өнеріндегі көркем бейнелердің трансформациясы 

материалдарының қолдану бағыттары» 

 

     Ұйымдастыру тәртібі зерттеліп отырған диссертациялық жұмыстың тақырыбына байланысты   

5В010700-«бейнелеу өнері және сызу» мамандығының 4 курс студенттеріне  тәжірибелік 

эксперимент жұмыстарын жүргізу барысында ең алдымен жоспарланған тақырыпта теориялық 

материалдар жинақталып   сараланды. Олар мынадай төмендегідей бағыттарға негізделді: 

1. Этнографиялық материалдармен қазақстанның  бейнелеу өнері тарихы  жайлы деректер мен 

материалдар жинақтау;  

2. Қазақ халқының ұлы ойшылдары мен ірі ағартушыларының ой пікірлеріне тұжырымдалған 

талдау жасау;  

3. Қазақстан ұлттық бейнелеу өнерінің тарихи, табиғи дамуы мен қалыптасу тарихына негізделе 

сүйену;  

4. Қазақстан ұлттық суретшілерінің ұлттық тақырыпта орындалған  көркем туындылары мен  

бейнелеу өнері шығармалары туындыларын талдау, сұрыптау мен жіктеу; 

5. Қазақстан ұлттық суретшілерінің көркем туындыларындағы көркем бейнелердің 

трансформациялық даму жолдарын зерделеу;  

Бейнелеу өнеріндегі көркем бейнелердің трансформациясы 

материалдары екі бағытта қарастырылады. Олар: 

 
Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен 

теориясы курсында Қазақстан кәсіби бейнелеу 

өнері суретшілерінің көркем туындыларында 

бейнелердің трансформациялануының 

түрлерін, жолдарын, тарихын, ерекшеліктерін 

оқыту 

Студенттердің Қазақстан бейнелеу өнері 

тарихы мен теориясы курсында Қазақстан 

кәсіби бейнелеу өнері суретшілерінің көркем 

туындыларында бейнелердің 

трансформациялануы бойынша білімін 

деңгейлерін арттыру мақсатында «Қазақстан 

бейнелеу өнерінде көркем бейнелердің 

трансформациясы» атты арнайы курсты СӨЖ 

жүргізу   
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6. Қазақстан кәсіби бейнелеу  өнерінің, халық ауыз әдебиетінің озық үлгілерін жинақтап, көркем 

педагогикалық және эстетикалық тәрбиедегі үлесін, орнын анықтау, тәжірибеде кәдеге асырып, 

пайдалану; 

7.  Қазақстан кәсіби бейнелеу  өнері  шығармаларының көркем бейнелер трансформация 

бағытында көркем-эстетикалық тәрбиенің құндылығын арттыру мен оны нәтижелі түрде практикада 

яғни, ЖОО- ның оқу үдерісінде іске асыру; 

Мұндағы өзекті мәселенің бірі-кемшілік кедергілерді жою бейнелеу өнеріндегі кәсіби 

суретшілердің трансформациялық деңгейдегі шығармашылық көркем туындыларының 

ерекшеліктерін студенттерге оқыту мен талдау, ғылыми, шығармашылық жұмыстарға баулу болып 

табылады.  

Қазақстан кәсіби бейнелеу өнері аумағында жұмыс жасаған ұлттық суретшілердің көркем 

туындыларындағы көркем бейнелердің трансформациялану деңгейлерін ажырату мен талдауда 

студенттерге көптеген теориялық мағлұматтар беріп,   оқыту төмендегідей  шарттарды орындауды 

талап етеді. Олар: 

1)оқыту мазмұнын жүйелі  ұйымдастыру;  

2)оқу процесін  ұйымдастырудың тиімді формалары мен әдістерін қарастыру;  

3) бақылау, бағалау, тексеру  формасын таңдау; 

4) оқыту  әдістемелерін  кіріктіру; 

5) оқытудың мүмкіндіктерін қарастыру; 

Қазақстан кәсіби бейнелеу  өнері  аумағында ұлттық суретшілер шығармаларындағы көркем 

бейнелерінің трансформациялану бойынша студенттерге теориялық және практикалық тұрғыда білім 

беру  мазмұнын  ұйымдастыру формалары мынадай іс әрекеттерді жүзеге асыруды қажет етеді. Олар: 

ең манызды деген теориялық материалдарды таңдап алу; оқу материалын  құрылымдық орналастыру; 

іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған  тапсырмалар мен олардың міндеттерін 

таңдап алу;  

Қазақстан ұлттық суретшілерінің көркем туындыларындағы көркем бейнелердің 

трансформациялық жолдары тақырыбы аясында сабақты тиімді жүргізу барысында оқу үрдісінде 

берілетін теориялық білімді игеру, тиімді оқыту мен тәрбиелеу  формаларын таңдап алу келесідей іс 

әрекеттерді өзіне қамтиды:  лекция, семинар, студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ), саяхаттар; 

аудиториядан тыс өзіндік жұмыс; практикалық тапсырмалар және т.б. 

Қөркем білім беру үрдісінде көркем теориялық білім беру аясында Қазақстан кәсіби суретшілер  

туындыларында көркем бейнелердің трансформациялық өзгерістері мен ерекшеліктерін студенттерге  

оқыту үшін  төмендегідей  формалар мен әдістер алынады. Олар бақылау жұмысы, курстық жұмыс, 

сынақ сұрақтары , сауалнама т.б. Оқыту техналогиясын  жасау барысында оқытушы мынандай әдіс-

тәсілдерді пайдаланады. Олар: алғашқы білімді меңгеруге бағытталған оқыту әдістері.  т.б. 

- ЖОО да  көркем білім беру  жүйесінде суретші педагог мамандығы  бойынша оқу 

бағдарламалары,  оқулықтар мен  әдістемелік құралдар мазмұныңда «трансформация»,  

«кескіндеме», «көркем образ», «бейне», «бейнелеу өнері», «көркем» ұғымдарының мәнін,  жан 

жақты ерекшеліктерін ашатындай теориялық мәліметтер толық қамтылмаған десек те болады. 

- Көркемдік білім беру ғылыми философиялық танымдық мәні зор педагогика  мен психология, 

философия, өнертанушылық  ғылымдарының әдістемелеріне негіздей алмаушылықтары; 

- Бейнелеу өнердегі көркемдік білім беру үрдісінде бейнелеу өнерінің негізгі салауаттылығын 

құрайтын заңдылықтарды оқыту, танымдық қажеттілік екендігін ескермеуі; 

- Көркемдік білім беру іс – әркетіне студенттердің «бейнелеу өнері тарихы мен теориясы» 

курсында көркемдік білім беру қажеттігін түсінбеуі  және ондай қажеттіліктің  туындамауы 

салдарынан; 

Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен теориясы курсы арқылы студенттерге аталған пән аясында 

көркемдік білім беру мен пән мазмұнын терең зерттеуде  эксперименталдық – тәжірибелік 

жұмыстарды үш кезеңге бөліп қарастырдық. Бейнелеу өнеріндегі көркем бейнелердің 

трансформациясы  атты зерттеу жұмысымыздың экспериментік бөлімін жоспарлап,  оның іс жүзінде 

жүзеге асырудың әдіс – тәсілдерінің нәтижесін ұсыну үшін, оқу тәрбие үрдісінде қарастырып, 

ұйымдастырудың іс – шаралары мен дәрістік курс тақырыптарын, семинар-практикалық сабақтардың 

тапсырмаларын, СӨЖ, СОӨЖ тапсырмаларын жаппай бақылау мен тексеру жұмыстарын 
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жүргіздік.Осы бақылау мен тексеру жұмыстары барысында сұрақ - жауап,  пікір - талас, сауалнама 

сұрақтары арқылы тексеру әдістерін пайдалануда, айқындалған қайшылықтарға тап болдық.  

Осыған орай біздер жұмысымызды қорытындылайтын болсақ, келесідей тұжырымдар жасауға 

болады: бүгінгі күндері ЖОО да қазіргі  көркем теориялық білім беру аясында Қазақстан бейнелеу 

өнері тарихы мен теориясы курсында Қазақстанның кәсіби суретшілерінің көркем туындыларында 

көркем бейнелердің трансформациялық  жолмен өзгеріске ұшырауларын, оның даму жолын, шығу 

тарихын, өзіндік ерекшеліктерін студенттерге үйретудің маңызы зор. Сондықтан да оны оқытудың 

тиімді формаларын, әдістері мен тәсілдерін терең де, сауатты да, жан – жақты меңгермейінше 

болашақ суретші-педагог маман болу мүмкін емес. 

 

1. «Қазақстан мен Орталық Азияның дәстүрлі және қазіргі өнері». Алматы, 2003, 120-бет 
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Бұрын және қазіргі кезде қазақ халқы мен Орта Азия халықтары арасында кеңінен тараған өнер. Күнделікті 

тұрмыс пен шаруашылық қажеті үшін тоқылған ши қәзірге дейін кеңінен пайдаланып келеді. Оны киіз үйдің 

құрамдас бөлігі етінде кереге сыртына тұтуға, сондай- ақ үй ішіндегі ыдыс- аяқ, ошақ басын қоршап қоюға, 

киізүйдің есігіне ұстауға, әр түрлі үй шаруашылық мүдесіне мәселен киіз басу жұмыстарына, жаюлы киіз 

сырмақтың асты ылғал тартып, білінбеуі үшін солардың астына төсеуге, сонымен бірге құрт жаю, тары сүзу т.б 

кеңінен пайдаланылады. Қазақ халқының қолөнері саласында ши тоқу, оған боялған түрлі- түсті жүн орап, 

өрнектеп безендіруісі ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан ұлттық өнері болып табылады. 

  Түйін сөздер: дәстүрлі өнер, түр, тоқу әдістері,  шым-ши технологиясы, жүннің түрлері, жалпы 

пайдаланылуы. 
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Түрлі өрнекте оралған ши тұрмысқа қолдану жағынан әрі сәнді, әрі көпке дейін тозбайтын берік, 

әрі арзанға түсетін тиімді болады. Қазір ораулы шиді мал жйылым учаскілерінде шопандардың 

үйлерінен жиі кездестіріп жүрміз. Ши жинауға, жаюға, тоқуға өте ыңғайлы мүлік.Тоқылған ши мал 

аяғы баспаған,соны жерден, ол бойлап өскен кезде, жаздың орта шенінде тартылады. Шиді таңертең, 

кешке немесе жаңбырдан кейінгі шық кеппей тұрып тарту керек. Ол кездерде жер жұмсақ, ши 

суырылғыш болады. Әзірленген шидің қабығын аршып, көлеңкеге бумалап кептіреді де, оны 

өрнектеп орауға кіріседі. Қазір табиғи бояулардан гөрі тұрмыста жасанды бояуларды көбірек 

пайдаланады, себебі бұл бояулар табиғи бояуларға қарағанда түстерінің саны жағынан  көп және 

қанықтылығы да әлде қайда жоғары әрі сапалы. Ою- өрнекте бояулар ой мен идеяны бейнелеудің, 

күрделі сюжеттер жасаудың құралы. Қазақтың ұлттық немесе жаңа ою- өрнектерде қолданылатын 

бояу түсі оның эстетикалық әсерін, өмір танытқыш күшін, болмыс шындығын бейнелеудегі 

қарқындылығын, адам әрекетнің белсенділігін танытады. Жалпы айтқанда, бояу үдестігі, бояу 

шешімі ою- өрнек өнерінде идеялық және эмоциялық мәне бар негізгі арқау болып саналады., 

сондай- ақ, ою- өрнектегі әр- бір бояудың өзіндік тарихы барын аңғару қиын емес. Ою-өрнек 

өнерінде бояулар күрделі роль атқаратынын, ондағы ой мен идеяны бейнелеу сияқты күрделі 

мақсатты қолданылғанын білеміз. Сондықтан суретші, шебер қиып алған оюын, жүнін бұйымға 

бейнелеу не тігу үшін оған қосымша қолданатын материалдың түсін таңдай білу керек. Енді жүннің 

түрлерін  айтсақ , ши тоқу, киіз басу, текемет ойыстыру ісі алдымен жүн сұрыптаудан басталады. 

Негізінен ши тоқуға көбіне қойдың күзен жүні мен қозының жүні қолданылады. Осы орайда жүн 

түрлеріне қысқаша анықтама бере кеткен жөн секілді. 

Жабағы жүн қойдан күн жылы,  мамыражай болғанда, яғни жазғытұрым қырқылады.  Жабағы 

жүннің қырқылуы оның теріден тұтас көтеріле бастаған кезіне сай келуі тиіс. Өйткені, қой терісіне 

жаңа түтіктердің өскіндей бастауы жабағы жүнді көтеріп, біріншіден, қырқын жұмысын 

оңайлатады,екіншіден, мал терісін зақымдаудн сақтайды, үшіншіден ысырапқа жол бермеу.  

Күзем жүн қойдан күз мезгілінде қырқылып алынады. Тағы да жергілкті жердің ауа райын ескере 

отырып, қара суыққа ұрындырмай, қойды бірнеше рет тоғытып, жүні кепкеннен кейін қырқады.  

Қозы жүні- қозы туған жылы бірінші қырқылған жүн. Сапасы жағынан талшықтары нәзік 

ұйыспаған, күзем жүнге ұқсас келеді.  

Текемет, киіз басу жұмысына осы жүндерден араластырып пайдалануға немесе бір маусымдық 

жүнді пайдалануға да болады. Егер жабағы жүн шайырлы әрі лас болса, әбден жуылып, 

кептірілгеннен кейін ғана пайдаланылады. Жуылған жабағы жүн қайшымен ұсақтап қиылады. 

Өйткені оның талшықтары ұзын, ұйысып, қол байлайды.  

Осы сұрыпталған жүндерді одан әрі өңдеуге кірісу қажет.  

Алдымен жүн сабалады. Жүн сабау да оңай жұмыс емес. Оған ең алдымен ұзындығы метрден 

артығырақ сабау таяқ керек. Сабауды жыңғылдың, ырғайдың бүрін тегістеп немесе бұтақсыз жас 

талдың қабығын сыдырып кетіріп жасайды. 

Жүн сабайтын жер тегіс әрі кең болуы керек. Жүнді тулақ үстінде аула ішінде сабайды. Ал, ондай 

мүмкіндік болмаған жағдайда, бөлмедегі нәрселерді шаң- тозаң қиқым түспейтіндей етіп түгел 

қымтап жауып тастаған соғ ғана жүн сабауға кірісуге болады. Сабар алдында жүн екі- үш сағат күн 

көзінде жатса тіптен жақсы.  

Тулақ- жүн сабауға арналып, ірі малдың терісін шикідей керіп, кептіріп жасалады. Кепкен 

тулақты пайдланар алдында сүт бүркіп жібітеді. Сонда жүн сабау кезінде тулақ сынып кетпейді.  

 Шиге ою-өрнектердің барлық түрлерін пайдаланып, орауға болады. Шидің өрнегі әрі мінсіз, әрі 

әдемі көріну үшін, шебер ең алдымен өрнек мәнерлерін таңдап алады. Одан соң қажет болуына 

байланысты бірнеше түсте боялып, түтілген жүн түрлеріне қарай бөлек-бөлек шүйкеленіп 

домалақтанады да дорбаға салынып ілінеді [ 5,75б ]. 

Ши ораудың екі әдісі бар. Бірі тоқулы тұрған даяр шидің өрнегіне сала отырып орау. Екіншісі, 

жаңа өрнек бойынша үлгімен орау. Оралып тоқылған даяр шидің өрнегіне салып орайтын шиді бір- 

бірлеп өрнек бойынша әр түсті оралған шидің буындарын дәл келтіре салып, санай отырып орайды. 

Оралған шилерді өрнегіне сәйкес өз алдына бөлектеп жіңішке шуда жіппен тізіп отырады. Ши тоқуға 

арналып иірілген жалаң қабат жіп екі қабатталып ширатылады да, бірнеше домалаққа төгіледі. 

Домалақтарды салмақты салмақты ету үшін жіпті темірге немесе тасқа төгеді. Мөлшері орташа бір 

қанат шидің өн бойы 9-11 жерден тоқылады. Тоқу ісіне керекті ең негізгі станок – арқалық. Бұл 

арқалықты (сыртқы) екі басынан жіппен байлап, 1 см, 20 см биік ағашқа асып қояды.  
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Арқалықтың өн бойын әр жерден тоқылатын жіп ілінетіндей етіп кертеді. Содан кейін екі ұшы 

домалақталған жіптердің арқалыққа дәл ортасын келтіріп, көлденең асады. Осылай қатарынан 

асылып тұрған жіптің ортасына әкеліп бірнеше шиді сырықты бойлата салады да, әлгі жіптерді әрлі- 

берлі айқастырып домалақтарын ауыстырады, яғни оқушы арқалықтың ар жағындағы домалақты оң 

қолымен алып ар жағына түсіреді. Осы тәртіппен шидің өн бойы тоқылып шығады. Ши мен шиді 

тізетін тоқу жібі әрбір шиді ораған сайын екі жіп өзара бір айқасып есіліп отырады. Мұны шебер өз 

жағындағы домалақты біресе оң қолымен , біресе сол қолымен көтеріп ауыстыру арқылы оңай 

орындайды. 

Шидің «қарақұсы». Тоқылатын шидің басталған жағы мен аяқталған жақ шетіне үш шиді қабаттап 

әуелі өз алдына бір рет жай жіппен ерсілі- қарсылы сирек орап байланыстырады. Қара жүннен 

жасалған ақ шиге оралған осы бір байланыстырудың өзі үшбұрыштардың тізбегі сияқты өрнек болып 

шығады. Мұны ши ораушылар «шыбын қанат» өрнегі дейді. Тоқи бастағанда бір немесе екі қарыстай 

жерге дейін ыңғай осыларды салып тоқиды. Сонда тоқылған шидің екі жақ шеті (басталып, аяқталған 

шеттері) қалыңдап, берік болып шығады. Ши тоқушылар мұны «қарақұс» деп атайды. Осы қалың 

шетке шидің бауы бекітіледі де, оны басқа бір затпен байланыстыруға мүмкіндік жасайды. Тоқылып 

болған шидің бас- аяғын тегістеп қырқады.  

Кейбір адамдар қырқылған шидің екі жақ шетін  әдемі матамен, киізбен көмкеріп, тігіп қояды [ 

3,157б ]. 

Қазіргі халық өнері турлы сөз етеін болсақ алдымен халықтың дәстүрлі қолөнері ойға оралады. 

Әрине, бұл түсінікті. Халықтың ұлттық шығармашылықтың ең жоғарғы формасы болып саналады. 

Және болып қала береді. Қолөнердің өмір сүргіштігі оның ұжымға негізделгеніне, үзілмей 

сабақтастыққа дамуына байланысты қолөнер кәсібін таңдаған әке мен ананың кәсібін ұлы мен қызы, 

немерелері мен шөберелері жалғастырған. Қазақ халқында «аталық кәсіп », «ата- баба кәсібі», «ата- 

баба өнері», «жеті атасынан айтулы шебер» ұғымдары осы дәстүрге байланысты айтылған. Ұрпақтың 

қолөнер кәсібіндегі таңдауының алдын ала белгіленіп қоюы осы кәсіптің ұзақ және табысты 

дамуына, сондай-ақ ұжымның ұлттық мәдениетке, жауапкершілікке, аялы қарым-қатынастарға 

негізделген көркемдік талғамын, тәрбиелік мүмкіндіктерін қалыптастыруға ықпал етеді.  
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Традиционное искусство 

Л.Ж.Аденова. –старший преподаватель КазНПУимени Абая,adenova@list.ru. 
В данной статье рассматриваются  традиционные  методы  плетения техники  шым-ши. 
Так же подробно рассмотрены виды шерсти, их названия и  общее предназначение. Затронуты 

пути развития традиционного, декоративно-прикладного искусства в Казахстане 
Ключевые слова: Традиционное искусство, виды, методы переплетения, техника шы-ши, виды 

шерсти, общее предназначение. 
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Traditional art 
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This article focuses on the traditional methods of weaving machinery Shim-shi. 

As discussed in detail kinds of fur, their names and general purpose. Touched upon the development of the 
traditional, decorative art in Kazakhstan 
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ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НА МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Айтуарова А.Т.  – канд. иск-ния, доцент кафедры музыкального образования и хореографии 

 
В статье рассматриваются вопросы использования новых стратегий в обучении, к числу которых относится 

и  диалогическое обучение.  Диалог – одна из важнейших форм работы со студентами. О прямой взаимосвязи 

диалога с развитием  и обучением ребенка (и взрослого) писали Л.Выготский, Барнс, Мерсер и Литлтон и др. 

Внедрение стратегий диалогического обучения проходило во время  музыкально-теоретических занятий со 

студентами специальности «Музыкальное образование». Для активизации диалогового мышления необходимо: 

1) предварительно подготовить студентов к ведению предметной беседы; 2) подготовить серию  таких вопросов 

по теме, которые из кумулятивного направления беседы смогли бы перевести диалог в исследовательскую 

область; 3)  организовать совместное исследование вопроса с помощью Интернета.;4) отдельно продумать 

стратегию применения диалогового обучения не вкупе с групповой работой, а в виде игровой деятельности: 

ромашка Блума, «горячий стул», интервью, пресс-конференция; 5) более четче разработать формы ведения 

диалога: студент-студент, студент-студенты, педагог-студент, педагог-студенты, студенты-студенты.  

Итак, в педагогической практике существует огромное количество возможностей ведения диалогового 

обучения. В статье описаны некоторые его аспекты   через анализ экспериментальных  занятий, проведенных 

автором.  

Ключевые слова: диалогическое обучение, новые стратегии обучения, диалоговое мышление. 

 

Диалог – одна из важнейших форм работы со студентами. О прямой взаимосвязи диалога с 

развитием  и обучением ребенка (и взрослого) писали Л.Выготский, Барнс, Мерсер и Литлтон и др.  

Л. Выготский был убежден, что зона ближайшего развития охватывается во многом благодаря 

использованию диалога с другими, более знающими людьми – такими же учениками или учителем. 

Барнс доказал, что обучение происходит во многом благодаря использованию вербальных средств: 

говорению, обсуждению   и аргументации.  Мерсер и Литлтон утверждали о важности 

диалогического обучения в когнитивном развитии как детей, так и взрослых (2; 126). Для ведения 

продуктивного диалога необходимо выстроить определенную серию вопросов. Различают вопросы 

низкого порядка, т.е. те, которые требуют однозначного ответа и вопросы высокого порядка, для 

ответа на которые необходима нестандартная мыслительная работа, а также творческое и 

критическое мышление. 

  Во время прохождения практики  во время курсов повышения ППС по линии НИШ, нами заранее 

было запланировано ведение учебного диалога в следующих формах работы: 

1) Защита групповой работы (постера). Здесь: педагог – студент. 

2) Взаимооценивание.  Студент – студент. 

3) Постановка целей задания. Педагог – студент. 

4) Обсуждение студентами группового задания. Студент – студенты. 

Исходя из классификации Александера (2; 138), нами были использованы следующие типы 

диалога: инструкция-изложение (3 форма), обсуждение (1,4), диалог (4), механическое запоминание 

(2). 

Стратегия диалогического обучения внедрялась нами во время музыкально-теоретических занятий 

со студентами специальности «Музыкальное образование» заочного отделения.      Представленные 

выше задания отличаются от предыдущих форм и видов работ тем, что я ранее не придавала такого 

большого значения диалогу как способу развития критического мышления и создания коллективного 

знания. В основном мои беседы строились по принципу: инициатива-ответ-последующее действие 

(Мерсер). Времени на более долгое обдумывание ответа студентам мною (как преподавателем) не 

давалось, поскольку главенствующей формой обучения считалась такая форма, когда знания просто 

«транслировались» и студенты должны были   их «молча проглотить». Мне, элементарно было 

«жалко» отдавать время занятия на «ненужные», как мне тогда казалось,  разговоры.  

Новые ресурсы, которые я впервые использовала, были: 1) разработанный мной лексический 

словарь необходимых для студентов слов и выражений, 2) таблицы для заполнения, 3) листок для 

рефлексии, 4) ватман и фломастеры (маркеры), 5) набор геометрических фигур в компьютере, 6) 

размноженные ноты и аудиозаписи (это раньше применялось, но в другом ключе). 
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Благодаря диалогическому виду обучения были достигнуты следующие цели. 

Студенты смогли совместно (коллаборативное обучение)  найти ответы на вопросы, данные мной 

перед выполнением групповой работы на первом занятии. 

Как мелодические интервалы влияют на характер мелодии? Почему в данной мелодии 

встречаются именно эти интервалы? Какие мелодические интервалы встречаются и как они 

сочетаются друг с другом? Какой эффект дают небольшие по объему интервалы, а какой большие?  

Ответы  на эти открытые  и закрытые вопросы были даны на постере (частично) и во время 

презентации 

Цель этого задания: студенты  смогут самостоятельно охарактеризовать выразительную природу 

того или иного интервала, объяснить почему так важно знать, как интервалы влияют на характер 

мелодии. Цель во многом была реализована благодаря  совместной диалогической работе. 

На втором занятии также была проведена групповая работа с другим заданием: Нарисовать на 

постере ассоциограмму по интервалам и сочинить по ним сказку для детей. Цель задания: Развитие 

навыков практического объяснения данной темы детям разного возраста.Совместное обсуждение 

двух групп (по отдельности) привело к созданию зрительных ассоциаций и совместному сочинению 

сказочной канвы. 

Из ответа Таншолпан А.: 

«Мы обозначили интервалы в виде листочков: прима, секунда, терция и т.д. Эти листочки растут 

на необычном волшебном дереве, которое цветет круглый год. Только эти листья, хотя и похожи друг 

на друга, разные. А отличаются они тем, что каждый из них расцветает с разной периодичностью: 

прима – 1 раз в год (поэтому она обозначается цифрой 1, секунда – 2 раза в год (обозначается цифрой 

2) и т.д.» 

Диалогическое обучение было применено и в другом задании (1 и 2 занятие) - проанализировать 

кюи Курмангазы и ответить на следующие открытые вопросы: какие  интервалы чаще встречаются 

к начальных и серединных разделах кюев «Балбырауын» (1 занятие), «Сары арка» (2 занятие), 

«Кайран шешем» (3 занятие);  можете ли вы увидеть в этом какую-то закономерность, с чем вы 

связываете применение именно этих интервалов, и как это повлияло на стиль домбровой музыки? 

Данное задание было изначально задумано как начальный этап «исследования в действии» на 

тему: Домбровая стилистика кюев Курмангазы.  Начальный этап этого сквозного исследования 

предполагал ответ на вопрос: Какие интервалы чаще всего встречаются в начальных разделах кюев 

Курмангазы?  

  При анализе кюев Курмангазы также предполагалось групповое обсуждение, диалог студентов 

друг с другом, во время которого студенты совместно  анализировали  ноты (зрительно) и игру 

домбриста (слуховой анализ). Итогом этого обсуждения стало выступление одного из них.  

Результаты рефлексии студентов показали следующее: 

На вопрос о том, какие формы работы понравились и почему, студенты ответили: сравнение 

интервалов с другими явлениями и предметами, рисование на постере,   объяснение нестандартными 

способом привычной темы, направленность на доступное и интересное для детей изложение 

учебного материала. Студенты отметили, что обязательно будут применять эти методы на практике.  

 Что можно было улучшить в дальнейшем: необходимо более тщательно подготовить 

теоретическую базу для ведения диалога. Это состоит из следующих действий: 

1) предварительно подготовить студентов к ведению предметной беседы. Для этого: а) к 

практическим формам - анализ нот и музыки – следует добавить раздаточный материал по более 

глубокому изучению исследовательского вопроса. Подготовить теоретический материал, чтобы 

студенты, использовав «вдумчивое чтение», составили к нему открытые и закрытые вопросы; б) 

прежде чем давать задание по интервальной структуре кюев Курмангазы, дать задание на 

самостоятельное изучение литературы по истории и строению казахских кюев (предварительное 

изучение). Возможно, подготовить каждому сообщение на заранее заданный мной проблемный 

вопрос. Например:Строение казахской домбры и влияние ее на форму кюя. Каким образом 

происхождение и легенды казахского кюя отражаются на его музыкальной стилистике.  

2) Подготовить серию  таких вопросов по теме, которые из кумулятивного направления беседы 

смогли бы перевести диалог в исследовательскую область.  
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3) Организовать совместное исследование вопроса с помощью Интернета. Показать студентам 

как следует критически отбирать и оценивать материал, научить их обобщать и сравнивать 

информацию.  Здесь также проводится диалог педагога со студентами. 

4) Отдельно продумать стратегию применения диалогового обучения не вкупе с групповой 

работой, а в виде игровой деятельности: ромашка Блума, «горячий стул», интервью, пресс-

конференция. Дать задание по проблемной ситуации – например, как в данном произведении 

использованы динамические оттенки, как тональный план влияет на идею произведения или как 

история создания отразилась на содержании произведения.... -  составить перечень открытых 

вопросов по таксономии Блума, предварительно снабдив их вопросительной лексикой. 

5) Более четче разработать формы ведения диалога: студент-студент, студент-студенты, педагог-

студент, педагог – студенты, студенты-студенты. Последняя форма придаст дух соревновательности, 

а это очень нравится студентам. 

Итак, в педагогической практике существует огромное количество возможностей ведения 

диалогового обучения. Главное – это четко определить для себя: какова цель той или иной стратегии 

ведения диалога.  

   Эффективность использования диалогового обучения была видна по следующим результатам: 1) 

повысилась мотивация студентов: это было видно «невооруженным» взглядом; 2) студенты увидели 

перспективу – выгоду для своей практики в заимствовании новых методик (это видно по рефлексии); 

3) студенты смогли реализовать свои лидерские и организаторские качества; 4)повысилась наша 

личная мотивация как преподавателя высшей школы. 

 

1. Руководство для студента. Программа дополнительного профессионального образования для 

студентов выпускных курсов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 

педагогических кадров, разработанная на основе уровневых программ повышения квалификации 

педагогических работников республики Казахстан. Астана, НИШ, 2015. 

2. Alexander, R.J. (2001) Culture and Pedagoge: international comparisons in primary education 

(Культура и педагогика: международные сравнения в начальном образовании). Oxford Blackwell 

Publishers. 

 

Түйіндеме 
А.Т.Айтуарова- ҚазҰПУ доценті, ө.ғ.к.,  ajar-pojar@mail.ru 

Музыкалық-теориялық сабақтарға арналған диалогтік оқыту 

Мақалада замануи оқытудың  жаңа стратегияларды пайдаланудың тиімді жолдары қарастырылған. 

Олардың қатарына «диалогтік оқыту» стратегиясы жатады.. Диалог – оқытудың ең маңызды жұмыс 

түрлерінің бірі.. Бала мен ересекті дамыту және оларды оқыту үрдісіне диалогтың тікелей қарым-

қатынасы бар ( ол туралы Л. Выготский, Барнс, Мерсер мен Литлтон және т. б.  жазды).  

Диалогтық оқыту стратегияларын іске асыру жұмысы «Музыкалық білім» мамандығының 

студенттерінің музыкалық-теориялық сабақтарында өтті. 

Диалогтық ойлау қабілеттерін жандандыру үшін мына іс-шараларды  енгізу керек: 1)студенттерді 

алдын-ала Пәндік әңгімеге дайындау; 2)  кумулятивтік әңгімені зерттеу әңгімеге аудару үшін арнайы 

сұрақтарды құрастыру;  3) Интернет қолдану арқылы бірлескен зерттеуді ұйымдастыру; 4) топтық 

жұмысын ойын түрінде жүргізу ("ыстық орындық", сұхбат, пресс-конференция, Блум түймедағы); 5) 

Студент-студент, студенттер-студент, оқытушы-студент, оқытушы-студенттер мен студенттер-

студенттер сияқты диалогтың айқын нысанын әзірлеу керек. 

Сонымен, оқу-әдістемелік іс-жүзінде, диалогтік оқыту жүргізудің көптеген мүмкіндіктері бар. Бұл 

мақалада автор жүргізген эксперименттік сабақтарды талдау арқылы оның кейбір аспектілерін 

сипаттайды. 

Түйінді сөздер: диалогтік оқыту, оқытудың жаңа стратегиялары, тілқатысу ой-өрісі. 

 

Summary 
A.T.Aituarova - docent , candidate (Ph. D.),Abai KazNPU, ajar-pojar@mail.ru 

Dialogical  training for music  theoretical lessons 

This article discusses the use of new strategies in teaching, which include training and dialogical. 

Dialogue - one of the most important forms of work with students. On the direct relationship of dialogue 
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with the development and training of the child (and adult) wrote L.Vygotsky Barnes, Mercer and Littleton et 

al. Implementation of dialogical learning strategies took place during the musical and theoretical lessons with 

the students specialty "Music education" correspondence department. To activate the dialog thinking is 

necessary: 1) pre-prepare students to conduct substantive discussions; 2) to prepare a series of questions 

relating to the direction of the cumulative conversation could translate the dialogue in research; 3) organize a 

joint study on using the Internet, and 4) separately to consider the application of the strategy of training 

dialog does not work together with the group, but in the form of game activity:. Daisy Bloom "hot seat", 

interviews, press conference; 5) to develop a clearer form of dialogue: student-student, student-student, 

teacher-student, teacher-students and students-students. So, in teaching practice, there are many opportunities 

of conducting dialogue training. This article describes some of its aspects through the analysis of 

experimental studies conducted by the author. 

 Keywords: dialogic teaching, new teaching strategies, dialog thinking. 
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КӨРКЕМДІК МӘДЕНИЕТТІҢ  ДӘСҮРЛІ  РӘМІЗДІК БЕЛГІСІ МЕН МАҒЫНАСЫ 

 

Ақбаева Ш.Ә. - Абай атындағы ҚазҰПУ-ң  Өнер, мәдениет және спорт институтының  

«Бейнелеу өнері және сәндік  қолөнер әдістемесі мен теориясы» кафедрасының доценті, педагогика 

ғылымдарының кандидаты, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, ҚР Педагогика Ғылымдар 

Академиясының корреспондет мүшесі. Казахстан 

akbaeva_sholpan@mail.ru 

Ақбаева А.Ә.-П.И.Чайковский атындағы Алматы  музыкалық колледжінің «Халық аспаптар» 

бөлімінің оқытушысы. Республикалық байқауларының лауреаты. Алматы қ-сы. Қазақстан.  

aiman.akbaeva@mail.ru 

 
Мақалада автор жалпы дәстүр ұғымы мен оның тығыз сабақтастығын айқындап, сонымен қатар мәдени 

мұра, төлтумалық, ерекшелiк түсiнiктерiне анықтама береді. Автор бүгінде белгiлi уақыттарда күшейе түсетiн 

дәстүрге қайта бет бұру, мен халықтық дәстүрлі өнердің өзiндік болмысына, тарихына, табиғи ерекшеліктерін 

терең тануға  жастарды ұмтылдыру және де  тарихтағы өтпелi кезеңдерді терең сипаттап өткен. Сонымен қатар 

автор мақалада халықтық дәстүрлі өнер мен оның көркемдік тілі мен болмысы жөнінде айналысқан  әйгілі 

отандық ғалымдар мен зерттеушілердің еңбектерін терең саралағаны аңғарылады. 

Кілтті сөздер: дәстүр, мәдениет, көркемдік, өнер, рәміз, белгі, мағына, салт-дәстүр, эстетика, бейнелеу 

өнері, ұлттық, талғам, сурет, рең, форма, пішім 

 

Адамды әдеттегi үйреншiктi сана-сезiм шеңберiнен алып шығып, мәдениеттiң биiк әлемiне көтеру, 

көркемдік тұрғыда көзқарасын жан жақты қалыптастыруға мүмкiндiк тудырып, адамзат табыстарына 

негiзделген қасиеттерін бойына сіңіріп дарыту - бүгінде бiлiм берудiң маңызды мақсаты деп білеміз. 

Дәстүр - тарихи қалыптасқан қоғам үшiн пайдалы, ұрпақтан-ұрпаққа берiлiп және белгiлi бір 

уақыт аралығында сақталып отыратын адамзат тәжiрибесiнiң жалғастығы мен жиынтығы, мәдени 

мұрасы, әдет-ғұрыптары, ырымдары, жүрiс-тұрыс қалыптары мен тәртiптерi, үрдiстері, жөн-

жоралғылары, мейрамдары, церемониялар және т.б. 

Адам қажеттiлiгiн өтейтiн барлық құндылықтар - материалдық, әлеуметтiк және рухани 

құндылықтар ол - дәстүрдi құрайды. "Салт-дәстүр - тiл мен мәдениет бастауларының анасы",- [1, 252 

б.] деген XVIII ғасырдың немiс ағартушысы И.Г.Гердер оның жазба мәдениет пен азаматтық қоғам 

қалыптасқанға дейiнгi уақыттағы мәдениеттi тасымалдаушы маңызын бағалап отыр. 

Жалпы дәстүр ұғымы ол сабақтастық, мәдени мұра, төлтумалық, ерекшелiк түсiнiктерiмен тығыз 

байланысты. Сабақтастық - тарихи-мәдени тәжiрибе процесiндегi жаңа мен ескi арасындағы 

объективтi қажеттi байланыс. Бұл байланыс тұтастықты қамтамасыз етедi және мәдениеттiң үдемелi 

дамуының алғы шарты болып саналады. Мұра - бұл уақыт ағымында өзгермейтiн өткенге қатысты 

рухани-мәдени материал және ұрпақтардың рухани дамуының iргетасы болып табылады. 

Төлтумалық - өзiндiк дамуға бағытталған қоғамның динамикалық принципi, оның "өмiрлiк ядросы" 

деген ұғымды бiлдiредi. Жалпы нағыз мәдениет, төлтумалылығымен, бiрегейлiгiмен дараланады. 

Ақселеу Сейдiмбековтың сөзiмен айтқанда: "Елiктеудiң шын аты - қайталау. Рухани сұғанақ болған 
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ел, бiрiншiден өзiнiң болашағынан айрылса, екiншiден өзгенiң асылын малшылайды" - деген еді. [2, 9 

б.]. Бұл, әрине, қазiргi кезеңде өзiмiздiң төл мәдениетiмiздi, өнерiмiздi сақтап қалу барысында 

ыңғайлы ой салатын пiкiр. Ал  ерекшелiк  ұғымы кез-келген құбылыстың өзгеге ұқсамайтын өзiне тән 

өзгешелiгiн көп жағдайда локальдық нормаларды, әдет-ғұрыптарды, рухани құндылықтар мен жүрiс-

тұрыс бiтiмдерiн сипаттау барысында кең қолданылады. 

Салт-дәстүрдiң мәнi мен әлеуметтiк маңызы оның қоғамдық өмiрдегi атқаратын қызметтерiнен 

көрiнедi. Сондықтан да дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар жанұяда қалыпты қатынастардың бекiтiлуiне, 

үлкен мен кiшi арасындағы қатынастарды, қалыптар мен ережелердi игеруге, шаруашылық 

жүргiзудiң қалыптасқан тәжiрибесiн жалғастыруға, еңбекке баулуға, ұлттық мәдениет пен тарихты 

қадiрлеуге, ұлтжандылық тәрбиесi мен туған жерге деген сүйiспеншiлiктi арттыруға, эстетикалық 

және көркем мәдениеттi сақтауға жағдай жасайды. 

Бүгінде белгiлi уақыттарда күшейе түсетiн дәстүрге қайта бет бұру, оны терең тануға  ұмтылу 

тарихтағы өтпелi кезеңдерде ерекше мәнге ие болатын қоғамдағы үлкен қызығушылықтан туады. 

Мұндай жағдайда қоғамның рухани өмiрiнде "қайта өрлеу", "жаңғырту", "реставрация", "ревайвал" 

сияқты элементтер орын алады. Дәстүрлi құндылықтар жүйесi дағдарысқа ұшыраған тұста 

дәстүрлердi заман талабымен үйлестiру мәселесi туындайды. Бұл жағдайда қоғамда "дәстүршiлдiк", 

"жаңашылдық", "архаистiк", "батысшылдық", т.б. тенденциялар пайда болады. 

Бүгінгі кездерде ұмыт қалған дәстүрлер ғылыми тұрғыда зерттеле бастады. Ә.Марғұлан, 

Х.Арғынбаев, Ө.Жәнiбеков, Ә.Тәжiмұратов, С.Ақатай, М.С.Мұқанов, А.Сейдiмбеков, С.Қасиманов, 

Б.Байжiгiтов, Н.Шаханова т.б. еңбектерiнде дәстүр философиялық-этнографиялық-

мәдениеттанымдық тұрғыда жан-жақты қарастырылған. 

Егер дәстүрлi өнердi бейнелеу өнерiне қатысты талдайтын болсақ, оған алдымен қол өнерiнiң 

түрлерi және дәстүрлi сәулет өнерi кiредi. Жалпы қол өнерi ол - ғасырлар бойы шыңдалып 

практикалық iс-тәжiрибе негiзiнде қалыптасқан iс-әрекеттiң жемiсi. Сондықтан ондағы шеберлiк 

"қалыптау", "өру", "тiгу", "бастыру", "қашау", "құрастыру", "түрлендiру", "бейнелеу" секiлдi "қолдан 

қолға", "атадан балаға" берiлетiн дәстүрлi тәжiрибемен тығыз байланысты. Халық қол өнерi, яғни 

дәстүрлi өнер киiз үйдiң ағашын, жабынын дайындаудан, оның iшiне қойылатын мүлiк-жи¿аздарын 

әзiрлеуден, көшу, қону, жол-жорық, қару-жарақ жабдықтарын жасаудан, киiм тiгуден, әшекей сәндiк 

әсем бұйымдарды дайындаудан, т.б. көрiндi. Бiр сөзбен айтқанда көшпелi өмiрдiң табиғи болмысын 

құрайтын да, оның сәнiн келтiретiн де осы нәрселер мен бұйымдар едi. 

Дәстүрлi өнер ол - эстетикалық тәрбие көзi. Педагогикада ол халықтық педагогикамен өте тығыз 

байланысты. К.Д.Ушинский халықтың өзiне ғана тән табиғилықсыз тәрбие болуы мүмкiн емес деп 

ойлайды. Тәрбие өздiгiнен қалыптаспайды, ол халықтық рухпен бiрге [3]. Дегенмен оны халықтық 

педагогикамен ғана шектеу оның даму өрiсiн тарылтқан болар едi. Ол қазiргi ең жетiк деген 

педагогикалық iлiм айналысатын зерттеу объектiсiне айналуға тиiс. Себебi ол қазiргi заманғы 

этнография, философия, өнертану, әдебиет, мәдениеттану, т.т. салалаларының көкейкестi мәселелерiн 

қамтып отыр. Осы мәселелер оқу орындарының оқу әдiстемелiк материалдарына енуге мүмкiндiгi 

әбден мол. 

   Дәстүрлi өнердi осы өнер түрлерiнда пайдалана бiлу белгiлi әдебиет сыншысы М.Қаратаевтың 

1960 жылдары айтқан ойымен сәйкес келедi: "Тұскиiз, оюлы текемет, кiлем, сүйектi өрнек, кесте өрiм 

- мiне, осы өнердiң бәрiн халық жасаған, халықтың әсемдiктi сүю сезiмi, талғамы осы өнерде 

бейнеленген... өнердiң халықтың арғы негiзiнен қол үзбеңдер, себебi өнердiң шын мәнiсiндегi 

халықтығы ғана жақсы. Ол тамғамның, өмiршеңдiктiң, өшпес әсемдiктiң кепiлi болып табылады" [4, 

26-27  б.].  

Бүгінде жас суретшiлер қаншалықты модернизмге немесе өнердегi басқа да жаңа өтпелi ағымға 

елiктегенмен кез-келген бағыттың, кез-келген шығармашылық iзденiстiң негiзiнде халықтық болмыс 

сақталған дәстүрлi өнер жатады. Ол тақырып, сюжет, мазмұн, форма күйiнде көрiнуi мүмкiн. Бiрақ ол 

әңгiменiң басқа жағы.  Қазақ халқының дәстүрлі өнері барлық  өзінің негізгі  аспектілерінде  

(қызметі, түрі, жанр, образдар және т.т) тығыз сабақтастық  сақталатын  өнер.  Оның  айрықша  

ерекшеліктері:  шығармашылығының кәсіби  сипат  алмағандығы,  оның  жеке  бастан  тәуелсіздігі,  

мифологиялық  символикаға  толы  болуы,  бүкіл  діни  табыну  комплексімен  ажырағысыз  

байланыстылығы. Олай  болса  қазақтың  дәстүрлі  өнері  дегенді  халықтың  тіршілік етуі  

барысында  дамып  қалыптасқан  «өмір  құбылыстарын, қоғамдық болмыс,  сана нәтижелерін,  

адамның  іс-әрекетімен  көңіл - күйін, сезімі  мен  рухани  дүниесін  образда  көркем  тіл  (түрлі  
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бояудағы  образдар,  пластикалық  образдар,  көлемдік -  кеңістік  формалары,  сурет пен  реңдер,  

жарық пен көлеңке  сызықтары)  бейнеленетін  форма мен мазмұн қатынасы деп  түсінеміз». 

Халықтық дәстүрлі өнер ол ата-бабамыздан келе жатқан көптеген ғасырлар бойы шыңдалып, 

санамызда, рухымызда, болмысымызда өзiндiк қолтаңба ретiнде сiңiп қалыптасқан өнер түрi болып 

табылады. Ал дәстүр болса ол  қоғамда жекеленген  этностардың  тіршілік  ету  барысында  дамып,  

қалыптасып  отыратын  әлеуметтік-мәдени  мұраларының  үлгілері  және  философиялық  сөздікте  

нақтыланғандай  -  ғылымда  білім мен  зерттеу  әдістерінің  сабақтастығы  болса,  өнерде  стиль мен  

шеберліктің  сабақтастығы  болып  табылады. Ал “өнер” дегеніміз  ол өмір  құбылыстарын,  

қоғамдық  болмыс  пен сана  нәтижелерін,  адамның  іс-әрекеті  мен  көңіл- күйін,  сезімі мен рухани 

дүниесін образды  көркем  тіл  арқылы  бейнелейтін  форма  мен  мәндік  қатынасы. Философиялық  

сөздікте  берілген  түсініктемеге  сүйенсек  өнер  түрлерінің  басты  ерекшелігін  олардың  болмысты  

бейнелеу мен көркемдік  міндеттерді  шешуде  байқалатын  амалдары  айқындайды.  

Дүниені эстетикалық  тұрғыдан  бейнелеу,   әдебиетте -  сөз, кескіндемеде - әлемнің түрлі түсті 

образдары; мүсін өнерінде – пластикалық образдар мен көлемдік – кеңістіктік формалар;  графикада 

– сурет, штрих, жарық пен көлеңке сызықтары;  музыкада – дыбыс интонациалары; театр мен кинода 

– драмалық кейкілжіңдер негізінде дамитын кейіпкерлердің  іс-әрекетін актерлардың  образ  ретінде  

сомдауында  сипат  алып  жүзеге  асырылады. 

Халықтық дәстүрлi мәдениеттiң құндылығын ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынов, Әлихан 

Бөкейханов, Халел Досмуханбетов басқа да қазақтың бiртуар азаматтары табиғи күйiнде, тәрбиенiң 

ажырамас бөлiгi ретiнде түсiндi. Олар ұлтымызды оянуға, бiлiм алуға, сауатты болуға шақырды. 

Кейiн бұл арыстардың көбi қазақ алфавитiн құрастыруда, оқулықтар жазуда, қазақ фольклорын 

жинақтауда, газет шығаруда, уағыздау жұмыстарын жүргiзуде көптеген жұмыстар атқарды. 

Мiржақып Дулатов өзiнiң мақалалары мен өлеңдерiнде "бiлiмдi мыңды жығады, бiлiктi бiрдi 

жығады", "жақсымен өткен мәжiлiстiң бiр сағаты бiр жылға тең", "шығады асыл - тастан, өнер - 

жастан, тәрбие тәуiр болса әуел бастан" деген қанатты сөздер мен өлеңдерiнде, мақалаларында алға 

тартып, халқын оқу-бiлiм алуға шақырады. Одан кейiн тәрбиенiң рөлi жөнiнде: "Жылқы бiткен 

дүлдiл болмайды, құс бiткен бұлбұл болмайды",- дей келiп,- "Адам баласы да солай. Жұрттың бәрi 

шешен, әнпаз, ақын, данышпан болып туа бермейдi. "Күйсiз көлiк жүрмейдi" деген бар. Дүлдүлге де 

күй керек, бұлбұлға да жайлы орын, көңiлдi бақша керек. Адам баласы бәрiнен де артық күй 

таңдайды. Туысында қанша зеректiк болса да, ғылымсыз, тәрбиесiз кемелiне жетпейдi. Кiмде-кiм 

өзiнiң табиғатында не нәрсеге шеберлiк барын сезiп, өз жолына түссе ғана көзге көрiнедi,- дейдi. 

Қазақ халқының дәстүрлі өнерінің өзiнiң болмысы, тарихи, табиғи сипаты бар. Яғни дәстүрлi өнер 

қазақ халқының дәстүрлi өмiр салтымен, материалдық және рухани дүниесiмен, ұлттық тәрбиесімен, 

халықтық психологиясымен ерекшеленетiн әлем мәдениетiндегi өз орнымен сипатталады. Ерте және 

орта ғасырлардағы оба түрлерiн, қала құрылыстарын, Айша-Бибi, Бабаджа-Хатун, Қозы Көрпеш-Баян 

Сұлу, Домбаул, Жошы хан, Алаша хан, Қожа Ахмед Йассауи жәдiгерлерiн,  Есік қорған, Маңғыстау 

қорымдарындағы монументтi ескерткiш түрлерiн, түркi кезеңiнен келе жатқан тас мүсiндердi сөз етiп 

отырмыз. Бұлардың көркемдiк пластикасы, эстетикалық сымбаты, түзiлiмдiк сипаты, тарихи-рухани-

мәдени дүниемiзде алатын орны қазiрге дейiн мектеп бағдарламалары мен оқулықтарында 

қарастырылған емес. Олардың  көркемдік  талғамға әсерi жөнiнде мәселе ретiнде көтерiлiп, жеке 

зерттеулер де болған емес. Ал бұл ескерткiштер халық ауыз әдебиетi, музыкасы, өнері, мәдениеті 

секiлдi халқымыздың рухани болмысын анықтайтын мұралар болып есептеледi. Дәстүрлi өнер, 

мәдениет жөнiнде айтқанда, бiрiншiден, тарих тезiнен өтiп, өзiндiк сипатын сақтап келген халықтың 

рухани қазынасын айтамыз. 

Ғалымдар ұлттық төлтума өнерiмiздiң iлгерiлеуiне кедергi болып отырған қазiргi таңдағы 

кеселдер жөнiнде нақтылай көрсетiп айтып келедi. Қазiргi таңда бұл кеселдердiң алдын алмасақ, 

жеткiншек ұрпақты рухани жағынан тәрбиелеуде сыңаржақтылыққа ұрынуымыз мүмкiн. Жастардың 

алуан түрлi жат мұраттарға, идеалдарға ұмтылушылығының табиғатын ұғумен байланыстыруымыз 

керек. Дегенмен қазiр жағдай өзгердi. Халықтық ұғымдарды, дәстүрлi дүниетанымды қайтадан 

жаңғыртуға мүмкiндiк мол. Осының негiзiнде дәстүрлi өнер негiздерiн мектепке де енгiзуге болады. 

Бiрақ санамызға сонау жылдардан бері мықтап енген өнер жөнiндегi танымдық категориялар оны 

ойдағыдай барынша тұжырымды, жүйелi етiп енгiзуге мүмкiндiк бермей отыр. Қазақ өнерiнiң өзiндiк 

табиғатын орыс және батыстық өнерiмен өлшеуге болмайды. Себебі халықтық дәстүрлi өнерiнiң 

көркемдiк сипатын, оның мазмұндық мәнiн қарастырған уақытта батыстық өнер үлгiлерiмен немесе 
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орыс өнерiндегi реалистiк қағидалармен, кеңес дәуiрiндегi социалистiк реализм өнерiнiң көркемдiк 

мүмкiндiктерiмен шектелуге болмайды. Бiз шектелу жөнiнде ғана айтып отырмыз. Одан өнердiң бұл 

көрiнiстерiн ескермеуiмiз керек, бiлмеуiмiз керек деп ешкiм айтпайды. Керiсiнше заманымыздыздың 

ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов: "Бұл өз тiлiн, әдебиетiн бiлмеген, қадiрлемеген адам толық мәндi 

интеллегент емес деуге болады, - дей келiп,- екi тiлдiң мәдениетiн бойға сiңiру ол адамды кең 

тынысты етедi... Екi бiрдей тiлiң болу - екi енеге төл өскендей, екi жақты нәр қасиет, қуат бередi",- 

деген болатын [5, 452 б.]. Бiз осы тұжырымды дамытып, екi тiлмен де шектелуге болмайды. Орыс 

қазақ мәдениетiмен бiрге әлемдiк озық үлгiлi өнерiн және әлемдiк мәдениетте өз орнын 

қалыптастырған жетiк өнер туындыларын бiлуiмiз керек демекпiз.  

Бiздiң айтатынымыз кез келген өнер құбылысы, соның iшiнде орыс, батыс, шығыс, кеңес 

дәуiрiндегi өнер туындыларын бiр калькамен, бiр шаблонмен, бiр жақты қарастыруға келмейдi. Қазақ 

өнерiнiң өзiндiк ерекшелiгi, өлшенетiн, бағаланатын критерийлерi бар деп айтпақшымыз. 
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В условиях все нарастающей глобализации, унификации духовной и материальной культуры 

каждый народ желает сохранить свою самобытность, культурные ценности, язык, обычаи, традиции,  

выражая свою потребность в духовном самоопределении. В связи с этим    в статье автор глубоко 

анализирует исторические и природные особенности народного искусство, рассматривается вопросы 

традиционной казахской культуры, дается определение к таким понятиям как «традиция», 

«наследие», «искусство»,  определяется роль, место и сущность, своеобразного стиля и быта, 

художественного языка казахского народного традиционного искусства. 

Ключевые слова: традиция, культура, художественный, искусство, символ, символика, сущность,  

эстетика, изобразительное искусство, национальное, вкус, рисование, тон, форма 
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In the context of increasing globalization, unification of the spiritual and material culture of every nation 

wants to preserve its identity, cultural values, language, customs, traditions, expressing their need for 

spiritual self-determination. In this connection, article author is deeply analyzes the historical and natural 

features of folk art, traditional Kazakh culture is also discussed, the definition to such concepts as "tradition", 

"heritage", "art", defines the role, place and essence of a peculiar style and way of life, the artistic language 

of Kazakh folk traditional art. 
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Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи относится к числу наиболее значимых 

проблем человеческого бытия, потому что в своей глубокой сущности она включает в себя как многие 

извечные вопросы, неотступно стоящие перед личностью, обществом, так и вопросы практической 

деятельности людей. Патриотизм, гражданственность, нравственность – это средства общественной 

стабилизации, достижения единства общества, показатель преодоления конфликтов, обособленности отдельных 

групп, укрепление единства поколений, укрепление национального чувства. Понятие «патриотизм» 

определяется как чувство гордости за свое Отечество и его историю, а также как стремление человека сделать 

свою страну процветающей, а ее народ счастливым. 

В данной статье акцентируется внимание на важности патриотического воспитания.  Раскрывается опыт 

организации и проведения патриотического воспитания в соседних странах. Для патриотического воспитания 

молодежи на примерах наших народных героев приведен пример полковника Кайрата Умбетова прикрывшего 

собой солдата-срочника от осколков взорвавшейся гранаты. Вместе с этим приведены результаты 

социологических исследований по нервно-психологической устойчивости призывников и опроса населения о 

необходимости срочной службы. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, армия, нервно-психологическая устойчивость, 

социологическое исследование. 

 

 «Государству мало иметь хорошие законы, общественного блага нельзя достичь без их строгого и 

неукоснительного исполнения», - сказал Анахарсис на одном из пиров Семи мудрецов. [1]. Чем же 

достигается неукоснительное соблюдение законов и что такое государство? 

В той же беседе Анахарсис сказал, - считать домом землянные, деревянные и глинянные заслоны, 

все равно как если считать улиткою только раковину, а не ту, кто в ней живет... тоже самое и с 

домом. Дом это то, что обретается внутри, - дети, супруги, друзья, то, что устроенно сообща [1, с.24].  

Наша с Вами страна, Родина – Руспублика Казахстан, она наш общий дом. Мы – ее граждане, мы - 

казахстанцы и есть Государство. 

 Отсюда следует, что если мы хотим защитить свою страну, мы должны защищать свой народ. Эта 

ответственность лежит на плечах нашей армии. 

Армия – это храбрые и отважные сыновья и дочери казахской степи, государственные служащие, 

ежедневно стоящие на страже независимости страны, на страже безопасности и мирной, спокойной 

жизни каждого своего соотечественника. Разумеется для защиты нам нужна крепкая и мобильная 

армия. О людях, носящих пагоны, принято говорить, что они не работают, а служат. А служить так 

самоотверженно, как этого требует дело, можно лишь при глубокой вере и искренней любви к своему 

Отечеству. В основе того, чего достиг народ, всегда лежит как фундамент, его вера. И здесь я не 

имею ввиду веру религиозную, я говорю о вере в свой народ и отношение ко всему тому, что народ 

создал. 

Несомненно, есть ряд факторов, влияющих на сознание и поведение общественности, но, на мой 

взгляд, движущим фактором действий каждого военнослужащего от генерала до рядового солдата 

должен быть – патриотизм.  

«Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее 

гражданина», - гласит статья 36 главы 1-й Конституции Республики Казахстан [2]. 

Воспитание патриотизма – это, пожалуй,  один из главных приоритетов политики страны. В 

молодом поколении нужно воспитывать любовь к Родине, без этого у нас нет будущего. Причем 

делать это должны не только родители, но и учебные заведения, общественность, трудовые 

коллективы. На воспитание патриотизма у молодёжи непосредственное влияние должна оказывать и 

сама армия, её имидж, престиж военной службы.  
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В России существует пример работы воинской части с молодежью – так называемые 

«воспитанники взвода». В его состав входят дети из неблагополучных семей, мамы и папы которых 

лишены родительских прав,  сироты. Вот, что пишут об этом командиры-воспитатели  этого взвода: 

«Мы вносим свою, пусть и маленькую, толику в их воспитание. Распорядок дня у ребят, почти как у 

солдат.  Только после завтрака они посещают занятия в 17-й школе. Остальное время живут здесь, 

почти как   военнослужащие. Даже форма у них есть. Ученики занимаются в специально  

оборудованных классах, где есть компьютеры. В их распоряжении отдельные спальни, комнаты 

досуга. Летом при поддержке городской и областной администраций ребята получают путевки. Пока 

мы взяли шефство над 8 такими ребятами. Всего же через школу взвода воспитанников прошли 35 

молодых людей. И знаете, это очень пригодилось им в жизни. 90% поступили в военные учебные 

заведения, остальные получают высшее гражданское образование. Но никто не свернул на «плохую 

дорожку». Сейчас  у них служат три воспитанника, окончившие военную академию и получившие 

звание лейтенанта».   

Важно, что ребят  не просто готовят к  воинской службе, здесь у них формируется характер. 

Воспитанники взвода порой взрослее своих сверстников, они по-другому относятся к жизни, более 

серьезно, ставят конкретные цели и стремятся к их достижению. А еще здесь прививаются такие 

качества, как мужество, дисциплина, патриотизм. 

Сегодня проводятся различные социологические исследования,  связанные со службой в армии. Я 

хочу привести два примера таких опросов. Первый: касается желания призывников служить в армии 

и их нервно-психической устойчивости. Второй: мнения общественности о том, нужно ли служить в 

армии. 

Согласно проведенному министерство обороны опросу, 99% призывников в Казахстане пошли 

служить в армию с желанием, и выбор сделали осознанно. 

 «В этом году Главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-лейтенантом Муратом 

Майкеевым поставлена предельно ясная, хотя и непростая, задача: «провести углубленное социально-

психологическое изучение индивидуальных психологических особенностей молодого пополнения, 

призванного весной 2015 года», - говорится в сообщении Минобороны. 

     По информации пресс-службы министерства, из 5292 призванных на срочную службу было 

обследовано 5178 человек, что составляет 98% от общего количества призванного контингента, то 

есть фактически все.  

 «Главный результат, который выявило исследование – это тот факт, что подавляющее 

большинство – 99% – молодых солдат пошли служить с желанием и выбор свой сделали осознанно. 

Более 70% считают, что это конституционный долг и обязанность перед Родиной, необходимый этап 

в жизни мужчины», - указывается в пресс-релизе. 

При этом, качество работы войсковых представителей при отборе в местных органах военного 

управления явно демонстрируют показатели нервно-психической устойчивости (НПУ) новобранцев. 

Так, уровень выше среднего выявлен у 4779 человек или 93%, из них непосредственно с высоким 

уровнем НПУ – 3267 человек или 63%. Между тем, выявлено 155 человек или 3% с низким уровнем 

НПУ. 
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Молодые солдаты следующим образом оценили степень своей готовности к службе: физически 

полностью готовыми признали себя более 60% опрошенных, около 80% заявили о полной готовности 

к службе по состоянию здоровья и о психологической готовности служить заявили более 70%. 

 

 
 

«При этом около 60% респондентов оценили уровень допризывной военной подготовки как 

недостаточный. Этот показатель, думается, должен стать тревожным сигналом, как для 

образовательных учреждений, так и для местной исполнительной власти». 

Более 70% опрошенных оценивают престиж воинской службы в казахстанском обществе 

положительно. В то же время, около 10% считают, что он ниже среднего в силу созданного 

негативного мнения об армии. 

Отмечается, что практически все новобранцы высказали удовлетворенность организацией встречи 

в воинской части, размещением, питанием, бытовыми условиями морально-психологической 

атмосферой в подразделениях и взаимоотношениями с сослуживцами. 

«Таким образом, проведенное исследование установило, что морально-психологическое состояние 

молодого пополнения, призванного весной этого года, удовлетворительное. У подавляющего 

большинства настрой на службу – позитивный. Налицо возросший патриотизм молодых казахстанцев 

и их желание служить в Сухопутных войсках», - констатируют в Минобороны. 

Судя по приведённым фактам, можно считать, что молодежь у нас осознанно идет на службу в 

армии. Они высоконравственна и полностью понимает ответственность данного решения., но не 

стоит забывать об уровне допризывной подготовки. Около 60%, это больше половины призывников. 

Они не знают основ воинской дисциплины и службы. Я считаю, что это очень важный фактор, т.к. 

если молодые люди будут уверены в своей допризывной подготовке, то им будет легче во время 

службы как физически, так и морально. Этим должны заниматься школьные преподаватели – 

организаторы начальной военной подготовки под пристальным наблюдением органов местной 

власти. Я считаю, что приведенный мною пример  российских коллег можно практиковать и у нас. 

Второй опрос был проведен на улицах города у проходящих мимо людей, среди них были 

студенты, пенсионеры, рабочий класс, школьники. Я приведу лишь некоторые примеры ответов: 

 Карлыгаш, медработник: «Я воспитываю двух дочерей и хочу, чтобы будущие зятья мои служили 

в армии. Она ведь делает из парней мужчин. Если родители нормально воспитали сына, то армия 

положительно на него повлияет. Оттуда нормальные люди приходят, не надо бояться службы». 
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Альбина, студентка: «Соглашусь с мнение, что армия – это один потраченный впустую год жизни. 

Кажется, там ничему не учат, а только избивают, царит дедовщина».  

Самал, эколог: «Я думаю, каждый мужчина должен пройти испытание армией. Она многому учит, 

закаляет и дает силы. А нам ведь нужны только сильные мужики. Я за службу в армии» [3]. 

 

 

 
 

Как Вы видите, мнение общественности разделяется. А говорит, это о том, что у народа нет 

полного доверия к армии. Исходя из этого, надо поднимать авторитет армейской службы, а достичь 

этого можно полной открытостью, то есть проводить дни открытых дверей для родителей 

новобранцев и будущих призывников. Для того, чтобы они могли увидеть в каких условиях будут 

служить их дети. Так же, я думаю нужно побольше приводить примеров героических поступков 

военнослужащих, которые они совершают в повседневной армейской жизни и учёбе.  

Все Вы знаете полковника Кайрата Умбетова, прикрывшего своим телом 7 апреля этого года 

солдата-срочника Абзала Султанкулова во время метания боевой гранаты. «Сегодняшний мой 

поступок – обычное поведение любого офицера. Не считаю себя героем», - сообщил Умбетов. И 

действительно такие случаи происходят регулярно, но об этих случаях знает лишь небольшой круг 

людей. Думаю, ни для кого сидящего в этом зале это не секрет и сейчас каждый из Вас может 

вспомнить пару таких случаев. До общественности это не доходит. Хотя я думаю, что такие 

героические поступки нужно освещать для того, чтобы народ знал и гордился нашей армией. Каждый 

офицер обучающий своих подчинённых так или иначе помогает им в различный ситуациях. Он учит 

их жизни, он из вчерашних мальчишек делает мужчин, которые и после окончания службы 

благодарны своим наставникам.  Как сообщил сам полковник Умбетов, он служит уже 21 год, имеет 

семью и воспитывает сына. Его поступок, конечно же, является поводом для гордости сына за отца. Я 

уверена, что сын его, вдохновленный поступком отца, пойдет служить в армию, и станет достойный 

защитником своей Родины, гордостью для отца и всей семьи. [4] 

На таких примерах и нужно воспитывать будущих защитников отечества. На примерах обычных 

людей, таких же, как они, но военнослужащих, отважных, смелых и готовых защитить нас от 

опасности. 

Крепкая армия – сильное государство, а армия крепка лишь тогда, когда народ верит в нее и 

гордится ею! 
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Патриоттық тәрбие – мықты армияның кепілі 

Патриоттық тәрбие тұралы айтпастан бұрын, патриотизм деген не екендігін еске алуымыз қажет. 

Патриотизм ұғымы жиі өз елі үшін, тарихы үшін мақтаныш сезімін білдіреді. Ол адамның өз елінің 

гүлденуі ал халқы бақытты болуына ұмтылуы.   

Бұл мақала патриоттық сезімді тәрбиелеудің қаншалықты маңызды екендігіне баса назар 

аударады. Көршілес мемлекеттердің патриоттық тәрбиені ұйымдастыру мен өткізу тәжірибесімен 

таныстырады. Жас ұрпақты еліміздің батырларының мысалымен тәрбиелеу мақсатында өз өмірін 

бәйгеге тігіп, Ұлттық ұлан сарбазының жанын сақтап қалған полковник Қайрат Үмбетовтің ерлігі 

баяндалған. Сонымен қатар мақалада әскерге шақырылған жас жігіттердің жүйке-психикалық 

тұрақтылығын анықтайтын зерттеудін және қала көшелеріндегі әскерге байланысты сұхбат 

нәтижелері көрсетілген. 

Кілтті сөздер: патриотизм, патриоттық тәрбие, армия, жүйке-психикалық тұрақтылық, социалдық 

зерттеу.  

 

Summary 
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Patriotic education - the surety to a strong army 

Before you say about patriotic education you need to remember, what is patriotism. Often the concept of 

patriotism means love for his country and it’s history. It is the human desire to see his country become a 

prosperous and happy folk.  

This article focuses on the importance of patriotic education. Introduces the experience of the 

organization of patriotic education in neighboring countries. Talk about a colonel Kairat Umbetov for 

educate the young generation on the example of our heroes. Also say to the results of the poll on the streets 

of the city dedicated to the service of the army and of neuro-psychological recruits stability. 

Keywords: patriotism, patriotic education, army, neuro-psychological recruits, social research. 
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 УДК 1174 

РОЛЬ ДИЗАЙНА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Киргизбекова С.С. - ст. преподаватель кафедры Творческих дисциплин КазНПУ им. Абая 

e-mail-sveta010161@mail.ru 

 
Специальные дисциплины, такие как, дизайн, преподаваемые студентам, обладают уникальными 

возможностями не только для формирования именно социально-личностных и общекультурных компетенций, 

но и для духовно-нравственного воспитания студентов, которое невозможно без учета двух факторов: 

религиозного и рационального. Дизайн знакомит студентов с разными видами художественно - эстетического 

воспитания (знакомство с искусством, изобразительной деятельностью), использование разнообразных средств, 

методов и приемов способствует приобретению студентами умений и навыков передавать впечатления о 

предметах и явлениях с помощью выразительных образов, а так же способствует духовно – нравственному 

развитию учащихся. В художественно эстетическом развитии студентов должна быть положительная динамика. 

На занятиях изобразительного искусства духовно-нравственное развитие происходит параллельно с развитием 

творческих способностей у студентов, а именно: духовно- нравственное развитие обучающихся происходит с 

помощью средств художественно-эстетического направления. Необходимо постоянное внешнее воздействие 

преподавателей, родителей, священнослужителей, всей образовательной среды высшего учебного заведения в 

целом для формирования высших нравственных ценностей у студентов» 

    Ключевые слова: мораль, нравственность, воспитание, искусство, культура, учащиеся, родители, вкус, 

наука и религия, дизайн, молодежь, педагогика, традиции, театр, музеи.  

 

Система современного образования пока еще находится в процессе реформирования. Основные 

направления этого непростого пути отражены в «Концепции модернизации образования на период до 

2010 года» [1]. Согласно этой концепции, система высшего образования должна соответствовать 

европейским стандартам. В контексте Болонского процесса вузы должны готовить высоко 

компетентных специалистов, способных к непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию и обладающих необходимыми информационно-познавательными 

компетенциями. В этой полосе реформ остаются нерешенными проблемы, к которым в первую 

очередь, на наш взгляд, относится духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Важность этой проблемы связана с резким падением духовной культуры.  

Согласно требованиям ФГОС ВПО третьего поколения к основным образовательным программам 

подготовки бакалавров, выпускник должен обладать следующими компетенциями: универсальными, 

к числу которых относятся общенаучные, инструментальные, социально-личностные и 

общекультурные и профессиональными (по видам деятельности). 

Эти стандарты требуют также разработки точного перечня социально-личностных и 

общекультурных компетенций, являющихся как результатом изучения гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, так и результатом воздействия на обучающихся социально-

воспитательной деятельности вуза. А. В. Хуторской определяет общекультурные компетенции как 

способность осознавать «особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере…». Сюда же 

относится опыт освоения «…научной картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира» [2]. 

Примерами конкретных социально-личностных компетенций могут быть следующие: «умеет 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь», «стремится к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства», «способен проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину», «способен работать в команде и 

самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным» и т. п. Естественно, что 

формирование таких личностных качеств будущего профессионала может и должно происходить как 

в ходе учебной деятельности, так и в ходе вне учебной работы со студентами. 

Специальные дисциплины, такие как, дизайн, преподаваемые студентам, обладают уникальными 

возможностями не только для формирования именно социально-личностных и общекультурных 

компетенций, но и для духовно-нравственного воспитания студентов, которое невозможно без учета 
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двух факторов: религиозного и рационального. Работа по воспитанию духовно-нравственной 

культуры студентов должна быть включена в образовательный процесс. 

Духовно – нравственная культура является предопределяющей профессиональной 

характеристикой специалиста и рассматривается как степень освоения личностью социального 

опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры своего народа как части 

менталитета страны, всего человечества, понимания себя и других. 

Преимущество дизайна состоит в том, что мир искусства становится для студента привычным 

пространством, настоящей питательной средой. Философский постулат о том, что «бытие определяет 

сознание», неизбежно реализуется на практике. Непосредственная, реальная жизнь в искусстве, 

народное творчество, постижение основ рисунка, живописи, и других видов искусства дает 

возможность студентам приобрести умение видеть мир во всем его многообразии, суметь оценить 

себя и окружающих людей с духовно-нравственных позиций. [3]. 

В ФГОС второго поколения приведены результаты изучения предметной области «Искусство», 

они должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека и многое другое [4]. 

Цель духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого студента. 

Попробуем решить данную проблему, используя средства художественно-эстетического 

направления. 

Одна из актуальных задач эстетического воспитания – развитие у студентов способности к 

восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. Человек живет 

среди людей и является носителем национальной и социальной культуры общества, его эстетические 

взгляды и суждения являются показателями его духовно-нравственного развития. Художественная 

деятельность как неотъемлемая часть процесса духовного и эстетического воспитания представляет 

собой совокупность трех видов деятельности: 

- восприятие (потребление искусства); 

- эстетические знания (искусствознание); 

- художественная деятельность. 

Остановимся подробнее на художественной деятельности, а именно на коллективной 

изобразительной деятельности. Совместная эстетическая деятельность способствует формированию у 

студентов эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, 

наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения, положительных взаимоотношений с одногруппниками, умения 

сотрудничать, понимать и ценить художественное творчество других. Не это ли отмечается в базовых 

ценностях духовно – нравственного развития, а так же в федеральном государственном стандарте?      

В процессе совместной деятельности на занятиях изобразительного искусства студенты приобретают 

и совершенствуют опыт эстетического общения. Чем совершеннее общение на занятии, тем активнее 

протекает процесс взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и умениями, тем богаче 

становится эмоционально – интеллектуальный опыт участника общения. Богаче становится духовный 

мир студента. 
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Формы коллективной изобразительной деятельности: 

- совместно-индивидуальная; 

- совместно- последовательная; 

- совместно-взаимодействующая. 

Каждая форма имеет ряд принципов организации творческой деятельности учащихся. Каждый 

участвующий в совместной деятельности, выполняя свою часть, знает, что, чем лучше он сделает 

задание, тем лучше будет работа коллектива. «Совместно – индивидуальная деятельность» является 

одной из самых простых форм организации работы над коллективной композицией. Эта форма 

предполагает, что каждый из участников индивидуально выполняет изображение или изделие, 

которое на завершающем этапе становиться частью, элементом коллективной композиции. 

«Совместно – последовательная деятельность» предполагает последовательное выполнение 

студентами определенной технологической операции, когда результат работы одного студента 

становится предметом деятельности другого. Работа происходит по принципу конвейера. 

«Совместно – взаимодействующая форма» является самой сложной в организации коллективного 

творчества на занятии. Эту форму еще называют формой сотрудничества. Данная форма 

предполагает или одновременную работу всех студентов, или постоянное согласование действий всех 

участников коллективной деятельности. 

Многие студенты отмечают, что такая форма выполнения заданий готовит их к будущей работе, 

работе в коллективе, что это помогает им находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, так же они учатся критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

выбирать пути самосовершенствования и др. Для каждого из них дорог опыт работы в коллективе. А 

разве не такими общекультурными компетенциями должен обладать студент, как прописано в 

ФГОСе ВПО третьего поколения, ведь данный вид творчества как раз и развивает эти компетенции. 

А это и есть духовно – нравственное развитие студентов [5]. 

Духовно-нравственное воспитание – предполагает создание условий для развития самосознания, 

формирования этических принципов, моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями общества, развития творческих способностей, формирования активной жизненной 

позиции, творчества и инициативы. Духовно-нравственное воспитание связано с нормами 

нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает приобщение молодежи к прекрасному через 

освоение мировых художественных ценностей эпох и народов через призму национального и 

общечеловеческого, проявлять себя в общении с миром культуры для выражения своей 

индивидуальности и творческой деятельности. 

18 октября отмечается как день духовного единства и согласия в Республике Казахстан. Студенты 

университетов посещают городские музеи, где открыты экспозиции, посвященные религиозным 

объединениям нашего города, участвуют в семинарах и встречах, приуроченных к этому дню, 

приглашая к конструктивному диалогу духовных лидеров традиционных религиозных объединений, 

представителей этнокультурных центров, творческую молодежь области, города. 

Для реализации духовно-нравственного потенциала обучающейся молодежи работают творческие 

коллективы: хореографический ансамбли, группа вокалистов, диалоговые площадки общественно-

политического клуба, «межфакультетские и сборная команда КВН и другие творческие коллективы и 

группы. 

Студенческая молодежь имеет возможность самореализации посредством принятия участия в 

организации и проведении таких мероприятий, как творческий конкурс «Две звезды», праздничный 

концерт к Международному Дню 8 марта, празднику Наурыз, межфакультетский конкурс» и «Мисс 

Наурыз», Первоапрельский День юмора и смеха, торжественных мероприятиях на 1 мая, День 

Победы в Великой Отечественной войне, посвящении студентов, межфакультетский фестиваль 

творчества «Цвети мой Казахстан!», новогодний бал-маскарад и другие. 

Перечисленные культурно-массовые мероприятия стали традиционными для университетов. 

Победители конкурсов поощряются грамотами, дипломами, благодарственными письмами, ценными 

подарками. Организация посещений ТЮЗа, областных театров дополняют нравственное воспитание, 

формируют эстетический и художественный вкус учащейся молодежи. 
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Важной составляющей духовно-нравственного воспитания является благотворительная 

деятельность. В Университетах создано волонтерское движение, осуществляющее шефскую помощь 

детским домам города, пожилым людям Дома милосердия, ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла. Студенты готовят совместные праздничные концерты, организуют 

благотворительные акции по сбору средств, закупают подарки, проводят занятия с детьми, 

способствующие их интеллектуальному и физическому развитию, адаптации в социуме и др. 

Все крупные мероприятия освещаются в средствах массовой информации, что позитивно влияет 

как на имидж обучающейся молодежи, так и учебного заведения в целом [6 ]. 
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Түйіндеме 

Қырғызбекова С. С. - Абай атындағы ҚазҮПҰдың Шығармашылық тәртiптер кафедрасының 
аға оқытушы, e-mail-sveta010161@mail.ru   

                       Студенттердің рухани-адамгершілік білім беру саласындағы жобалау рөлі 
Студенттерге оқытылатын дизайн сияқты арнайы сабақтар, әлеуметтік жеке тұлға және жалпы 

мәдени біліктіліктің қалыптасуы ушін ғана емес, сондай-ақ, діни және рационалды екі факторсыз 
ескеруге болмайтын, студенттердің рухани-адамгершілік тәрбиесіне арналған  бірегей мүмкіндікке 
ие. Дизайн студенттерді көркем өнер тәрбиесіне үйретеді, түрлі құралдарды, әдіс-тәсілдерді қолдану 
студенттерге заттар мен құбылыстар туралы ой-пікірін мәнерлі түрде барынша әсерлі жеткізуіне 
ықпал етеді, сондай-ақ студенттерге рухани-моральды тұрғыда дамуға көмектеседі. Студенттердің 
көркем-эстетикалық даму жолында жағымды динамика болуы қажет. Бейнелеу өнері сабағы үстінде 
рухани-моральдық даму шығармашылық қасиеттермен қатар дамиды, дәлірек айтсақ, студенттердің 
рухани моральдық дамуы көркем-эстетикалық бағыт құралдарының көмегі арқылы қалыптасады. 
Студенттерде жоғары адамгершілік құндылықтардың қалыптасуына оқытушының, ата-ананың, діни 
қызметкерлердің, жоғары оқу орнының барлық білім беру ортасының үнемі қадағалауы қажет.  

Түйінді сөздер: Адамгершілік, маральдық, тәрбие, өнеер, мәдениет, студенттер, ата-аналар, 
ғылым және дін, дизайн, жасөспірім, педагогика, дәстүр, театр, музей. 
 

Summary 
Kirgizbekova S. S.- the senior lecturer of chair of Creative disciplines of KAZNPU of Abay 

e-mail-sveta010161@mail.ru 
Design role in spiritual and moral education of students 

Special disciplines, such as, design, taught students, have unique potential not only for formation of social 
and personal and common cultural competences, but also for spiritual and moral education of students which 
is impossible without two factors: religious and rational. The design acquaints students with different types 
artly - esthetic education (acquaintance to art, graphic activity), use of various means, methods and 
receptions promotes acquisition by students of skills to transmit impressions about objects and the 
phenomena through expressive images, and also promotes spiritually – to moral development of pupils. In 
artly esthetic development of students there has to be positive dynamics. On occupations of the fine arts 
spiritual and moral development happens to development of creative abilities in students, namely: spiritual 
moral development of trained happens to the help of means of the art and esthetic direction. Continuous 
external influence of teachers, parents, priests, all educational environment of a higher educational institution 
in general is necessary for formation of the supreme moral values at students" 

Keywords: Morals, morality, education, art, culture, pupils, parents, taste, science and religion, design, 

youth, pedagogics, traditions, theater, museums. 
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ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІҢ ЭТНОМӘДЕНИЕТ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ РУХАНИ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

ТӘРБИЕНІҢ АСЫЛ АРНАСЫ 

 

Бекболатова К.М. – Абай атындағы ҚазҰПУ, Өнер, мәдениет және спорт институтының 

«Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер теориясы мен әдістемесі» кафедрасының 6D010700-«Бейнелеу 

өнері және сызу» мамандығының 1  курс докторанты, sunkarz@mail.ru 

 
Мақалада автор ғалым-педагогтардың ғылыми еңбектеріне талдау жасап және, өзінің жеке зерттеулер 

нәтижелері негізінде қазақ халқының рухани-мәдени құндылықтарының құрамына кіретін дәстүрлі көркемөнер 

мен қолөнердің мәнін, мазмұнын ашып жазған және қоғам өмірінде, жас ұрпақты тәрбиелеу ісінде студенттерді 

кәсіби даярлау кезіндегі олардың рөлін, сонымен қатар көркемөнер білімі мен өнер арқылы тәрбие беруді 

ізгілендіруде халықтың көркемөнер-эстетикалық мұрасын пайдалану маңыздылығын көрсетті.  

Түйін сөздер: дәстүрлі өнер, рухани-мәдени құндылық, ЖОО, мектеп, көркемөнер білімін ізгілендіру, 

рухани-мәдени тәрбие.  

 

Қоғам дамуының экономикалық және әлеуметтік мәселелері адамның рухани мәдениетінің, адам 

табиғаты байлығының дамуымен тікелей байланысты. Олай болса, жеке адамның мәнді күштерінің 

даму сипаты мен деңгейі - қоғам дамуының  бірден-бір көрсеткіші деуге болады. Сондықтан, бұл 

тұрғыда этномәдениет - әлеуметтік мұрагерліктің механизмі және адамның өмір қарекетін 

ұйымдастырудың ерекше құралы саналады.   

Елбасы Н.Назарбаевтың халыққа Жолдауларында мәдени-тарихи мұраны сақтау және оны өскелең 

ұрпаққа жалғастыру мақсаттары қойылған. «Қазақстан – 2050» Стратегиялық саяси бағыттары 

мазмұнында, ХХІ-ғасырдағы жас ұрпақ, тек оқыту, білім алудың объектісі болумен бірге, рухани-

мәдениет субъектісі саналатын жаңа мазмұнды оқу-тәрбие орнының жасампаз шәкірті болуын 

қамтамасыз ету қажеттігі қоғамдық талап екені айырықша атап көрсетілген [1]. Жеке адамның 

қалыптасуы, дамуы, кәсіби деңгейінің жақсаруы, ғылым мен практика жетістіктерін игерту мазмұны 

үрдісінде ұлттық, жалпы адамзаттық рухани және мәдени құндылықтарды меңгерту, Қазақстан 

Республикасының білім министрлігінің «Тәлім-тәрбие тұжырымдамасы», «Этномәдениет тәрбиесі», 

«Мәдени мұра бағдарламасы»  т.б. құжаттар мазмұнында жас ұрпаққа туған халқының өнер 

саласындағы көркем-материалдық, этномәдени құндылықтары арқылы рухани-эстетикалық тәрбие 

берудің негізгі бағыттары мен идеялары айырықша атап көрсетілген [2-3].                 

Қазіргі қазақ халқы, өткен дәуірлерде, ұлан-қайыр ұлы далада көшпенді  малшы, жауынгер ғана 

емес, сонымен бірге тамаша қолөнерші, сәулетші, мүсінші, суретші, ұста-зергер болғаны туралы 

археологиялық, этнографиялық еңбектер мен мұражай жәдігерлерінен, сәулеттік кешендерден мол 

ақпарат аламыз. Оның айғағы ретінде, Маңғыстаудағы сәулеттік ескерткіштерді, Тараздағы Айша-

бибі, Бабаджа-қатын, Қарахан мазарларын, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, Өлкетану 

мұражайындағы тас мүсіндер, металдан жасалған қару-жарақтар, ыдыстар, әшекей бұйымдарды 

айтуға болады [4]. Міне бұл тарих жәдігерлерден, ертеден бері ата-бабаларымыздың алтын мен 

күмісті, қола мен темірді, ағаш пен сүйекті, жүн мен теріні шебер өңдеп, күнделікті тұрмысқа қажетті 

бұйымдарды ұлттық нақышта, өзіндік эстетикалық талғаммен жасай білгенін, көреміз. Соның бір 

айғағы, бүгінгі күнге дейін қазақ отбасында дайындалып, қолданылып келе жатқан текемет, сырмақ, 

түскиіз, ұлттық киім үлгілерін, алтын мен күмістен жасаған сан-алуан зергерлік әшекейлерді айтуға 

болады. 

Қазақ халқының дүниетанымдық ой-өрісі мен рухани дамуын, біздерге дейін жеткен эстетикалық-

мәдени қазыналарын жасаушы-тарихи, материалдық ескерткіштері, кәсіби шаруашылық, тұрмыс-

салт дәстүрлері, ауыз әдебиеті, дәстүрлі бейнелеу және қолөнері, сәулет өнері, музыка өнері, 

мерекелік ойын-сауықтары қамтамасыз етіп келгенін, философия, тарих, этнография, эстетика, 

мәдениет және өнертану саласындағы және ұлттық тәлім-тәрбие құндылықтарын жас ұрпақ 

тәрбиесінде пайдалану жолдарын зерттеуші педагогтар еңбектерін талдай отырып көз жеткіземіз. 

Жеке адамның рухани мәдениет тәрбиесінің компоненттерінің  бір саласы - адамзаттың өткені 

және қазіргі шығармашылық қызмет үрдісіндегі көркем-материалдық, рухани-мәдениет 

құндылықтарын игеруі. Бұл міндет «Бүгінгі жас ұрпақ, тек оқыту, білім алудың объектісі болумен 

бірге, рухани-мәдениет субъектісі саналатын жаңа мазмұнды оқу-тәрбие орнынының жасампаз 

шәкірті болуы қажет» [1].  деген талаптың негізгі өзегі – жаңаша ойлау мен білімдарлықты – 
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қоғамның, оның жеке азаматтарының келбетін өркениет мәдениеттілігі деңгейіне көтеру болып 

саналады. Ал бұл саладағы құндылықтарды игеру - адамдардың қоршаған дүниеге қатынастары мен 

қолөнер шығармаларын қабылдауындағы жоғарғы эстетикалық құндылықтарды игеруінің рухани-

практикалық іс-әрекеті. Тарихи қалыптасу, даму кезеңдерінде, халқымыз өзінің ұлттық, 

психологиялық, әлеуметтік болмысының бар мүмкіндіктерін, мінез-құлық нормаларын, тәлімдік 

қағидаларын болашақ ұрпақты рухани-эстетикалық дамуын жүзеге асырудың тәрбиелік 

принциптерін қалыптастырған. Ол тәрбие құралдары, адамдардың материалдық байлығы және 

қоршаған шындық болмысына, ортаға деген рухани дүниетанымдық, өнердегі әсемдік, 

шығармашылық көзқарасының жемісі саналатын – сан-алуан өнер түрлері. Өнер өзіндік көркем-

мәнерлік құралдарымен жасалған образдар арқылы адам санасына әсер ете отырып, өмір шындығы 

мен өнердегі сұлулық пен әсемдікке деген эмоциялық қатынастың қалыптасуына зор ықпал ететін 

мүмкіндігі зор тәлімдік құрал. 

Өнер түрлерінің ішінде, Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыстық әрі кәсіби фольклорын құрайтын 

колөнері мен сәндік-қолданбалы өнері табиғатының жан-жақтылығы, мәні мен мазмұны, жасалу 

тәсілдерінің сан-алуандығы мен  тарихи, этнографиялық, мәдениеттанымдық аспектілері және оның 

ұлттық мәдени  құндылығы  ғалымдар: Ә.Марғұлан [5], Х.Арғынбаев,  Ө.Жәнібеков [6], С.Қасиманов 

т.б. еңбектерінде, сол сияқты, бұл өнердің адамның қоршаған шындық болмысына эстетикалық 

қатынасын, рухани-материалдық дүниетанымын қалыптастырудағы алатын тәрбие  саласындағы  

маңызы - Ө.Жәнібеков, Б.Байжігітов, С.Ұзақбаева, М.Балтабаев, Қ.Болатбаев, т.б. ғалымдардың 

философиялық, өнертану, эстетикалық, педагогикалық еңбектерінде ашып көрсетілген [6-10].  

Қазақ арасында үйші, оюшы, ағаш ұстасы, зергерлер еңбегі өте зор бағаланатын болған. Алтынды 

аптап, күмісті қаптап әйелдер тағатын - білезік, сақина, қапсырма, алқа, өңіржиек, сәукеле т.б. толып 

жатқан  зергерлер жасаған әшекей бұйымдар, қазақтың ұлттық киімдерімен мәндік, сәндік үйлесім 

таба, сол заманға сай сұлулық ансамблін жасайтын.  

Қазақтың тұрмыстық және кәсіби сәндік қолөнерінің туындылары қазақ киіз үйінің жиһаздарын, 

тұрмыста қолданылатын сан-алуан бұйымдар мен сәндік әшекейлерін құрайды. Қазақ киіз үйінің ішкі 

үйлесімі, түгелдей халық шығармашылығының туындыларын паш ететін мұражайы деуге болады. 

Олар: өрнектеліп тоқылған алаша-кілем, оюлы текемет пен сырмақтар, аяққаптар мен кесеқаптар, 

сүйекпен, металмен әшекейленген және өзара өте жарасымдылықпен орналастырылған ағаш төсек, 

сандық, әбдре, асадал, адалбақан, іргеге ілінген, саналуан түстегі жіптермен кестеленген түскиіз т.б. 

қазақ әйелдерінің немесе шеберлер қолынан шыққан сәнді де мәнді бұйымдар. Қазақ отбасының 

ұрпақтары осы өнер туындыларының жасалуын көзімен көріп, жасауға араласа жүріп, сол сұлулық 

пен әсемдіктің, ою-өрнектер әлемінің ортасында өмір кешкен. Сол материалдық, рухани байлықтың 

ықпалымен, өнер түрлерімен танысқан, араласқан жас ұрпақ бойында әсемдікке қызығушылық сезімі, 

көркемдік талғамы оянып, өзінің де сондай әсемдік жасауға деген ынтасы, белсенділі қалыптасады, 

есейе келе өзі жасаған заттарының өмірден орын алғанын көрген жас, шығармашылық іс-әрекетінің 

жемісінен ләззәт алады [11, 205 б].  

Ұлттық дәстүрлі сәндік қолөнердің рухани-мәдениет пен материалдық дүниетаным, көркем-

эстетикалық тәрбие үрдісіндегі  ролі  мен  мәні  ғылыми-педагогикалық зерттеулердің нысанасынан 

түскен емес. Отандық педагог ғалымдардың (Қ.Әмірғазин, Е.Асылханов, Б.Әлмұхамбетов, 

Ж.Балкенов, Қ.Ералин, Ә.Қамақ т.б.) зерттеу еңбектерінде, ұлттық көркемөнердің философиялық, 

тарихи, этнографиялық, мәдениеттанымдық аспектілері, оның мәдени-эстетикалық құндылық ретінде 

әрі ол құндылықтарды болашақ өнер мұғалімдерін кәсіби дайындаудағы, сонымен бірге, мектептік 

көркемдік білім мен тәрбие саласындағы маңызы ашып көрсетілген.  

Жоғары педагогикалық оқу орындарында көркемөнер мамандығы студенттерінің кәсіби 

шеберліктерін дамытуға байланысты және мектептік бейнелеу өнері пәнін оқыту проблемаларын 

зерттеуші кейбір ғалымдардың пікірінше, бүгінгі өнер пәндеріне арналған оқулықтар, оқу-әдістемелік 

құралдар мазмұнында, негізінен, оқушылыардың тек көркемдік дағдылары мен шығармашылық 

қабілеттіліктерін қалыптастыру, дамыту мәселелеріне көңіл бөлінетіні, өнер сабақтарының  

құрылымында,  өнердің  кез-келген  түрін  игеру  үшін   алдымен  оның  жасалу  техникасын  

меңгертіп алып, содан  кейін ғана  жалпы  көркем-эстетикалық  даму  мен  тәрбие  үрдісіне  ауысуға 

болады деген пікір қалыптасқаны айтылады [12]. Соған орай, бізде өз зерттеуіміз барысында, осы 

күнгі қолда бар ғылыми зерттеулер мен педагогикалық баспа беттеріндегі ғалымдардың ғалыми 

мақалалардағы тұжырымдық ойларын зерделей отырып, студенттерге көркемдік білім беру 
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жүйесіндегі - оқу-шығармашылық іс-әрекетінде, өнер тарихы, өнертану саласында халқымыздың 

этномәдениеті мен ұлттық өнердегі эстетикалық дәстүрлерін игерту мәселелерінің аз зерттелгенін, 

бұл проблеманың өзектілігін байқаймыз. Бүгінгі студент пен мектептік жас ұрпақ, тек оқыту, білім 

алудың объектісі болумен бірге, рухани-мәдениет субъектісі саналатын жаңа мазмұнды оқу-тәрбие 

орнының жасампаз шәкірті болуы қажет. Бұл талаптың негізгі өзегі – жаңаша ойлау мен 

білімдарлықты – қоғамның, оның жеке азаматтарының келбетін өркениет мәдениеттілігі деңгейіне 

көтеру.  

    Қазіргі уақыт кеңістігіндегі білім беру жүйесінде, интеллектуалды дамыған, моральдық, рухани-

эстетикалық тағлымы берік қалыптасқан болашақ ел азаматын дайындауды қамтамасыз ететін 

білімдарлық пен рухани-мәдениеттілік сапасы арасындағы олқылықтардың көрініс беруі 

педагогикалық шындық. Мектеп жасындағы балалардың да бойында өркениеттікке жатпайтын, 

келеңсіз жат мінез-құлықтар мен рухани өрістің таяздығынан, халықтық мәдени құндылықтарға 

деген немқұрайлы көзқарастардың бой алуына себеп болуда. Міне, осы олқылықтарды түзету 

мақсатында елімізде арнайы «Этномәдени тәрбие тұжырымдамасы», «Мәдени мұра» бағдарлдамасы 

жасалды. Ол мемлекеттік құжаттар мазмұнының талаптары мен міндеттері, ЖОО студенттерін, 

әсіресе көркемөнер мамандарын дайындайтын оқу орындарында болашақ мұғалімдерін, осы өзекті 

мәселелерді шешуге кәсіби дайындауды жүзеге асыруға жетелейді. 

  Педагог-зерттеушілер – студенттер мен оқушылар санасына өнердегі формалардың әрбір тарихи 

кезеңдер талаптарына қарай өзгеру логикасының, халықтың  қоғамдық  өмір  құрылымының, 

эстетикалық идеясының, көркемдік  дәстүрлерінің  өзгеруімен  табиғи байланыста екендігін, бұл 

өзгерістердің тарихи себептерін қызығушылықпен сараптай алу қабілеттерін қалыптастыру негізгі 

маңызды мәселелердің бірі, егер бұл мәселе өз деңгейінде  орындалмаса, өнер арқылы көркемдік 

білімнің мәні жоғалады, ол  дегеніміз,  тұлға бойында әсемдік сезім  мен  халықтық  көркем  

эстетикалық  құндылықтарға  деген  дұрыс  көзқарастың жоғалуы, ұлттық өнер мен әлемдік өнер 

мұраларына деген кереғар  пікірдің  қалыптасуына  әкеп  соғады - деген пікір айтады [13,  206 б ]. 

 Мамандық бойынша студенттерді өнерге баулу саласындағы өзекті мәселелерді шешуге 

бағытталған алдыңғы сатылардағы ғылыми-зерттеу жұмыстарымыздың нәтижелері мен 

тұжырымдары: 

- студенттердің көркемдік жетістіктері ең алдымен өнерді, оның бойындағы рухани әрі 

материалдық, эстетикалық құндылық белгілерін тану, қабылдау дағдыларын дамытудың 

маңыздылығын;  

- өнерге деген әсерлі танымдық қатынасты тәрбиелеу, эстетикалық сезімталдықты дамыту, 

өнерге аса қажетті көркемдік талғамның қалыптасуына ықпалды әсер ететіні;  

- көркемдік білім негіздерін игеруге бағытталған теориялық, практикалық білім іс-әрекеттерін, 

халықтың рухани, көркемдік, материалдық құндылықтарын, эстетикалық дәстүрлерін игертумен 

тығыз ұштастыра жүзеге асыру, өнердің атқаратын қызметіне сай ұйымдастырылған ғылыми-

педагогикалық  сәйкестікті  талап  ететінін дәлелдеп берді. Бұл талаптар, бүгінгі студент, ертеңгі 

мектеп мұғалімінің жас ұрпаққа көркемдік білім мазмұнын жаңаша заманауи міндеттерге сай жүзеге 

асыруына аса қажетті.  

Қазіргі мектеп оқушыларының эстетикалық және рухани дамуы, негізінен, көркемдік білім 

құралдары – әдебиет, музыка, бейнелеу өнері және сәндік-қолданбалы өнер пәндері арқылы жүзеге 

асады. Кез-келген өнер түрі өзіне тән көркем-мәнерлілік тілімен балалалрдың санасына  әсер етіп, 

қоршаған  өмір  шындығына  деген  сезімдік  әсерлерін, таным  деңгейін, әдемілікті сұлулық  

заңымен  қабылдау  дағдыларын  қалыптастырады. Бүгінгі таңда, жас ұрпақты бейнелеу өнерінің 

түрлі салалары бойынша көркем бейнелеу, орындау қабілеттілігіне  баулуға  арналған  тәжірибелер  

мен  әдістемелік  материалдар  баршылық. Бұл салада Қазақстан ғалымдары, арнайы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерімен республикада өнер арқылы көркемдік білім мен эстетикалық тәрбие 

беру мазмұнын жандандыруға белсене араласып келеді. 

Қазіргі таңда республикада жүріп жатқан әлеуметтік, экономикалық, мәдени өзгерістер - елімізді 

бүкіләлемдік өркениеттік кеңістікке енуді қамтамасыз ететуге бағытталған басты іс-шаралары. Бұл 

іс-шаралар мазмұнында, халқымыздың этномәдениет саласындағы рухани-адамгершілік сапаларын, 

этикалық-эстетикалық құндылықтарын бүкіләлемдік мәдениеттің өнегелік нұсқаларымен кіріктіре 

отырып жас ұрпаққа игерту арқылы, тәлім-тәрбие мазмұнын ізгілендіруге бағытталған 
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педагогикалық талаптар мен міндеттерді де жүзеге асыру қажеттігі назардан тыс қалмаған. 

Егемендіктің елеулі белестеріне шыққан еліміздің болашақтағы даму стратегияларына арналған 

мемлекеттік құжаттар, бағдарламалар, тұжырымдамалар мазмұнының бәрінде, ел болашағы – жас 

ұрпаққа ұлттық тәрбие беру міндеттері ашып көрсетілген. Олай болса, мектептік тәлім-тәрбие 

мазмұнын, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың өнегелі нұсқаларымен байыта отырып 

гуманизациялау үрдісіне, көркемөнер мамандығы студенттерін болашақ ұстаздық кәсіпке дайындау 

бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірінен саналады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай отырып,  мынадай тұжырым жасауға болады:   

1. Халқымыздың дәстүрлі көркемөнерінің құндылықтарын, ЖОО көркемдік білім мен тәрбие 

жүйесін рухани-мәдениет құндылықтарымен ізгілендіруге қатысты іс-шараларды педагогикалық, 

психологиялық жағынан үйлестіре дарыту, қазіргі өркениетті қоғам өмірінде айрықша маңызды 

мәселе. 

2. Көркемдік білім мамандарын дайындау мен мектептік өнер пәндерін оқыту мазмұнына, 

ұлттық көркемөнер құралдарын пайдалану негізінде, туған халқының рухани-мәдениет 

құндылықтарына эстетикалық қатынас мәдениетін, адами құндылықтарды сыйлау, қарым-қатынасқа 

түсу мәнерін меңгеруге деген ұмтылыстарына ықпал жасаудың әдістемелік жолдары жасалуы қажет.      

3. Көркемөнер саласындағы тәлім-тәрбие мазмұнын, рухани-мәдениет құндылықтары негізінде 

ізгілендіру міндеттері, педагогиканың жаңаша нақтыланған қоғамдық тәрбиелік принциптерді, 

этномәдениет тәрбиесінің озық үлгілік нұсқаларын, көркемөнер пәндерін оқыту мазмұнынмен, 

жекеше шығармашылық ізденіске баулу жұмыстарымен тығыз байланыстыра жүзеге асырудың 

қажеттілігі туындайды. 
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ЦЕННОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ДУХОВНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В статье, на основе анализа исследований, научных трудов ученых педагогов, результатов 

собственного исследования, автор, раскрывают сущность, содержание традиционного 

художественно-ремесленного искусства, входящей в систему духовно-культурных ценностей 

казахского народа и их роль в общественной жизни, в профессиональной подготовке студентов в 

деле воспитания молодого поколения, а также значимости использование художественно-

эстетических наследий народа в гуманизации содержание художественного образования и 

воспитания искусством..  

Ключевые слово: традиционное искусство, духовно-культурная ценность, вуз, школа, 

гуманизация художественное образования, духовно-культурное воспитание.  

 

Summary 

Bekbolatova K.M.-1 Doctoral specialty 6D010700-"fine arts and drawing" Chair "theory and methods of 

fine and decorative arts" Kaznpu by a name of abaja.,sunkarz@mail.ru 

ETHNO-CULTURAL VALUE OF THE NATIONAL ART AS A SPIRITUAL AND AESTHETIC 

EDUCATION 

The author reveals the essence, content of the traditional art and handicraft in the article on the basis of 

analysis of research, scientific works of scientist teachers, also onthe results of its own research, which is the 

part of spiritual and cultural values  system of Kazakh people and he emphasizes their role in public life, in 

vocational training of students on issues of educating the young generation, as well as the importance of the 

use of artistic and aesthetic heritage of people in humanization of the content of art education. 

Keywords: traditional art, spiritual and cultural value, HEI, school, humanization of art education, 

spiritual and cultural education. 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНЫ «ШАЛМА ТАСТАУ» ДӘСТҮРІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ТӘРБИЕЛІК МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Нұрбатыров Б.Б. – Абай атындағы ҚазҰПУ Өнер, мәдениет және спорт институтының 

«Шығармашылық мамандықтар» кафедрасының доценті, ҚР СО мүшесі, 

Бодан К.Б. - №108 жалпы білім беретін орта мектебінің бейнелеу өнері және сызу пәнінің 

мұғалімі 

 
Мақалада автор қазақ халқының байырғы ұлттық ойын түрі – Шалма тастау ойыны арқылы жас 

өспірімдердің өз халқының ұлттық дәстүріне  және рухани мәдениетіне деген оң көзқарастары мен игі 

қатынастарын қалыптастыра отырып, тәрбиелік мүмкіндіктерін барынша сіңіру сияқты күрделі мәселелерді сөз 

етеді. Сонымен қатар автор «шалма тастау» өнеріне жан-жақты анықтама бере отырып, талдап, оның басқа да 

ұлттық ойындарынан өзіндік тарихи және табиғи ерекшеліктерін айқындаған. 

Кілтті сөздер: дәстүр, шалма, ұлттық ойындар, этнография, ауызекі, энциклопедия, эстетика, мұра, ойын-

сауық, тәрбие, афоризмдер.  

 

Қазақ халқы ұлттық ойындарға бай халықтардың бірі. Бірақ ол ертеде ауызекі туып, жалпақ  

жұртқа  ауыздан - ауызға  таралып   отырғандықтан   көпшілігі бүгінгі  күнге  жетпей  ұмыт  болып  

кеткен. Қазақ  ұлттық   ойындары   елдің өмірімен  тығыз  байланысты, оның  шаруашылық 

әлеуметтік   тұрмысынан  туған.            

Ұлттық  ойындар  сонау  ескі  бағзы  заманда , ата-бабаларымыз  негізінен  мал  шаруашылығымен  

айналысқандықтан  жаз-жайлауда,  қыс-қыстыққа  көшіп  отырған.  Қытымыр  қыстан  малы  да, өзі  

mailto:sunkarz@mail.ru
mailto:sunkarz@mail.ru


Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер – теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47),2016 ж. 

129 

де  қиналып , арып- ашып  шыққан  ел, жаз  жайлауға  көшіп  келіп, бастары  қосылып, бойлары  

босап  той  тойлаған. Сол  тойда  әр  ру  өздерінің  ақындарын, батырларын, күштілерін, ептілерін  

ертіп  келіп, ортаға  шығарып  әр  түрлі  ойындар  өткізіп, бір-бірімен  сайысқа  түсірген. Осы  

арқылы  малын  бағып, елін  жаудан  қорғайтын  епті  де  ерлігі  мол, шапшаң   да  тапқыр, күш-

қуаты,  ерең  ұрпақ  тәрбиеленген.          

Қазақтың  ұлттық  ойындары  негізгілерінің  өзі  жүзден  астам. Бұл  ойындардың  көбісінің  

ежелден  қалыптасқан  арнайы  өлеңдері  бар. Өлеңдер  ойынның  эстетикалық  әсерін  арттырып , 

балалардың  өлең-жырға  деген   ыстық  ықыласын  оятып, көңілін  көтереді, дүниетанымын  

арттырып, еңбекке  баулиды, ширықтырып, шынықтырады. Этнограф- ғалымдардың  

пайымдауынша, ата- бабаларымыздан  бізге  жеткен  ұлттық  ойындарымыздың  тарихы  Қазақстан  

жерінде  бұрынғы  заманнан  бері  бірінші   мың  жылдықтан-ақ  қалыптасқан. Олардың  ішінде: 

шалма ойыны,  тоғызқұмалақ,      қуыршақ , асық  ойындары  Азия  елдерінде  тайпалық  одақтар  мен  

алғашқы мемлекеттерде кеңінен тарады.   

Қазақстан  ұлттық  энциклопедия  топтамасында қазақтың  ұлттық ойындарының  мән - маңызы  

туралы  былай  деп  жазылған еді: «Қазақ  ұлты  негізінен  ұрпақ  қамын  басты  мақсат  етіп  қойып,  

балаларының  нағыз  азамат болып  қалыптасуына  аса  зор  мән  берген.  Нәтижесінде  дәстүрлі  бала   

тәрбиесінің  басты  құралы  ретінде  ұлттық  ойынды  орайластырып, әрмен қарай дамытып отырған». 

[1,14б] 

Ерте заманнан - ақ  адам өзін қоршаған  ортаның  тылсым тіршілігін  тануға әрекет жасаған. Ал 

айнала дүниені танып-білудің, белсенді іс-әрекеттің алғашқы түрі заттық іс–әрекет  болып табылады. 

Нәресте  заттық іс-әрекеттен  бірте–бірте ойын әрекетіне ауысады. Барлық адам өзінің тұлға ретінде 

даму ерекшелігінде ойын іс–әрекетін бастан кешіреді. Сәбилік кезеңнен бастап бала өзін  қоршаған 

ортаны, өмір сүріп отырған айналасындағы заттар мен  құбылыстарды ойын арқылы  түсініп 

ұғынады.  Тез көру, сипап-сезу, байқап-тану арқылы емес, тікелей араласып, іс-әрекетке көшуін 

нақты  қарым–қатынас барысында  біледі. Осылайша ойын  адамның өмір танымында шешуші мәнге 

ие  болады. Баланың таным-түсінігі, іс-әрекеті ойыннан басталып, оның негізі болашақ  өмірінде оқу, 

еңбек іс-әрекетімен  жалғастырылады.  Ойын - бала үшін  оқу  да, еңбек те. Ойын - айналадағы 

дүниені танудың  тәсілі. Ойын  балаларға  өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп 

қана қоймай, ұйымдастырушылық қабілетін  қалыптастырады. Сонымен қатар ғасырлар бойы жылқы 

жүріп өткен жолдарды зерттеу, жылқыға шалма салу, асауды ұстау, жылқыны күтіп баптау, Қамбар 

ата ұрпағын ардақтау, әлпештеу қазақ халқының мәдени келбетін тұлғалауға, халқымыздың өзін-өзі 

тануына көмектесер хақ. Ахмет  Жүнісовтың    «Фәниден бақиға дейін» деген   кітабында былай  

делінген  еді: «Өзге  халықтар  сияқты  қазақтың  да  ертеден  қалыптасқан, атадан  балаға  мұра  

болып  жалғасып  келе  жатқан  ұлттық       ойын - сауық   түрлері  бар. Зер  салып  байқап  отырсақ , 

ол  ойын - сауықтар  қазақтың  ұлттық  ерекшелігіне, күнделікті  тұрмыс  тіршілігіне  тығыз  

байланысты  туған  екен,  және  адамға  жастайынан  дене  тәрбиесін  беруге,  оны   батылдыққа, 

ептілікке, тапқырлыққа,  күштілікке, төзімділікке  т.б.  әдемі     адамгершілік  қасиеттерге  баулуға   

бағытталған». [2,48б]                                                                       

Қазіргі  кезде,  әсіресе,  оқушылардың  күнделікті  өмірде  дене  қозғалысының  азайуына  

байланысты,  ұлттық  ойындармен  айналысу  өте  пайдалы  және  болашақта  кең  қолданыс  табады  

деген  үміттеміз. 

Шалма - уықтарды ығып кетпеуі үшін шалмалап байлайтын құр. Шалма -  ауыл шаруашылық 

құралы. Қазақтар берік қайыс немесе арқанның бір ұшын тартқанда ол тарыла түсетіндей етіп байлап, 

шалма жасайды. Көшпелі мал шаруашылығы мен айналысқан қазақтар. Шалманы асау малды ұстау 

үшін пайдаланып келген. Малшылар  жылқының мойнына Шалма салып, асау малды күшпен 

тоқтатқан. Асау жылқыларды кейде бұғалық салу, құрық салу, арқан лақтыру арқылы да ұстауды 

Шалмамен ұстау деп те айта береді.[3]  

Шалма салу - деп  арқанның бір басын күрмеп алып, сол күрмеуден арқанды өткізіп, бір-екі 

құлаштай тұйық тұзақты жылқы басына лақтырып, жылқыны ұстау. Қазақтар шалма арқанды жылқы 

жалы мен ешкі жүнін, түйе шудасын қосып, арнайы есіп жасайды. Шалма арқан жасайтын даңқы бар 

шеберлер де болады. Теріні илеп, таспа тіліп есіп, содан шалма арқан жасайды. Шалма тастау -  қазақ 

халқының ұлттық ойыны.  

 «Шалма» - ойынына екі адам катынасады да, қалғандары көріп, тыңдап отырады. Ойын үйде, 

аулада өте береді. Ойыншылар біріне-бірі қарсы қарап отырады да, дайын болған шалманы бірінің 
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қолынан бірі алады. Алғашында екі ұшын біріктіріп түйеді де, екі қолға, яғни төрт саусаққа кигізеді, 

ортаңғы саусақпен кезекпен іліп алады, сонда «ыңыршаң» шығады. Екінші жағдайда, келесі ойнаушы 

басбармақ және сұқ қолымен ыңыршақтың екі жақ керегесінің үстінен астына қарай алып, «кереге» 

шығарады. Үшінші жағдайда керегені үстінен астына қарай алып, «шаңырақ» шығарады. Төртінші 

жағдайда шаңырақты екі шынашақпен айқастыра іліп алып, «астауша» шығарады. Бесіншіде 

«кереге» қайталанады, алтыншыда «шынтақ» шығады. Енді әрі қарай жалғастырып ойнай берсе — 

«астау», «кереге», «шынтақ», «астау», «кереге», «шынтақ» болып қайталана береді. 

Ойлы ойыншылар бұл бейнелердің жаңа көріністерін өзінше өрнектеп кеңейте беруге тырысады. 

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде төрт түлік малдың ішінде ерекше қастерленетіні - жылқы. 

«Арыстан - аң патшасы, жылқы - мал патшасы», «Ер қанаты - ат», «Жігіттің сорлысын, аттың 

жолдысы теңестіреді» - дейді халық мақалы. «Дүние ойлап тұрсаң бір сергелдең, жалғыз атың жоқ 

болса өлгенмен тең» - деп,  айтылады халық өлеңінде. Жылқыны «есті жануар», «тілсіз адам», «адам 

мінезді»,  жақсы  көрген баласын «құлыным» деп, тіпті жылқының өзін де «қарағым», «шырағым» - 

деп адам сияқты қастерлеу қалыптасқан. Жылқының бұлай дәріптелуі мал шаруашылығымен 

айналысқан көшпенді халықтың өмірінде жылқының орасан зор маңызында болса керек. 

Қазақта байлық жылқының санымен бағаланған, салтанат пен сұлулықтың өлшемі де жылқы 

болған. Қалыңмалға, ат бәйгеге, адамның құнына, сондай-ақ айыпқа ат-шапанмен қоса жылқы 

төлеген. Жылқыға байланысты халықтық білімдер: жылқы түстеу, жылқыға қатысты әдет-ғұрып, 

салт-дәстүрлер, мақал-мәтелдер, афоризмдер, т.б. қазақ халқының рухани мәдениетінің үлкен бір 

саласы болып табылады. Кей жерлерде «Ұлың бар ма?» дегенді «Ат байларың бар ма еді?», «Құйрық-

жалың бар ма еді?» деп топшылап жатады. Баланың кіндігін кескенде ұл баланың кіндігін айғырдың 

жалына түйіп байлап жібереді, онысы бала малсақ, мал тапқыш дегенді білдіреді. Бесікке саларда 

жылқының құйрық-жалынан, кекілінен қыл алып, бесіктің арқалығына іліп қояды. Бесіктің екі 

жағынан қамшы үйіріп, егер бесікке салатын ұл болса «Тақымыңнан тұлпар кетпесін, бәйге бермес 

шабандоз бол» деген тілеумен ырымдап салады.«Құйрығыңды майырып, түнде жылқы қайырып, 

жаудан жылқы айырып, жігіт болар ма екенсің» - деген тіркестер бесік жырында да кездеседі. 

«Жылқы жүрген жерде жын-шайтан болмайды» - дейді қазақ мақалы. Жылқының құйрық-жалы жын-

шайтаннан, қауіп-қатерден сақтайды - деген сенім болған. Бесіктің арқалығына жылқының жал-

құйрығынан алып байлайды. Баланың мойнына аттың жалынан, кекілінен қыл жұлып алып, 

шүберекке тігіп тұмар етіп тағып қояды. Кекіл қылын босанатын, толғағы ұстаған әйелдерге 

иіскеткенде, жылқының өзі келіп, көмектеседі - деп жориды. Сонымен қатар жас өспірімдердің 

тұрмыстағы үй жабдықтарын қалай пайдаланатындықтарын көз алдына елестетіп, соларды өзі 

жасағандай әсерлендіре түседі. Жастардың қиялын қозғап, шығармашылық ізденіске, ой-жүйелерін 

дамытуға ықпалын тигізері сөзсіз.[4] 

Жалпы қазақ халқының ұлттық ойындар жинағы: «шалма» - ойынына екі адам катынасады да, 

қалғандары көріп, тыңдап отырады. Ойын үйде, аулада өте береді. Ойыншылар біріне-бірі қарсы 

қарап отырады да, дайын болған шалманы бірінің қолынан бірі алады. Алғашында екі ұшын 

біріктіріп түйеді де, екі қолға, яғни төрт саусаққа кигізеді, ортаңғы саусақпен кезекпен іліп алады, 

сонда «ыңыршаң» шығады. Екінші жағдайда, келесі ойнаушы басбармақ және сұқ қолымен 

ыңыршақтың екі жақ керегесінің үстінен астына қарай алып, «кереге» шығарады. Үшінші жағдайда 

керегені үстінен астына қарай алып, «шаңырақ» шығарады. Төртінші жағдайда шаңырақты екі 

шынашақпен айқастыра іліп алып, «астауша» шығарады. Бесіншіде «кереге» қайталанады, 

алтыншыда «шынтақ» шығады. Енді әрі қарай жалғастырып ойнай берсе - «астау», «кереге», 

«шынтақ», «астау», «кереге», «шынтақ» болып қайталана береді. Ойлы ойыншылар бұл бейнелердің 

жаңа көріністерін өзінше өрнектеп кеңейте беруге тырысады. Бұл жас өспірімдердің тұрмыстағы үй 

жабдықтарын қалай пайдаланатындықтарын көз алдына елестетіп, соларды өзі жасағандай 

әсерлендіре түседі. Жастардың қиялын қозғап, шығармашылық ізденіске, ой-жүйелерін дамытуға 

үлкен маңызы бар дүние деп білеміз.  

Қызға күндіз жылқы бақтырып, сері үсірген, ұлға жылқы күзетікізіп ер өсірген халықымыз ер 

азаматтарға жылқы ұстау, жылқы жуасту (жылқы үйрету)  өнерін жастайынан үйретіп отырған, әуелі 

бие бау жасап, құлын байлауда құлын құрықтаудың өзі бір өнер, ол ептлікті шапшаңдықты қажет 

етеді. Қайырмақтап тұрған жылқы ішінен құлынға құрық салып оны бағындырып, құлақтап тұрып 

ноқталап желіге байлау жылқы баласын ең алғашқы қолға үйрету болып табылады. Бұдан қалса 

жылқыны жүйірік атпен қуалап, құйырықтап тоқтату, құлақтап ноқталау сияқты ат үсті өнерлері 
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болған. Ат пен жылқы құрықтау яғни, ұзын ағаш басына арқаннан шалма байлап алып, жылқыны 

қуып жетіп, немесе қайырмақтап тұрып құрықтау бұл да бір ептілікті қажет ететін өнер. Жылқы 

ұстау бұл  өнер. Бұдан басқа да жылқыны ұстауда арқаннан жерге тұзақ құрып,  жылқы тұзақты 

басқанда атпен тақымдап тұрып,  құлақтап тоқталып алатын тұзақ салу өнері де бар. Ең басты жылқы 

ұстау өнері шалмашылық, шалма салу қазақ, қырғыз , манғол сияқты сахара халықтарының жылқыны 

ұстау, жуасытуда, асауды үйретуде ең басты өнері болып  саналады. Шалма арқан жылқы қылынан 

есіліп немесе қайыстан өріліп, қайыстан шиыратылып, ұзын етіп жасалады  да бір басы шалмаланып 

ат үстінен жылқыны қуалап барып шалма салынып, қыл мойнынан қылқындыра тұрып, құлақтап 

ноқталап алады. Шалма салу жігіттің қарулығын, ептілігін аттың шапшаңдығы мен жәйлылығын 

сынайтын ат үсті өнері. Жылқыны жоғардағындай жолдар мен ұстағанмен оны ерттеу, жуасыту өз 

алдына бір өнер - әлдімен шұралап дегендей ертеп, екі айылды мықтап тартып, жүгендеп,  

өмілдіріктеп, құйысқандап  алған - соң,  «жығылсаң жер көтереді» - деп жыл жылбуын жігттерге 

жуасытқызады. Жігіт атқа мықты жігерлі, епті болса мүңкіген жылқыдан жалына жабысып түспей 

діңкесі құрығанда бас үйретіп барар бағытына жүргізетін болады. Халқымыздың ат жалындағы 

жапалы да қатерлі  өнері осы жылқы жуасту, сондықтан сахара халықтарында не бір құтылдырмай 

құрықтайтын салған шалмасы қуған қашағанның қыл мойнына сап ете түсетін өнері десек те аз 

етпейді.  Үстем құрықшыларымен шалма салудың майталман жүйріктері болған. Әрі жылқы 

жуасытудай спорт түрін де қалыптастырған.  

Шалмасы мен құрығынан қашаған құтылмаған  жігіттердің осы бір жылқы үстіндегі өнеріне неге 

сүйсінбеске.  Халқымызда жоғарыдағыдан басқада жылқы түлігіне қатысты ат омыраулату, ат 

үстінде найзаласу, сойылдасу, үзеңгіні баумен қоса шығарып үзеңгімен ұру, ат қарғыту, кедергіден ат 

секірту, атты тікесінен тік секіртіп белгілі уақытта артқы аяғымен тік тұрғызу, ат шөгеру, шауып бара 

жатқан аттың бауырына түсу, бауырынан өту, мойнынан айналып кету, шауып бара жатқан аттың 

үстіне тік тұру сияқты ат үсті ойындары болған, бұның кейбіреуі мемлекеттік дүние жүзілік ат ойын 

түрлеріне енгізілді. Осы ат ойыны түрін және халқымыздың ат ойыны өнерінің атағын 

аспандатуымыз керек.  
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Нурбатыров Б.Б. –  Член СХРК, Доцент кафедры «Творческих специальностей» Института 

искусств, культуры  и спорта КазНПУ имени Абая. 

Традиционные особенности и воспитательные возможности казахской народной 

национальной игры «Шалма тастау» 

В статье  рассматривается  исторические, природные особенности и воспитательные возможности, 

роль, место и сущность казахской национальной игры – Шалма в национальной традиционной 

культуре казахского народа. А также автор особенно выделяет и  акцентирует внимание на  влияние 

традиционной казахской игры - шалма на всесторонне,  гармоничное развитие и восприятие 

будущего порастающего поколения.  

 Ключевые слова: традиция, шалма, национальные игры, этнография, эпика и фольклор, 

энциклопедия, эстетика, наследие, игры, развлечение, воспитание, афоризмы. 

 

Summary 

Nurbatyrov  B.В. SHRK Member, Associate Professor of "Creative professions" Institute of Arts, culture 

and sports Kaznpu by a name of abaja. 

Traditional features and educational opportunities of the Kazakh people's national Šalma» games» 

Тhe article deals with the historical, natural features and educational opportunities, role, location, and the 

essence of the Kazakh National Games-Šalma in the national traditional culture of Kazakh people. And 
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author especially highlights and focuses on the influence of traditional Kazakh game-šalma on the 

comprehensive, harmonious development and the perception of the future porastaûŝego generation. 

Keywords: tradition, šalma, traditional games, ethnography, EPICA, and folklore, encyclopedia, 

aesthetics, heritage, games, entertainment, parenting, aphorisms. 

 

 

ӘОЖ 373.1.02 

ҰЛТТЫҚ КӨРКЕМДІК ӨНЕРДІҢ  ТӘРБИЕЛІК 

МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН МАҢЫЗЫ 

 

Бакаиев Р.С. – «Абай атындағы ҚазҰПУ-ң  Өнер, мәдениет және спорт институтының  «Бейнелеу 

өнері және сәндік  қолөнер әдістемесі мен теориясы» кафедрасының аға оқытушысы, 

 

Дилмаханбетов Е.Қ. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Дене шынықтыру және спорт» кафедрасының 

меңгерушісі, э.ғ.к., аға оқытушы 

 
Бұл мақалада авторлар  ұлттық өнердің оқу тәрбиелік мүмкіндіктерін терең ашып көрсетуге тырысқан. 

Ұлттық көркемдік өнерінің  өзіндік тарихи және даму жолы мен қалыптасуын, табиғи ерекшеліктерін, өзіндік 

рухани-мәдени құндылықтарын,  ұлттық тәрбиедегі орнын анықтап,  тәрбиелік, тағылымдық терең мән-

маңызын, өзіндік болмысы мен  мән-мағынасын  жан-жақты қарастырған.     Өнер атауы адамды әдеттегi 

үйреншiктi сана-сезiм шеңберiнен алып шығып, өнер мен мәдениеттiң биiк әлемiне көтеру, көркемдік тұрғыда 

көзқарасын жетілдіру мен жан жақты қалыптасуына зор мүмкіндік беретіні сөзсіз, әрине адамзат табыстарына 

негiзделген қасиеттерді бойына сіңірген ғана ұрпақ өнегелі, өнерлі, тәрбиелі болып дамитыны баршамызға 

айғақ. Сондықтан да бүгінде көркем бiлiм берудiң ең маңызды мақсаттарының бірі ол жастарды ұлттық өнерге 

баули отырып, тәрбие беру болып табылады. Сондықтан да осы аталған тақырыптың өзектілігі бүгінде еш 

күмән келтірмейтіні сөзсіз дегіміз келеді. 

Кілт сөздер: ұлттық өнер, көркемдік өнер, тәрбие, халық, дәстүр,  ұлт, мәдениет, эстетика, этнопедагогика, 

рәміз, дүниетаным, бейнелеу өнері, қол өнері, философия. 

 

Егемен еліміздің болашағы үшін жастарға өркениеттің даму деңгейіне лайықты білім және тәрбие 

беруді қазақ этнопедагогикасы негізінде жүзеге асыру қажеттілігі айқын сезіліп отыр. Қазақ 

этнопедагогикасы республикамыздағы саяси, әлеуметтік, экономикалық қайта құрудың шеңберінде 

білім беру жүйесін ұлттық талап тұрғысынан өзгертуге негіз болуы керектігі қарастырылуда. Бүгінгі 

жоғары мектеп түлектерін ұлттық сипатта тәрбиелеудегі құралдар жүйесі этнопедагогикалық 

тұрғыдан сұрыпталып, педагогикалық тәжірибеге енгізілуі керектігі баса назарға алынуда. [5,6] 

Тәрбиенің негізгі бағыттары (эстетика, еңбек, ақыл-ой, экологиялық т.б.) халқымыздың ғасырлар 

бойына жинақтаған құнды қасиеттерін жастардың бойына  өнер мен мәдениетті сіңіру, көркем 

шығармашылық   іс-әрекетіне баулуды жүзеге асырып келуде. Қазақстан Републикасы «Білім 

туралы» заңы, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2015 жылға дейінгі білім беруді 

тұжырымдамасында «.... терең білім мен тәрбие, кәсіби дағдылар негізінде еркін бағдарлай білуге, 

өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс шешім қабылдауға қабілетті жеке 

тұлғаны қалыптастыру»- деп көрсетілген.[1,2] Cебебі, білімді, ғылыми тұрғыда ізденімпаз, 

эстетикалық тұрғыда жан-жақты дамыған болашақ маман ғана бәсекелестікке қабілетті бола алады, 

қоғамның үнемі динамикалық алға жылжуын қамтамасыз етіп, өз ұлтының өсіп-өркендеуін негізгі 

мұратына айналдыра алады. Бұл мәселе бойынша жастарымызды  жоғары мектептің бейнелеу өнері 

пәні бойынша кәсіби мамандыққа даярлау бағытында қазіргі таңда да жеткілікті шешімін таппай 

жатуы, осы бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. 

Қоғамның рухани-адамгершілік тұрғыдан жандануы, ұлтымыздың ішкі әлеуеттік мүмкіндігі 

ұлттық мәдени дәстүрлерді, ұлттық өнерімізді зерделеп заман талабына қарай пайдалануға, болашақ 

жас маманға әлемдік көркем өнер мен мәдениет тарапынан этнопедагогикалық білім беруді нәтижелі 

ұштастыруды жүзеге асыруға байланысты, елбасы Н.Ә.Назарбаев “Қазақстан-2030” стратегиясында: 

“Ұлт мәселесіне қатысты жалпы үрдісті танып-түсіну, сөз жоқ, қажет. Мұнсыз мемлекеттік дамудың 

жалпы логикасын болжау мүмкін емес”, - деп тұжырым айтқан.[7] Осыған байланысты еліміздің 

егемендігін өміршең етуде, өнерлі ұрпақ тәрбиесінде сабақтастықты сақтауда көптеген жұмыстар 

атқарылуда. 
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Халықтың өнерін, тәлім-тәрбиелік тәжірибелерін, өміршең идеяларын және өнегелі дәстүрлерін 

жоғары мектептің оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану арқылы жастарымыздың бойында ұлттық 

құндылықтарды қалыптастыруды жүзеге асыру бүгінгі күннің мақсаты. Халықтың рухани 

мәдениетінің мөлдір бастау бұлағынан жас кезден нәр алып өсу сан ғасырлық қалыптасу, даму 

тарихы бар қазақ этнопедагогикасы идеяларын ертерек бойға сіңіруге, ондағы жалпы адамдық 

құндылықтар мен әдемілікке құштарлықтарын арттырып оны көре білуге үйретеді. Ұлттық тәрбие 

тағылымдары материалдарын халық даналығының сарқылмас қайнары ретінде жеке адамды 

қалыптастыру ісінде пайдаланудың қажеттілігін қазақ даласының ойшылдары (Қорқыт-ата, әл-

Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашқари, Ахмет Ясауи, педагогтар мен ағартушылары 

(Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов, 

Ж.Аймауытов т.б.) өз еңбектерінде дәлелді сипаттама бергені мәлім. 

Қазіргі таңда жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру міндеті уақыт талабы екендігі және білім беруде 

басшылыққа алатын нормативтік құжаттар арқылы қолдау табуы заңдылық. Қазақстан Республикасы 

“Білім туралы” заңында: “... азаматтық пен елжандылыққа, өз Отаны – Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, әлемдік және 

отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен республиканың басқа халықтарының 

тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрін зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгеру” – деп 

көрсетілген.[1] Аталған міндет білім беру жүйесінде халық дәстүрлерін, халықтық өнерін, дәстүрлі 

мәдениетін өнерлі жастарға зерделетуді және оларға баулуды меңзейді.  

  Қазақ бейнелеу өнеріндегі ерекшеліктің негізін құрайтын белгі, ол, ұлттық өнерге көзқарас пен 

ұлттық дәстүр. Қазақстан бейнелеу өнерінің рухани ерекшелігі мен кәсіби көркемдік өзгешеліктің 

қалыптасуы халықтың санасы мен ішкі сырының әрдайым қатынаста болуына байланысты. 

  Осының нәтижесінде, шамамен жүз жыл ішінде өзінің ерекшелігі, өзіндік  ұлттық өнері, тілі, 

мәдениеті және идеясы бар ұлттық өнер мектептері құрылды. Ұлттық өнер –  бұл мәдениет өзегі, бұл 

арқылы дүниетанымның негізі ұрпақтан-ұрпаққа қалып, ғасырдан-ғасырға дамып отырды. 

Ерте заманда тәңіршындық сияқты іліми – сенім болған, бұл дүние танымдық көзқараста көк 

аспан, жер, су, тау, өзен, төбе, ағаш сияқты қасиетті де киелі заттарды құрметтеп, әспеттеген. Осы 

киелі дүниелерді әспеттеп құрметтеу, біздің ұлттық болмысымыз бен дүниетанымымызға негіз болу 

философиясын қалыптастырған.[6] 

Өткенге көз салсақ, қай ғасырда да философтар, ойшылдар, педагогтар мен социологтар ұлттық 

өнердің  пайда болу табиғатын ашуға аз көңіл бөлмеген. Атап айтқанда, олар жеке адамның  өнерге, 

қоғамға, табиғатқа деген қатынасын қарастырды. Ал, бейнелеу өнері қоғамның, мәдениеттің, жалпы 

өнердің дамуына әсер ететін жандандырушы фактор, әрі өте қажетті көз болып табылады. Әр кездері 

қоғамда ұлттық өнер мен мәдениеттің дамуына байланысты адамдардың  бейнелеу өнеріне деген  оң 

көзқарасы артып отырды. 

Өнертану ғылымы саласында “ұлттық өнер” бағытының тарихи ерекшеліктерінің  қалыптасуының  

мәні зор. Мысалы, айналадағы ортаны танып-білудегі  әсерін орта ғасырдағы Шығыс ойшылдары да 

зерттеп, дамыта отырып  қалыптастырудың мәніне назар аударған. Олар: Әбунасыр Ибн Мухаммед 

Әл-Фараби (870-950 ж.), Әбуғали Ибн-Сина (980-1037 ж.) т.б. жастарды ұжымда тәрбиелеп, олардың 

білімге, өнерге қызығушылығын қалыптастырудың жолдарын қарастырды. Орта ғасырдың ойшылы 

Әл-Фараби – дидактика, оқыту теориясы мен білім берудің психологиялық негізін қамтитын 

мәселелерге көңіл бөлді. Көрнекті философ Әбуғали Ибн-Сина жастарды тәрбиелеуде ақыл-ой, 

эстетикалық, адамгершілік тәрбиені тұтас пайдаланудың, оларды ұлттық өнер кәсібіне үйретудің 

маңыздылығын баса айтқан. Оның дидактикалық принциптері былайша құрылды: жастардың қабілеті 

мен бейімділігін ескере отырып оқытса, «... егер баланы ұжымда оқытса, ол онда зерікпей, қайта 

оқытып жатқан пәнге қызығушылығы пайда болып, басқалардан қалып кетпеуге тырысып, жарысқа 

түседі» - деген болатын. 

  Қазақ халқының материалдық мәдениетіне, кәсібіне, ұлттық өнеріне қатысты деректерді ХІХ 

ғасырда жазылған Ш.Уәлихановтың, А.И.Левшиннің, Ә.Диваевтың, Х.Қостанаевтың т.б. 

еңбектерінен кездестіреміз. Ш.Уәлихановтың эстетикалық көзқарасы қоғамдық-саяси және 

философиялық көзқарастармен тығыз байланысты болды. Өзінің зерттеу жұмыстарында ол қазақ 

халқы мен Орта Азия халықтарының тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық әдет-ғұрпына, салт-дәстүрлеріне 

баса көңіл бөледі. Сөйтіп, өз халқының ауызекі  әдебиеті, әсемдік танымы, көзқарасы арқылы 

эстетикалық талғамын ашуға ұмтылады. 
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Сол секілді, қазақтың біртуар ағартушысы Ы.Алтынсарин халықтың көркем шығарма 

туындыларын өте жоғары бағалап, өнердегі және өмірдегі барлық әдемі нәрселердің құндылығын 

түсінуге тек қана білім берудің арқасында жетуімізге болады деп есептеген. Ы.Алтынсарин өзінің 

педагогикалық еңбектерінде, тек білімділікке ғана емес, мектеп мәдениетілікке де үндейді. Қазақ 

қыздарына арналған тұңғыш әйелдер сәнді қол өнері мектебінің ұйымдастыруы да Ы.Алтынсариннің 

қажырлы еңбегі болып табылады. Оның педагогикалық еңбектері эстетикалық көзқараспен тығыз 

байланысты. Ол: «Мектеп қазақ халқының арасында жаңаша мектеп мәдениеттінде өмір сүрудің – 

жаңа әдет-ғұрып, тәртіп, тазалық, қолөнер мен өнердің үлгісі болуы қажет,» - деп атап көрсетті. Абай 

Құнанбаевтың эстетикалық көзқарастарын көптеген қазақ ақын-жазушылары мен өнер зерттеушілері 

(М.Әуезов, С.Мұқанов, М.Сильченко, А.Жұбанов, М.Қаратаев, З.Ахметов, Б.Ерзакович және т.б.) 

өздерінің еңбектерінде жан-жақты қарастырған. Абай өзінің педагогикалық идеялары мен 

эстетикалық, көркемдік тұрғысында тәрбиелеу ой-тұжырымдарын ербіте келіп, 27-ші қара сөзіне 

былай деп атап айтады: «Сократ пен Аристотельдің пікірлері: «Әуелі көзді көрсін деп беріпті, егер 

көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік... Құлақ болмаса 

қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән – ешбірінен ләззат алмас едік». Осы ойды Абай қырық 

үшінші қара сөзінде ары қарай толықтырады. «Ол хабарлардың ұнамдысы – ұнамды қалыппен, 

ұнамсызы – ұнамсыз қалыппен, әрнешік өз суретімен көңілге түседі... Жан қуатыменен адам хасия 

қылған өнерлері де күнде тексерсең күнде асады. Көп заманнан тексермесең, тауып алған өнердің 

жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдерден бір басқа адам боп кеткендігін білмей қаласың».– деп 

Абай мұнда адамның көркемдік шығармашылығының негізінде эстетикалық сезімді жатқызады. 

Абай өзінің шығармаларында эстетикалық түсініктерге, әсемдік, сұлулық, талғам және т.б. 

эстетикалық категорияларға арнайы талдау жасамағанымен оның өлеңдерінде осы түсініктерді 

қамтитын мазмұнды шумақтар аз емес. 

ХХ ғасырдың басындағы төңкерістен кейінгі дәуірден бастап қазіргі уақытқа дейінгі аралықта 

қазақ зерттеушілері тарапынан ұлттық өнерге байланысты тарихи-этнографиялық, өнертану, 

мәдениеттану тұрғысынан жазылған еңбектер де аз емес. Атап айтқанда, ғалымдар: Ә.Х.Марғұлан, 

Э.А.Масанов, И.В.Захарова, Р.Д.Ходжаева, Т.Бәсенов, С.Мұқанов, М.С.Мұқанов, С.Қасиманов, 

Х.Арғынбаев, Ө.Жәнібеков, Ә.Тәжімұратов, Н.А.Оразбаева, Б.Сарыбаев, Д.Шоқпарұлы, 

Ж.Бабалықов, А.Сейдімбеков, О.Бейсенбекұлы, М.Нығмет, Б.Кәмалашұлы, А.Нәлібаев, 

Қ.Ахметжановтың т.б. еңбектерінен этностың рухани – материалдық мәдениетіне қатысты құнды 

деректерді кездестіруге болады. Дегенмен, солардың ішіндегі елеулісі Ә.Х.Марғұлан, М.С.Мұқанов, 

Х.Арғынбаев, С.Қасиманов, Ә.Тәжімұратов, Ө.Жәнібеков, Қ.С.Ахметжановтың еңбектері болып 

табылады. 

Қазақ халқының материалдық мәдениеті, өнері жөнінде жазылған жоғарыдағы зерттеушілердің 

еңбектерінде айтылған ой-пікірлер, деректер, қарастырылған мәселелер осы күнге дейін өзінің 

құндылығын жоғалтқан жоқ. 

Сондайақ халықтық тәрбиелік мәндегі өнерге, білімге, иманжүзділікке баулитын мақал-

мәтелдерін, қанатты сөздерін, аңыз-әңгімелерін, көркем сурет факультетінің студенттеріне әр сабақ 

жүргізу процесінде жеткізіп отыру – берілетін көркем пәндерден білімді жандандыра түседі.    

Олай болса, студенттердің санасына ұлттық адамгершілік-имандылық қасиеттерді сіңіріп, ұлттық 

салт-дәстүрлерді, ұлттық өнерді сақтауға, әдет-ғұрыптарды күнделікті өмірде қолдануға баулып, 

үйрету үшін ЖОО-да жүргізетін әр пәндерде тиісті әдіс-тәсілдер пайдаланып, студенттердің ұлттық 

сезімдерін оятатын, көркемдік, ұлттық тәрбиесін жетілдіретін іс-шаралар әр кездері жандандырып, 

жүргізіліп отыруы қажет. Ол үшін ұл балаларды сәнді- қолданбалы өнері пәнінде жүргізілетін: 

металл, тері, ағаш өңдеу, тері илеу, өрім өру өнерлеріне баулу, ал қыздарды ұлттық киім тігу, сырмақ 

сыру, ою өрнек ою, киіз басу, текемет тігу, кесте тігу өнерлеріне үйретіп, ісмерлікке баулуымыз 

қажет. 

Әрине, бұл жұмысты жүзеге асыру үшін жаңашыл әдіс-тәсілдерді сабақ процесінде қолдануымыз 

қажет. Жаңашыл әдістер оқытушы мен студент арасындағы түсіністікті және араласа, бірегей 

белсенді жұмыс жасауды қажет етеді. Студенттер сабақ барысында тыңдаушы ғана емес, сабақ 

барысына белсене араласушыда болуы шарт.  

Қазіргі көркем білім беру жүйесінде белсенді оқыту әдісі кеңінен пайдаланылады. Ол студенттің, 

бір жағынан, білімінің жоғары болуын, өз ойын еркін жеткізе білуін қажет етсе, екінші жағынан, 

ойлау қабілетінің ұшқырлығын, көркем шығармашылық мүмкіндігінің жоғарлылығын, шешім 
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қабылдау барысында өз ойын үлгілей білуін қажет қылады. Міне, бұл жағдайлар студенттің өз 

білімін әруақыт көтеріп, жетілдіріп отыруына және өзінің кәсіптік деңгейінің жоғары болуын 

қадағалауға итермелейді деп ойлаймыз.  
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Воспитательные возможности и сущность национального художественного искусство 

В данной статье авторы  старались глубоко проанализировать и разносторонне раскрыть учебно-

воспитательные возможности национального искусства. Авторы подробно и глубоко рассматривали 

значение и важность  национального художественного искусство, определяют его место в 

национальном воспитании и его духовно-культурную ценность, а также авторы проанализировали 

исторического становление и пути формирование национального художественного искусство, его 

исторические и природные особенности, его сущности и роли в национальном воспитании будущего 

поколения.    Всем известно, что именно разносторонний образцовый, благовоспитанный, 

образованный, нравственный и впитавший в себе человек может дать в будущем все самое хорошее 

будущему поколению, и  может высоко подняться к самому прекрасному и светлому в мире культуры 

и искусства. Само искусство творит чудеса в обыденном мире во всех отношениях, культура и 

искусство формирует национальное сознание и  развивает мировоззренческие взгляды, а также 

формирует творческое мышление, художественный вкус, восприятие и взгляд  у будущего 

поколение. Поэтому самое важном является в этом направлении целенаправленно вырастить и 

прививать молодёжи все самое прекрасное в мире искусства и культуры.  В этой связи актуальность 

темы, которую мы выбрали, ныне не заставляет прийти ко всем сомнениям. 

Ключевые слова: народное искусство, художественное искусство, воспитание, народ, традиция,  

нация, культура, эстетика, этнопедагогика, символ, мировоззрение, изобразительное искусство, 

прикладное искусство, философия 
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Educational opportunities and the essence of national art 

In this article the authors tried to analyze deeply and comprehensively reveal the educational 

opportunities of national art. The authors detail and deeply considered the value and importance of national 

fine arts, define its place in the national education and its spiritual and cultural value, as well as the authors 

analyzed the historical formation and ways of forming national fine arts, its historical and natural features, its 

essence and role in national upbringing of future generations.    Everyone knows that it is a versatile model, a 
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genteel, educated, moral and absorbed a man can give, in future, all the best for the future generation, and 

can climb high to the very beautiful and light in the world of art and culture. Art itself performs miracles in 

our everyday world in all respects, culture and art forms the national consciousness and develop ideological 

views, as well as emerging markets. 

Keywords: folk art, art, education, people, tradition, nation, culture, aesthetics, ethno pedagogy, character, 

Outlook, Visual Arts, applied arts, philosophy 
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ҚАЗАҚТЫҢ ОРКЕСТРЛІК ӨНЕРІ 

 

Мәлімбай Самат Түгелбайұлы – Абай атындағы ҚазҰПУ Өнер, мәдениет және спорт 

институтының «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының 

аға оқытушысы 

 
Бұл мақалада автор қазақ халқының ұлттық аспаптар оркестрінің орындаушылық ерекшілектерін, рухани-

мәдени құндылықтары мен ұлттық тәрбиедегі өзіндік орнын атап көрсетіп, тағылымдық маңызын, мағынасын  

қарастыруда. Аталған тақырыптың өзектілігі бүгінгі күнгі  білім беру саласындағы халық музыкасының, 

оркестрлік музыка өнерінің  классикалық үлгілері мысалында өскелең ұрпақтың кәсіптік шеберліктерін, 

рухани-адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу жөнінде  маңызды мақсаты деп білеміз. 

Кілт сөздері: қазақ халқының дәстүрлі өнері, қазақ  ұлттық  музыкалық аспаптары, қазақ ұлттық аспаптар 

оркестрі, қазақтың саз аспаптары, үрлемелі аспаптар тобы, шертпелі-ішекті аспаптар тобы, ұрмалы аспаптар 

тобы, ыспалы-ішекті аспаптар тобы, аспапта орындаушылық өнері, қазақтың оркестрлік музыкасы.  

 

Қазақ халқы, еуразианың ұлы даласында бірнеше мың жылдар бойы көшпелі өмірді бастан кешіп, 

төлтума мәдениет қалыптастырған және жалпыадамзаттық өркениетте алар өзіндік орны бар халық. 

Халқымыздың ең алдымен сөз өнері, музыка өнері және қол өнері мәдени-рухани құбылыс ретінде 

назар аудартады. Қазақ даласында сонау VIII ғасырдың өзінде-ақ музыкалық мәдениет ән түрінде 

(вокалды музыка) және күй түрінде (аспаптық музыка) көрініс тауып, музыкалық жанрлар сараланып 

үлгерді. Тал бесіктен жер бесікке түскенге дейінгі дала жұртшылығының жан серігі болған ән 

өнерінің қоғамдық-әлеуметтік сипаты, тәрбиелік мәні халқымыздың санасынан бір сәт тысқары 

қалған емес. Өйткені, ән қанатында халық ойының тереңдігі, шексіз қиялы, кестелі, орамды шешен 

тілі берік сақталып, заманның алдын орап, кейінгіге тарап отырды. Ұрпақ тәрбиесіне айырықша мән 

берген ата-бабамыз сұлу ән, асыл сөздің кестесімен сәби жүрегін тербеп, ой-санасын игі 

адамгершілікке жетеледі. Қазақ күйлерінің тарихи пайда болу, даму жолдары, күйдің өмір шындығын 

бейнелеудегі өзіндік ерекшеліктері, қазақ күйлерінің сөз өнерімен шендесіп жататын синкретті 

сипаты. «Музыканың тілі ортақ, музыка – интернационалдық өнер, жақсы музыка кез-келген ұлтқа 

түсінікті» деп келетін пікір ұшқарылау айтылған. Нағыз төлтума музыканың тілі сөйлеу тіліне 

қарағанда ұлттың болмысына көп жақын. Тарих зобалаңына тап болып, сырт күштің экспансиясына 

ұшыраған ұлттың ең алдымен өмір салты ассимиляцияға ұшырайды. Сонан-соң тұрмыс-тіршілігі, 

киген киімі, моральдық-этикалық нормалары сырттан ықпал еткен өктем күшке мойын ұсынып 

еліктейді. Ұлттық қасиеттен ең соңғы ассимиляцияға түсетін – музыка. Бұл – этностар тарихында 

мың сан рет дәлелденген ақиқат. Демек, ұлттық қасиет пен ұлттық тілді бойына мол сіңірген рухани 

құбылыс деп музыканы айтуға негіз мол. Егер, классикалық ұлттық музыкамыздың әлі күнге үні 

өшпесе, оның ең басты себебі халықтың алыстан бастау алған рухани екпінінің басылмауынан [1].  

Бұрынғы өткен бабаларымыздан бізге жеткен киелі, асыл өнерімізді үкілеп бояуын бұзбай 

келешек ұрпаққа жеткізіу, бүгінгі ұрпақтың киелі міндеті. Өйткені  бізге дейінгі  аға ұрпақ сол 

қасиетті, киелі өнерді болашаққа жеткізуді бізге аманат етіп қалдырған.   

Қазіргі кезде республикамыздың барлық өңірлеріндегі музыка ұжымдарының қолданыста жүрген 

саз аспаптары 1980 жылы ашылған Ықылас Дүкенұлы атындағы саз аспаптары мұражайында тұрған 

аспаптардың негізінде жасалған. Мұражайды ашуға қажетті материалдар бірнеше бағытта жүзеге 

асырылған: 

1 Әбу Насыр Мұхаммед Әл-Фарабидің, Шоқан Уәлихановтың, А.Затаевичтің, этнограф-ғалым 

Тиховтың, Болотовтың және т.б. еңбектері  пайдаланылған; 
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2 саз аспаптарының көнеден келе жатқандығын айғақтайтын археологиялық қазба 

жұмыстарының нәтижелері; 

3 республика бойынша экспедициялық іссапарлар нәтижесінде жинақталған материалдар 

негізінде; 

4 көнекөздердің әңгімелері, эпостық жырларда кездесетін атаулар  

негізінде [2].  

Өзіндік ерекшеліктеріне байланысты саз аспаптары бірнеше топқа бөлінеді: 

- Қазақтың саз аспаптары: 

1. Сыбызғылар; шыңырау, ысқырық, сыбызғы, қурай. 

2. Уілдектер; үскірік, тастауық, уілдек. 

3. Сарнамалылар; сырнай, ауыз-сырнай, қамыс-сырнай, қауырсын-сырнай,  

керней, бұғышақ, мес-сырнай немесе желбуаз. 

- Шертпелі-ішекті аспаптар тобы: 

1. Домбыра-прима, шіңкілдек    

2. Шертер        

3. Домбыралар; қуыс мойын домбыра, тұмар домбыра, үш ішекті домбыра, іші ішекті домбыра, 

қос саз домбыра, кең шанақты домбыра. 

4. Көп ішектілер; жетіген, адырна 

- Ұрмалы аспаптар тобы: 

1. Дауылпаз, дабыл, даңғыра, кепшік, шыңдауыл, дудыға, дүңкілдек, тоқылдақ, шартылдақ. 

2. Сылдырмақтылар; асатаяқ, салпыншақты, күлдіреуікті, шығыршықты, қоңыраулы немесе 

жыланбас. 

3. Шыңылды аспаптар; шың, тай-тұяқ, қой-тұяқ, сиыр көз. 

4. Тілшікті – шаң-қауыз. 

- Ыспалы-ішекті аспаптар тобы : 

1. Дара ішекті қобыз 

2. Жез-қобыз 

3. Сым ішекті қобыз 

4. Сазген. 

5. 4-ішекті бозаншы   

6. Еегек   

7. Қыл- қобыз 

8. Нар- қобыз 

Жоғарыда көрсетілген мұражайда тұрған 62 түрлі аспаптың республикамыздың барлық 

оркестрлері мен ансамбльдері жиырма шақтысын ғана қолданады. Себебі ол аспаптардың басым 

көпшілігі әлі жете зерттелмеген және оркестрлер пайдаланатын қалыпқа келтіріліп, жетілдірілмеген. 

Мысалы, керней, бұғышақ, мес-сырнай аспаптарын елімізде жасайтын шеберлер жоқ. Себебі ол 

аспаптардың жасалу технологиясын тіпті дыбысын шығару тәсілдерін білмейді. Сондықтан ол 

аспаптарды шет елдерден алдыруға мәжбүрміз. Ал егек, сазген, бозаншы аспаптарын зерттеген адам 

жоқ. Адырна аспабы әлі де шегіне жеткізілмеген. Өйткені аспапты қолдану кезінде кемшін тұстары 

байқалып жатады.  

Қазақ жерінің ұланбайтақ көлеміне қарай әрбір аймақтың өзіне тән табиғи дүниетанымына 

байланысты күйшілік, әншілік ерекшеліктері де бар. Бұл ерекшеліктерді біз күйшілік және әншілік 

мектептер деп атаймыз. Халқымыздың дәстүрлі талғам-танымы бойынша жалпы музыкалық мұрамыз 

төл сипаты бар бес мектепті құрайды. Бірінші, Қазақстанның оңтүстік және Жетісу өңірін қамтитын 

күйшілік және әншілік мектеп. Екінші,  Қазақстанның орталық және солтүстік өңіріне тән Арқаның 

күйшілік және әншілік мектебі. Үшінші, Қазақстанның батыс өңірін қамтитын күйшілік және әншілік 

мектеп. Төртінші,  Сыр бойының күйшілік және әншілік мектебі. Бесінші,  Қазақстанның шығыс 

өңірін, Баян-өлгий мен Шығыс Түркістанды қамтитын күйшілік және әншілік мектеп. 

Бүгінгі күні Құдайға шүкір, ата-бабаларымыздан қалған төл музыкалық мұраларымыз сақталып 

келеді. Барлық өңірлерде музыкалық білім беру ордалары жеткіншек ұрпақты ұлттық музыкаға 

тәрбиелеп жатыр. Консерватория, музыка және өнер академиялары, басқа да жоғары білім орындары 

жоғары білім беріп жатыр. Дей тұрғанымен осы аталған білім ордаларында орындаушылыққа 

баулуда дәстүрлі орындаушылықтан гөрі академизм басымырақ деп айтуға толық негіз бар. Өйткені 
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жоғары білім алып шыққан түлектердің аспапта орындаушылығынан табиғи орындаушылықты 

байқау қиын. Олардың аспапта ойнауында академизм басымырақ. Бұл тұжырымды көзім көрген, 

дыбысын тыңдаған аға буын өкілдерінің орындаушылығымен салыстырып айтып отырмын. Мысалға, 

домбырашы-күйшілер – Әбікен Хасенов, Мағауия Хамзин, ұстазым – Нұрғиса Тілендиев. 

Қобызшылар – Дәулет Мықтыбаев, Жапбас Қаламбаев, Сматай Үмбетбаев. Республикамызда барлық 

білім беру ордаларында музыкаға баулу нота жазбасы арқылы жүргізіледі. Күйді нота арқылы үйрену 

музыканттың сезімін тежеп, дыбысқа емес нота жазуына кіріптар етеді, шығармашылық еркіндіктен 

айырады. Нәтижесінде күйдің өзі дәстүрлі еркіндігінен көз жазып, қасаң ырғаққа бағынып, тыныс-

демі тарылғандай халге түседі. Өйткені қазіргі кезде пайдаланып жүрген нота жазбасы күйлерді 

нотаға түсіру барысында, өзінің дәрменсіздігін байқатады. Күйлерді нотаға түсірген кезде күйдің 

әдемі иірімдері, музыкаға еуропалық үлгіде тәрбиеленген адамның құлағына жағымсыз (фальш) 

болып естілетін бір перненің ішіндегі бірнеше ширек тонды, адамның алпыс екі тамырын иетін әсем 

дыбыстар, әдемі қағыстар нотаның сыртында қалып қояды. Әрине нота жазуының пайдасын, ноталық 

сауаттың қажеттілігін біз әсте жоққа шығара алмаймыз. Әсіресе күйді оркестрге түсіріп тартуда 

нотасыз шабыт биігіне көтерілудің қиын екені рас. Білім ошақтары жеткіншектерді тәрбиелеуде 

өзінің негізгі міндетін белгілі бір бағдарлама шеңберінде атқарып шығатыны анық. Жоғары білім 

алып шыққан жастар бүкіл ғұмырында өзінің кәсіби  шеберлігін сахна төрінде шыңдайды. Ал оқуын 

жаңа бітірген жас түлекті еш дайындықсыз үлкен сахнаға шығара салуға болмайды. Бұл аксиома. 

Жастардың кәсіби шеберлігін жүйелі түрде шыңдауға, дәстүрлі орындаушылыққа бағыт-бағдар беріп 

тәрбиелеп отыру – барлық оқу орындарының  міндеті. Халқымыздың дәстүрлі музыкасы көптеген 

ғасырлар қойнауынан дамып, кемелденіп бүгінгі күнге жеткен. Біздің мақсатымыз халқымыздың 

болмысын, бет-пердесін басқа ұлттар мен ұлыстардан айшықтайтын сол дәстүрлі музыканы, мәйегін 

бұзбастан бүгінгі күннің талап-талғамына бейімдеп көрерменнің назарына жеткізу. Ол қалай іске 

асырылмақ?  

Қазақ  жеріне оркестр ұғымы 20-шы ғасырдың бас кезінде келген. Мақсат, сол кезгі саяси ұғым  

бойынша, қазақтың музыка мәдениетін еуропа мәдениетінің деңгейіне жеткізу болды. Ең алғашқы 

оркестрді 1934 жылы академик А.Қ.Жұбанов ұйымдастырды. Оркестрді ұйымдастыруда негізге 

симфониялық және орыстың В.Андреев атындағы халық аспаптар оркестрінің үлісі алынды. 

Нәтижесінде, домбыра және қобыз аспаптарының жетілдірілген топтары дүниеге келді, домбыра 

аспабы пернелерін көбейту арқылы жетілдірілді. Ол аспаптар; Домбыра-прима, домбыра-альт, 

домбыра-тенор, домбыра-бас, домбыра-контрабас. Прима-қобыз, альт-қобыз, бас-қобыз, қобыз-

контрабас. (Бас-қобыз бен қобыз-контрабас – виолончель мен контрабас апаптары). Сөйтіп қазақтың 

музыка мәдениетінде жаңа оркестрлік музыка дәуірі басталды. Осы құбылыстан қазақ музыкасының 

ұтқаны мен ұтылғаны қаншалық? Осы арада – дәстүрлі музыка мен оркестрлік музыка турасында 

музыка мамандарының арасында жүрген қарама-қайшы пікірлерге назар аударсақ. Ол пікірлер 

«оркестрлік музыка дәстүрлі музыканы бұзады, яғни дәстүрлік сипатынан ажыратады» – деген 

көзқарас.  

Бұл сұраққа жауапты еуропа музыкасы тарихынан қарастырайық. Өйткені алғашқы оркестр сол 

жерде пайда болған. 17 ғасырда немістің ұлы композиторы И.С.Бах сол кездерде қолданыста жүрген 

клавесин, клавикорд, вирджинал аспаптарын жетілдіріп аспаптық музыканың шегіне жеткізді. Ол 

аспаптардың құлақ бұрауын әр дыбысты теңдей жарты тонға бөлу арқылы, шығарма орындаушылық 

мүмкіндігін арттырды. Бахтың заманында аталған аспаптардың құлақ бұраулары – табиғи минорға 

және табиғи мажорға негізделетін. Нәтижесінде ол аспаптарда белгілі бір дыбыс биіктігіндегі 

(тональность) шығармаларды ғана орындауға болатын. Ал альтерациялық белгілері көбірек 

кездесетін шығармаларды ол аспаптарда орындау мүмкін болмайтын. Сөйтіп И.С.Бах күрделі 

полифониялық музыканы шегіне жеткізіп бүкіл еуропаның музыкалық мәдениетінде үлкен төңкеріс 

жасады. 

А.Қ.Жұбанов қазақ жерінде жаңа музыкалық мәдениет қалыптастырды. Одан қазақ музыкасының 

ұтқаны ұшан теңіз. Оркестрлік музыка негізінде көптеген қазақ композиторлары дүниеге келді. 

А.Жұбанов, М.Төлебаев, Н.Тілендиев, К.Күмісбеков, М.Қойшыбаев, Т.Базарбаев, Е.Рахмадиев, 

Б.Жұманиязов, М.Маңғытаев т.с.с. Ал домбыраның пернесінің көбейгенінен  аспапқа зиян келді ме? 

Ешқандай зиян келген жоқ. Көне домбырада тоғыз перне болған. Оның пайдасы интонациялық 

тұрғыдан қарағанда, ширек тонды дыбыстарды шығаруға ыңғайлы болатын. Мысалы, Н.Тілендиев, 

М.Хамзин ширек тонды дыбыстарды 19 пернелі домбыраның пернесінен ақ шығаратын. Құлақ 
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бұрауы өзгерген жоқ. Домбырада көнеден келе жатқан 5 бұрау белгілі. Олар – тел бұрау (прима), 

шалыс бұрау(секунда), қалыс бұрау (терция), оң бұрау (кварта), теріс бұрау (квинта). Осы 

бұраулардың оркестрде қолданыстағысы – оң бұрау, теріс бұрау [3]. 

«Оркестрлік музыка дәстүрлі музыканы бұзады, яғни дәстүрлік сипатынан ажыратады» – деген 

көзқарастағы азаматтар өздерінің шәкірттерін дәстүрлі мектептер аясында тәрбиелесе, кім олардың 

қолдарын қақты? Қазақтың аспаптық музыкасы ғасырлар қойнауынан жеке орындаушылыққа 

негізделген. Дәстүрлі орындаушылықпен шұғылданушыларға ешкім кедергі жасаған емес, 

жасамайды да. Ондай орындаушылар елімізде баршылық.  Ал күйлерді оркестр орындағанда 

дәстүрдің сақталуы турасында сөз етсек, мәселе сол күйлерді оркестрге түсіргенде күйдің табиғи 

болмысының сақталуында. Ол үшін оркестр дирижерінің, аранжировкалаушының кәсіби біліктілігі, 

ұлттық музыка аясында тәрбиеленгендігі, ұлттық болмысы үлкен роль атқарады. Оның үстіне 

күйшілік дәстүрді, күй тарту дәстүрін дамытуда халықтың ғасырлар сынынан өткен өнегесі әрқашан 

алға қойылуы керек. Сондықтан оркестрлік музыканың дәстүрлі музыкаға зияны турасында сөз ету 

бекершілік. Өйткені ондай проблема жоқ. Есесіне қазақтың музыка мәдениеті тағы бір керемет 

дәстүрмен – оркестрлік музыка дәстүрімен байыды. Қазір қазақ жерінде күйшілік дәстүр (аспаптық 

музыка), әншілік дәстүр (вокалды музыка) және оркестрлік музыка дәстүрі қатар ғұмыр кешіп келеді. 

Бұл дәстүрлер сахна төрінде біртұтас организм ретінде гүл жайнап көрініс табады [4].  

Ал оркестрлік музыка өнерінің музыка маманының, жеке асапата орындаушылардың музыкант 

ретінде қалыптасуына тигізер пайдасы ұшан теңіз. Әлемдегі менмін деген ең мықты музыканттардың 

барлығы дерлік оркестр құрамынан шыққан. Барлық музыка мектептерінің, саз колледждерінің білім 

беру үрдісінде шәкірттері міндетті түрде оркестр қүрамында тәрбиеленеді. Оркестр құрамында 

отырған шәкірт ең алдымен көптеген аспаптардың дауыс үндестігін, әр аспаптың өзіне тән 

партияларын, өзі ойнап отырған аспабының партиясының олармен үндесуін, көпдыбысты музыка 

үндестігін естіп үйренеді. Яғни оның музыкалық қабілеті, ырғақтық сезімі қалыптасады. Екіншіден, 

нота жазбасын жүрдек оқуды меңгереді, үшіншіден аспапта орындаушылық шеберлігі шыңдалады.  

Біздің «музыкалық білім және хореография» кафедрасындағы білім алып жатқан шәкірттер де 

оркестр құрамында тәрбиеленеді. Оларға  қосымша аспап, оркестрлік аспап, фольклорлық аспап 

пәндерінде оркестр құрамындағы түрлі аспаптардан дәріс беріледі. Оларға жеке сабақтағы білімін 

оркестр құрамында шыңдау әлдеқайда көбірек жақсы нәтижеге жеткізеді. Өйткені олар жеке 

дайындалғаннан  гөрі оркестр құрамында белгілі бір аспапты жақсы меңгеріп кетуге мол мүмкіндік 

алады. Оның үстіне оркестр репертуары халық күйлерінен, халық күйшілерінің, қазақстан 

композиторларының шығармаларынан, әншілерді, жеке аспапшыларды оркестрмен сүйемелдеуден  

түзіледі. Қажет жағдайда бағдарламаға қазақтың кәсіби классикалық музыкасынан, шет ел 

композиторларының, әлем халықтарының және әлемдік классика музыкаларынан енгізіледі. 

Сондықтан оркестрлік музыка өнері музыка маманының кәсіби шеберлігін шыңдауда өте маңызды 

роль атқарады. Өкінішке, оркестр пәніне кафедра аптасына 50 минут қана бөлінген. Оның үстіне 

оркестр пәні 3-жылдық курстарға 2-ші курстан бастап, 4-жылдық курстарға 2-ші кустың 2-ші 

семестрінен бастап қана жүргізіледі. Бұл бөлінген сағаттар өте аз деп есептеймін. Өйткені музыкалық 

дайындықсыз келген студенттер 50 минут ішінде сабақтың тақырыбын да түсініп үлгермейді, ал 

музыкалық колледж бітіріп келген студенттер нотаның мәтінімен танысып үлгермейді. Нетижесінде 

оркестр пәнінен білімдері нашар болады. Ондай нәтиже басқа да пәндерді игеруге өзінің жағымсыз 

әсерін тигізеді. Сондықтан оркестр пәні кафедра студенттеріне оқу жылының яғни, 1-ші курстың 

алғаш күнінен бастап әр курсқа аптасына 50 минуттен 2 күн және қосымша жалпы оркестр ретінде 

аптасына 2 сағат жүргізілуі қажет. Сонда ғана белгілі бір жақсы нәтижелерге жетуге болады. Оның 

үстіне оркестрдің жетістіктері жалпы университеттің де иммиджіне жақсы әсерін тигізеді. 
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Резюме 

КАЗАХСКОЕ ОРКЕСТРОВОЕ ИСКУССТВО 

Малимбай Самат Тугелбаевич – старший преподаватель кафедры Музыкального образования и 

хореографии Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая 

В данной статье автор определяя роль духовно-культурных ценностей и национального 

воспитания,  расскрывает исполнительские особенности оркетстра казахских народных инструментов 

и в целом оркестровой музыки. Рассматриваемая тема – воспитание духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения на сегодняшний день на примере  классических образцов национальной 

музыки в области образования  считается актуальным. 

Ключевые слова: казахское традиционное народное искусство, казахские национальные 

музыкальные инстурменты, казахский национальный инструментальный оркестр, казахские 

музыкальные инструменты, группа духовых инструментов, группа смычково-струмнных 

инструментов, группа ударных инструментов, группа струнных инстурментов, инструментальное 

исполнительское искусство, казахская оркестровая музыка.  

 

Summary 

KAZAKH ORCHESTRAL ART 

Malimbaj Samat Tugelbaevič-senior lecturer, Department of music and Dance Institute of the arts, 

culture and sports Kaznpu by Abay 

In this article the author defines the role of the spiritual and cultural values and national education, 

discloses performing features of the Kazakh national instrument orchestra. Considered topic - education of 

the younger generation of spiritual and moral qualities today as an example of classic samples of national 

music education is considered to be relevant. 

Keywords: Kazakh traditional folk art, the Kazakh national musical insturmenty, Kazakh national 

instrument orchestra Kazakh musical instruments, wind instruments group, the group Bow-strumnnyh 

instruments, percussion group, a group of strings insturmentov, instrumental performing arts, Kazakh 

orchestral music. 

 
 

ӘОЖ: 75.044(574) 

БАТАЛДЫҚ ЖАНР ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ  ТАРИХИ-

ПАТРИОТТЫҚТЫҢ МӘНІ 

 

Иманбакиев Ернат – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

Өнер,мәдениет және спорт институтының 6М0416600 - «Өнертану» мамандығының 2 курс 

магистранты. Алматы қ. 

 

Автор мақалада қазіргі заманғы  мәдениеттегі өзінің жаңашылдығымен маңызды рөл атқарып жатқан 

кескіндеменің жаңа мүмкіндіктерін талдауға арналған. Десе де, өнерде өзінің ауқымдылығымен және 

маңыздылығымен айрықшаланатын тақырыптық бағыттар бар. Оған қоғамның ұлы рухани құндылығының 

қуатын, адамның Отанына, туған халқына деген адалдығын, ел басына күн туғанда қолына суық қару алып,  

туған  Жерін аянбай қорғауға даяр болып қана қоймай, іс жүзінде осы туған елі, жері үшін жан тәсілім ететін 

ұлы қасиетін ашатын қаһармандық, ерлік тақырыбының орны бөлек. Өнердің бұл саласы еліміздің тарихын 

тереңірек танып, ата-баба, ағаларымыздың биік рухын ұмытпай, шексіз тарихи табиғатынан ата-

бабаларымыздың бойына біткен, бүгінгі күнде ұмыт болып бара жатқан Отан сүйгіштік идеологияның қайта 

жаңғыруына жол салмақ.  

Кілтті сөздер: қаһармандық, рух, батальдық жанр, тарихи жанр, патриот, образ. 

 

Тарихи  реализм өнерінің дамуының қазіргі кезінде ерлік тақырыптың әзірленуі терең, көп 

қабатты, ешқашан олай болмаған жаңашыл, көп сипатты кескін алуда.  

Адам батыр болып туылмайды, батырлық жасалады. Осы тұрғыда,  қоғамның жаппай ерлігінің 

рухани көзін анықтау, оның көп қабаттылығын анықтау, идеялық-саяси, адамгершілік, 

эстетикалықтың ерлікті қалыптастырудағы диалектикалық өзара байланыстарына талдаулар жүргізу  

реализм өнеріндегі батырлықтың көп сипатты сомдалуы соғыс және бейбіт күндегі ерлік пішінінің 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер – теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47),2016 ж. 

141 

саналуандылығымен ғана емес, өнер беретін көркем-бейнелеу құралдарының байлығымен ғана емес,  

ерліктің қалыптасуының саналуан жолдарымен де, сондай-ақ, оның рухани-адамгершілік көздерінің 

байлығымен де анықталады. Бұл өнерде ерлікті оның шарықтау шегінде де, оның «пісіп-жетіліуінің» 

түрлі тұстарында да: соғыс алдында, соғыс арасында, онан кейін, бейбіт күнде сомдалуына мол 

мүмкіншілік береді. Осыдан сюжеттердің, бейнелердің, туындының негізінде жатқан дау-

дамайлардың шексіз түрлерін көреміз.  

Бүгінгі таңның айтарлықтай тағы бір ерекшелігі- қазақ суретшілерінің батыл және түрлі ізденіс 

жолдарына түсуі. Осыған дейін өнердегі жігерлі қарқында, суретшілердің осындай кең аясын 

қамтымаған еді.  Реализм әдісінің эстетикалық мүмкіншіліктерінің аясы үнемі кеңейе түсуде. Ерлік 

тақырыбындағы өнердің тағдыры осылайша түсіндірілетіндей. Атақты ақын И.Бехер: «Жаңа өнер 

ешқашан жаңа пішіндерден басталмайды, жаңа өнер әрқашан да жаңа адаммен бірге туады» деген 

болатын [1]. Осы дана, қырағы, қанатты сөздердің астары бар. Өнердегі жаңа пішін жаңа адамдардың 

рухани жан-дүниесін зерттеуден басталады. Сонымен қатар, жаңа пішіндер жаңа дәуірде дүниеге 

келген суретшінің өзінің өмірге жаңаша қарайтындығымен, оны өзінше жаңаша, өзгеше көріп, 

түсетіндігімен, бағалайтындығымен, жасайтындығымен жарыққа келеді. Қазақтың тәуелсіздік 

дәуіріндегі қаһармандық-рух, ерлік-патриоттық және эстетикалық санқилылығының басты 

себептерінің бірі осында.     

Қаһармандық-рух тақырыптың бүгінгі күнгі дамуында монументті өнердің  алатын орыны да 

айрықша. Станокты өнердің мәнін төмендетпей-ақ, онымен еш бәсекелеспестен бұл өнердің 

мүмкіншіліктері мол, бай және әлі жеткілікі деңгейде пайдалана қоймаған эстетикалық қоры бай, 

қаһармандық-рух тақырыпты бекітіп, кеңейту болашағы зор.  

Сонымен бірге, ерлік тақырыпты дамыту сияқты біздің жалпы  бейнелеу өнерімізді дамытуда 

станокты суреттер әлі күнге дейін жетекші орын алуда. Көрмелерді талдаулар мен өмірдің фактілері 

біздің өнеріміздің сюжеттік жәе эстетикалық байлығы қазақ адамының рухани әлемінің идеялық-

эстетикалық тұңғиығына бойлайтын тақырыптық өнерсіз еш мүмкін емес.  

Батальдық жанрдың дәстүрлік шектен асып, мүлдем басқаша тақырыптық және эстетикалық 

өлшемдерге жетуінің өзі бүгінгі күннің қызықтығын көрсетеді. Бір жағынан, өздігінен «батальдық» 

сюжеттің өзі жоқ.Қазақ тарихындағы Ұлы Отан қорғау соғыстарға арналған туындылар көптеп 

жарық көріп жатса, екінші жағынан, суретші-баталистердің шығармашылығында тұрмыс-тіршілік, 

күнделікті күйбең өмір, қызу еңбек, мінез сұлулығы мен тектілігі, бүгінгі күнгі сарбаздың рухани 

талпыныстары мен әрекеттеріне арналған шығармалар жоқтың қасы. Өзінің аясынан жылдам және 

жігерлі күйде жарып шыққан осы жанр өзіне  терминологиялық атау беруді әділетті түрде талап 

етеді. «Ерлік-патриоттық», «Батырлық-патриоттық» деген атаулар сай келе ме, не одан да жақсырақ 

атау табылар ма екен, әлде біздің зерттеуіміздегі «Қаһармандық-рух» тақырыбыма, мәселе тек 

уақыттың еншісінде. Тек оны дұрыс көре және орынды қоя білуге тиіспіз.  

Жауынгердің ерлігі. Соғыстың бар  тауқыметін өз иығымен көтеріп, ештеңеге қарамастан жеңіске 

жеткен жан! Мәңгі тақырып. Уақыт бізді өткен күндерден күннен күнге алшақтатып әкетіп барады, 

бірақ, суретшілер одан шығармашылықты сусындататын сарқылмас жаңа дем беруші күш көзін  

талмай табуда. Бүгінде бір-бірін өзара толықтыра және байыта түсетін тақырыптық бағыттар әскери-

патриоттық тақырыбының даму негізін құрайды. Біріншіден, халықтың және оның әскерінің 

өткендегі ерлігінің бейнелі сомдалуы бар қанық бейнесімен, қыр-сырымен паш етілуде. Қазақ 

тарихындағы Ұлы Отан қорғау соғыстарындағы қаһарман ерлігінің алатын орыны орасан зор. 

Екіншіден, бүгінгі күннің көрінісі, өмірдің бейнелі-көркем сомдалуы, соғыс сабақтарының, тер 

төккен еңбектің, бүгінгі күнгі жауынгердің рухани бейнесі. Әзірше бұл бағыттар өнердің тірі 

тіршілігіндегі өзінің ара салмағына қарай тең емес. Біріншісі терең дәстүрге бай, екіншісі- қозғалыс 

соқпағымен алға ұмтылуға тырысуда. Алайда, осы ағыстардың  үндес үйлесімдігі ерлік-патриоттық 

өнердің болашақта даму негізін салуда. Бұл тұрғыдағы эстетикалық әзірліктер барған сайын жаңа 

келбетке енуде. Өткен шеңбер кеңейіп, бұрын байқалмағанкескіндеугеі, кестелеудегі, мүсіндеудегі, 

монументалды пішін өнеріндегі жаңа ашулар орын алуда.  

Тарихи  реализм өнеріндегі ерлік-патриоттық, қаһармандық-рух тақырып  болашақта қалай 

дамымақ,қорытындылаудағы басты мәселенің бірі деп ойлаймыз. Жаңа ұрпақты жауынгерлік-

патриоттық, қаһармандық -рухқа тәрбиелеудің маңызы да содан, болашақ өнердің ерлік-патриоттық 

тақырыптың орын алуы да сол себепті. Бүгінгі күнгі өнердің жалпы ағысындағы ерлік тақырыбының 

маңызының жоғарылығы негізді және ешбір сұрақтарды тудырмайды. Десе де, мұндай 
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талқылауларда ерлік-патриоттық, қаһармандық-рух тақырыптың мүмкіншілігін жете 

бағаламаушылығы да жоқ емес.  

Өзгеше тілмен айтатын болсақ, көркем әдіс, суретшінің нені, қалай көріп, қабылдайтынын, 

көргенін қай тұрғыда іріктеп, бағалап, жалпылайтынын, ең соңында, қанай көркем пішінде осының 

барлығын бейнелейтінін анықтайды. Көркем әдісөз уақытының перзенті. Ол қоғамның түкпірінде 

табиғи, тарихи шартты, не жалпы, қоғамның, егер осы қоғам антагонистік, белгілі бір таптардың 

сипатында  танылатын болса,  шынайы өмірді эстетикалық игерудің қажетті өнімі ретінде 

қалыптасады. Дүниетаным және оған негізделген көркем әдіс толығымен суретшінің нені 

растайтынын, нені сөгетінін, өткен мен бүгінгінің барлық саналуан қоғамдық құбылыстарының 

ішінен қандай шарттарды  (философиялық, саяси, имандылық, т.б.) көріп, таңдап алып, оларды қалай 

бағалайтынын анықтайды.  

Суретші үшін не маңыздырақ талант па, жоқ, дүниетаным ба?-деп сұрап жатады. Мұндай сұрақ 

негізінен метафизикалық мағынада. Көркем шығармашылықта таланттың немесе кәсіби шеберліктің 

ролін бәсеңдету күлкілі болар еді.  

Көркем әдіс пен оның аяққа тұрып, дамуындағы дүниетаным рөлінің мәселесі негіз қалаушы 

мәселе. Оны дұрыс түсіндіретін болсақ- социалистік реализм өнерінің көп қырлылығы мен 

философиялық талқылану бірлігінің негізгі бағыттары. Дүниетаным жай нақты-тарихи сипатта ғана 

емес, кезекпелі көрінетін әлеуметті сипатта. Тарихи  реализм әдісінің негізі болатын бірегей 

дүниетаным қандай түрде, мәнерде, стильдік бағыттарда байқалмаса да, біздің өнеріміздің ішкі 

бірлігін белгілейді.  Сонымен бірге, шығармашылық әдістің бірлігі эстетикалық байлықты еш жоққа 

шығармайды, керісінше, біздің өнеріміздің айшықты көріністерінің бірі шығармашылық мәнерлер 

мен көркем стильдердің саналуандылығы.  

Осы тарауда ерлік тақырыпты сомдау үрдісіндегі дербес шығармашылық мәнерлер мен көркем 

стильдердің саналуандылығы туралы мәселе туралы болып отыр. Алайда, біздің өнеріміздің 

эстетикалық байлығы іспетті, осындай кең және ықшам ұғым мұнымен шектеліп қана қоймайды. 

Алдыңғы тарауларда соңғы он жылда бейнелеу өнеріндегі жауынгердің ерлігі тақырыбының 

эстетикалық сантүрлілігінің түрлі тұстарын анықтайтын қағидалары, әдіс-тәсілдері және көркем-

бейнелеу құралдары жайлы бірнеше рет әңгіме қозғалған болатын.   

Өзге де көптеген туындылармен қатар, жоғарыда аталған туындылардың жанрлық 

«канондарының» қаймағы бұзылмаған. Дәл осы сипаты сол туындының иелеріне кеңес сарбазының 

рухани жан-дүниесінің байлығы мен қайталанбас тұңғиық тереңдігін, батальдық жанрдың дәстүрлі 

аясында суретшінің ашуы неғайбыл қаһармандық бейнесінің идеялық-адамгершілікжаңа қырларын 

ашуға мүмкіндік береді. Бұл, сондай-ақ, қазақ бейнелеу өнерінің эстетикалық байлығының кеңеюіне 

алып келеді.   

Жоғарыда айтылған мән-жайлардың негізінде, «батальдық жанр» ұғымы көнере бастады десек те 

болады. Бейнелеу өнерінде соғыс тақырыбының, батырдың бейбіт күндегі маңдай терін төге 

еңбектену сәтінің заманауи сомдалуы эстетикалық және өнертанушылық терминологияға жаңа 

жанрлық шектер мен атулардың енгізілуіне қолқа сала, талап етеді. Дәстүрлік ұғымдағы батальдық 

жанданып, әскери-патриоттық, не ерлік-патриоттық жанрлар пайда болатын орта, не идеология жоқ.  

Бұл, әзірше, тек пайымдаулар ғана. Бастысы, ерлік тақырыбының жанрлық аясын  кеңейтуге мән 

беруде. Қазақ бейнелеу өнеріндегі ерлік-патриоттық тақырыптың дамуы қағидалық мәніне келсек, 

соңғы он жылдағы  өнеріміздегі ерлік-патриоттық тақырыптың дамуы қағидалық мәні бар кейбір 

мән-жайлар мен ағымдармен сүйемелденеді.  Жауынгердің ерлігі қоғамдық құбылыс ретінде 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық дәйектеулері, саяси, философиялық, адамгершілік-имандылық 

және эстетикалық көзқарасы мен идеалдарымен, соғыстың сипатымен (егер әңгіме соғыс кезіндегі 

ерлік жайлы болатын болса), әскер мен халықтың арасындағы сол тарихи жағдайдағы нақты 

байланыс деңгейімен анықталатын, объективті және субъективті факторлардың жинағы ретінде 

қарастырылуы тиіс. Мұнсыз жауынгердің ерлігі ғылыми тұрғыдан дәмелі объективті, жан-жақты 

бағалануы мүмкін емес. 

Өткеннің тәжірибесін ескерместен, жаңа жас ұрпақтың рухани-адамгершілік ұстанымын 

жетілдірместен, жалпыға ортақ бақытты өз қолымен жеңіп алған нағыз ерлік пен құрбандықтар мен 

дүрбелең, сұрапыл сынақтардың  бағасы мен халықтың салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыпын ескерместен 

ел  мәдениетін ілгері жылжыту мүмкін емес.  
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Ұлы тарихтағы Отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі жолында аянбай күресіп, қыршынынан 

қиылып, жан тәсілім еткен, тәуелсіздік жолында қуғындаулардан қасірет шеккен 

Отандастарымыздың, ата-баба, әкелеріміз бен әпкелеріміздің  ерлігі мәңгі жадымызда.Алайда, ол 

ерлік жадымыздан шықпас үшін, терең түйсігімізбен танылуы үшін, ол әрбір қоғам азаматының, 

әсіресе, келер ұрпақ жастардың идеялық сенімділігіне айналуы үшін халықты биік рухпен, адал еңбек 

пен ұлтсүйгіштік дәстүрде кемелді дәрежеде ойластырылған тәрбие беру жүйесімен жетелеуге аса 

зәруміз.Белгілі әдебиет сыншысы М.Қаратаев айтқандай: «Халық характері, халық образы, оның 

сомдығы, тереңдігі, айқындығы герой санымен емес(фон, орта жасау үшін әрқилы адам образдары 

алынуы орынды), негізінде халық өкілдерінің образы мен характерін типтендіріп, терең ашып, 

тұлғалы түрде көрсету арқылы жасалуға тиіс» [2].  

Бүгінгі қоғам аса зәру, мұқтаж. Бүгінгі күннің идеялық-адамгершілік имандылық көзі мен оның 

мінезі мен ерекшеліктері қаншалықты терең және жан-жақты, егжей-тегжейлі ұғынылатын болса, 

өмір мен өнердегі жауынгердің ерлігінің рухани-адамгершілік және эстетикалық заңдылықтары 

соншалықты пысықталып, Отан үшін жан пида етуге даяр ұлы тәуелсіздік идеалы жолында идеялық 

тұрғыда көзі жеткен, саналы сарбазды қалыптастыру мүмкіншілігі  тек суреткердің қолында. 

 

1. Зальцман Е. Казахстанская правда. «Поэзия графики» 

2. Қаратаев Мұхамеджан. Шығармалары (Сын-зерттеулер). –Алматы: «Ана тілі» баспасы, 

2010. - 400 бет. 
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In article battle and historical genres are considered. Historical artistic images are given, in works are 
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Оханова Ырысгүл – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Өнер, 

мәдениет және спорт институтының 6М0416600 - «Өнертану» мамандығының 2 курс 

магистранты. Алматы қ. 

 
Мақалада бейнелеу өнерінің туындылары шындықты   қайталамайтын, жансыз  көшірме  емес екені, ол  

заманның  рухани  мәнін, саяси-философиялық, эстетикалық, этикалық идеяларын  мағыналы мазмұнға 

айналдыратын үлкен бір дүние. Өнердің осы түріне  енетін  шығармаларды  көзбен  көру арқылы  түсініп,  

бағалап,  кеңістікте қабылдаймыз. 

Қазақстан бейнелеу өнерінің тарихының көшін бастаған  суретшілеріміздің классикалық көркем 

шығармаларынсыз елестету мүмкін емес. Әрине шынайы көркем туындылар ұлттың жанды құбылысына 

айналып, жаңа ғасырмен  үндесуде.  Қазақстан бейнелеу өнерінің ұлттық көркемдік сипат тақырыбының 

өнердегі салыну деңгейін, қазіргі заманауи өнеріндегі көрінісін, мазмұн мен форманың бейнелеу өнері 
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мысалдары арқылы талдауға ұйытқы болды. Автор мақалада Қазақстанның танымал өнертанушы, философ, 

этнограф ғаламдарын саралап, талдау жасаған. 

Кілтті сөздер: ұлттық, өнер, бейнелеу өнері, образ, көркем өнер, декоративтік стиль, дүниетаным, 

концепция. 

 

ХХ ғасырдың 80-жылдары бұрынғы Қаз КСР уақыттың екі ерекше оқиғасымен ерекшеленеді: 

1986 жылы Алматыда болған желтоқсан трагедиясы мен жариялылық. Осы кезеңге арналып салынған 

сыни суреттер жеткілікті болды, солардың ішінде А.Сыдыхановтың шығармашылығы біршама 

көрнекі шыққан. Шындыққа толығымен тереңдеп ой жүгірту бұрын қол жетімді болмаған (әсіресе 

діни), ақпараттар ағымының аясында өтеді. 

Өте тез уақытта, болмысы бойынша дүниеге сеніммен қарайтын А.Сыдыханов шығыстық 

философиялық ілімге жетік, тыным түсінігі болып жатқан жағдайлардың барлығы мәңгілік емес, 

уақыт пен айналадағы әлем бет-жүзін өзгертіп отырады дегенге тоқталды. Бұл жерде сондықтан да 

оның шығармашылығына тыныш көңіл күй, пайымдаушылық, сәнділіктің көптігі тән екендігі 

көрінеді. 

Дәл осы кезеңмен қатар жиырмасыншы ғасырдың басындағы модернизм ағымдарымен 

шұғылданудың кезекті айналымы байқалады, ол көркем ойды жеткізу тәсілінің тағы бір амалы 

ретінде қабылданады. В.Стерлиговтың ізін қуушылар өз ырғақтарына және жалпы құрылысымен 

үйлесетін өздерінің шығармашылық әдістерін шығарып, дерексіз композицияларын салады. 

«Бірақ, осы кезеңнің қазақ кескіндемешілері үшін біршама маңызды деп беруі тарих болып 

қалғандықтан, бұрынғы алыс және жақын этникалық өткенін білуге деген ынтызарлықты да өткір 

сезіндірді. Сөйтіп, суретшілер археологияның ортағасырлық жасанды этнографиялық суреттеріне, 

фотосуреттерге жүгіне бастады. Осы уақыттың талантты жастары қатарында және бүгіндері 

шығармашылық ортада танымалдыққа ие болған: Б.Бәпішев, А.Есдәулетов, Г.Маданов, М.Бекеев 

және тағы басқалар» [1]. 

Алайда, дәл баяғыдай шығармашылық іңкәрлік соншалықты кең және әртүрлі жоспарлы, сол 

баяғыдай: тыныш, асықпайтын, бірақ, ішкі әлемдеріндегі ойларын өз шығармаларына Г.Баянов, 

К.Дүйсенбаев жүктеуді жалғастырып келеді. Е.Төлепбайдың сюрреалистикалық кескіндемелерінде, 

кейіннен К.Мамақовтың суреттерінде С.Далидің айқын әсер етумен қатар сонау социалисттік 

реализмде үстірт пайдаланылған аңғырттық өзінің «шарттылығын» әкелуде. Қазақстанның көркемдік 

шығармашылығындағы өткен тарихты қайта құрылымдау ХХ ғасырдың сексенінші жылдарының 

соңы мен тоқсаныншы жылдарының еншісіне тиді. 

«Ұлттық құндылықтарды жаңаша пайымдау Б.Бәпішев, А.Есдәулетов, Г.Маданов, К.Әжібеков, 

К.Хайруллин, орта буынның өкілінен А.Сыдыхановтың шығармашылықтарында көрініс тапты» [1]. 

Суретшілердің ұлттық дүниелерге деген ынтызарлықтарына оның шынайы да нақты бастауларын 

(олардың жеке көзқарастары бойынша) іздеулеріне алып келді. Сонымен қатар тарихи 

этнографиялық материялдар негізінде жас суретшілер мен орта буынның суретшілері өз 

этностарының мәдениетін ежелгі көшпенділердің мәдениетімен сәйкестендіре бастағандарында 

қазіргі уақыттың шындығын бедерлейтін жаңа үлгілерді тапты (А.Сыдыханов, Тәуекелов, 

К.Хайруллин және басқа да көптеген суретшілер [1]). 

Кейіннен шеберлердің барлығы дерлік ежелгі жазу таңба өнерінің стилистикалық белгілерін, сақ 

мұраларын белсенді үйренді (К.Хайруллин, А.Ақанаев, А.Қазығұлов, А.Бектасоб және басқалар [1]), 

өзінің тарихы жағынан жазды, рефлекциясы жемісті болып шықты: суретшілер табынатын орындар 

өздеріне тартқандықтан, табыну орындарын іске қосып, балбалдар, тастар, ағаш, киім-кешектерді 

қайтадан тірілтті.  

Ежелгі әлемнің бейнелеу өнерінде көрсетілген рухани мұралар қазіргі шындықтың бірегей 

жағдайы ретінде ұсынылады, жұмыр жердің өткен тарихы жай ғана жоғарыға бостан босқа сағым 

сияқты «қалқытып» шығарылмайды, керісінше аталған мекен мәдениетінің рухы сияқты 

қатыстырылады (А.Қазығұлов, Б.Бәпішев, А.Есдәулетов, Г.Маданов, А.Меңлібаев, А.Бектасов [1]). 

Аталған буынның суретшілері түркі халықтарының наным-сенімдеріне зор маңыз берді, соның 

әсерінен олар арғы ата-бабаларымыздың бейнесін осы шындыққа сәйкес сомдап шығарды. 

     Бағзы заманғы ата-бабалардың ғарышына саяхатты аталған жас суретшілердің әрқайсысы өз 

білгендерінше жасады. Дей тұрғанмен, тек туыскандық дәрежесін айқындау ғана емес, сонымен бірге 

шығармашылықтың бұрынғы және қәзіргі тәжірибелеріне сайкес ұлттың тектік арналардың осы 
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энергетикалық қуатқа өмірлік төзімділігін де айқындау тілегі пайда болды. Бұл арада суретші 

Б.Бәпішевтың шығармашылығындағы көшпенділердің ата-баба рухы –аруақтарға деген түсінігін 

кескіндемелерінде тірілту арқылы ерекше көрінді. Кескіндеменің толықтай мистикалық белгілері 

ауаның өзінің де алда болатын оқиғаларды күтумен шиеленісіп тұрғандығын көрсетеді, бірақ 

түйіндеуге жақын қалады, алайда жанкүйерлерге оның кескіндемелері әлде қәуіптің тұнып тұрғанын 

сездіреді. Мысалы: К.Әжібековтың шығармашылығындағы өзіндік фотореализм басқаша (өзге де 

көптеген кескіндемешілербірнеше мәрте қайталайды) Мәтінде ескі суреттер, өтіп кеткен дәуірдің 

айшықты бейнелері сол бір кезеңнің бір сәті болып қатып, камерада сақталып қалған фотоқұжаттары 

бар. А.Есдәулеттовтың шығармашылығында бұрынғы уақыттың өнер белгілері өте нәзік поэтикалық 

реңмен боялады және оның шығармашылығында әлдебір астарлы тәмсіл бар. Астарлы тәмсіл үлгісі 

М.Бекеевтің кескіндемелерінде әсіресе, кейде оның өз балалық шағының жарқын әлеміне үңілген 

кездерінде қатысады. С.Сымағұлов өзінің биіктігін үшінші мыңжылдықтың ұшар басына 

салатындықтан онда қазіргі шиеленіспен ешқандай ортақтық жоқ, онда тек ғарыштық 

тыныштықжәне тепе-теңдік қана бар. Ал Б.Тұрғынбаев өзі құрып қалған әлемнің үйлесімді 

құрылымының сиқырына, дәрексіз-белгілік кескіндемеге және шағын суреттер бейнелеу 

ұстанымдарына мүлдем беріліп кетеді. 

Қазақтың әуендерін сәндеу мақсатына пайдаланатын суретшілердің шығармалары ертегілер 

әлемінен тұрады, олардың кескіндемелері – бұлар бояулы жақсы тұрғызылған, өлі тіршілік 

болғанмен шеберлер техникалық үлкен жұмыстармен әртүрлі қатпарлы материалдар түрі бойынша 

өз-өзіне екрекше фактура ойындарын жасап алады. Осындай алғаш композициялардың бірін 

А.Сыдыханов жасады, одан кейінгі осы дерексіз өнертақырыбын Ақанаевтардың отбасы өте белсенді 

түрде дамытты және тағы бір жарқын мысалы А.Назарқұловтың  шығармалары. Әлемдік рухты іздеу 

жұмыстары А.Бектасовтан бастау алды. 

Жоғарыда аталған шеберлер кеңестік білім алғандар, бірақ оладың шығармаларының күндей 

көтерілуі сексенінші жылдардың соңына және тәуелсіздік алған жылдарға дәп келеді. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның кескіндеме өнері тұтас алып қарағанда ой-санадағы 

кезекті күрт өзгерістерді басынан кешірді. Кейбір кескіндемешілердің қай бірі посмодернизмге бола  

дәстүрлі, қыл қаламымен бояуларын лақтырып тастап М.Нарымбетов сияқты өзекті топқа ауысады. 

Керісінше кейбіреулері бәрі өткінші екенін түсініп өз уақытындағы К.Әжібеков сияқты өткеннің 

келбетіне қуанышпен үңіледі. ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдары өкінішке қарай қазіргі кезге 

айтарлықтай нұқсан келтірумен ерекшеленеді. Ең үлкен нұқсан білім беру саласына келіп тірелген. 

Өнерде тарихи жанр біршама қажеттілікке ие болды. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 

егеменді мемлекет ретінде өткен өзінің жасампаз батырларының бейнелерін жаңғыртуға мұқтаж 

болғандықтан беріле бастаған кезекті мемлекеттік тапсырыстар еді. Тарихи сюжеттерді суретшілер 

тапсырыспен де орындады, өздерінің жан жүректерін еріктерімен де жазды. 

Тарихи тақырыптарға жазылған композицияларда жалпыға тән болған үрдіс - соңғы онжылда 

қазақтың тарих тақырыбында құрылған кескіндемелердің барлығы да көлегейленіп тұрған пердені 

жарып өтетіндей бейнеленбейді, бірақ оны көрермендері анық байқап, сезіне алады, бұрынғы кеңес 

уақытына тан болған тарихи құжаттың нақты дәлдігі жоқ, сөйтсе дағы ХХ ғасырдың басы мен 

тоқсаныншы жылдардың соңындағы фотосуреттер түрінде берілген деректерге сүйенуге болады. 

Сонымен қатар композицияларда сәндік-безендірудің асып түскендігіне дұрыс түсінік 

берілмейтіндігі көрінеді. 

Уақыт шындығына жылтырақ ақпараттың әсері болды, мысалы олар А.Дүзелхановтың, 

Е.Жұмановтың кескіндемелерінде сезіледі. Суретшілер бұрынғы көшпенділер жұмағының жаңа 

тыныш өміріне немесе ата-бабалардың өзіндік қиялын көрсетеді, олардың жанрына қарамастан, 

шайқас, тұрмыстық, тарихи образдар (Ж.Қайрамбаев және басқалары). 

Осындай композицияларда көшпенділер ортасының қияли оралымы суреттеледі, мысалы 

О.Жұбаниязовтың кескіндемелеріндегі арғымақтар жортқан дала бейнеленген композициялар 

сериясы өте нәзік лиризмге қанық екендігі байқалады. Бұл өзінің мәдени шартты белгілерін ойға 

тоқудың басқа бір жүйесі. Егер К.Баймолдиннің Дала арғымақтар суретінде дәлдік болған болса, ол 

оны бүгінде қазақ мәдениетіне деген ұғыммен бөлінбестей байланыстары, бірақ қиялға бөккен үлпек 

қабық басқа болмыста өмір сүретін бейнелерді жасайды. 

Тұтас алып қарағанда тарихи этникалық тақырыптардағы барлық жұмыстарда шапқындау сағым 

сипатында академиялық кілті бейнелей сезіледі. Сондықтан да бәлки, барлығы да уақыттың 
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қайырылмасқа кеткенін түсінеді, ал бізге осы бұлдыр сағымның тек сүйреткісі ғана қалғанын бәрі де 

түсуі мүмкін. Бірақ дәл бүгінгі кезде ХХ ғасырдың басындағы көшпенділердің мәдени есеңгіреуі өтіп 

барады және қиял кеңістігінде еріп кеткендігі көрінеді. 

Басқа бір үрдістердегі суретшілердің шығармашылығында, яғни өзекті тақырыптарды қаузайтын 

суретшілердің шығармалары да М.Нарымбетов, К.Базарғалиев дәл жоғарыдағы аталғандай сынға 

ілінеді дәл солай сыналады. Шығыс пен Батыс тақырыбында А.Осипов ой кешеді, ал өзінің 

этникалық мәдениет әлемі жөнінде Ш. Оралов , Х. Құрбанов әңгімелейді. Өзіне тән сиқырлы 

жолбарыс іспетті қиялдарын А.Исажасауда, ал өмір өзені туралы афсанасын А.Зульфикаров айтуда. 

В. Стерлиговтың ізін қуушылар ақырында кескіндеменнің өз ақыл ойларына сәйкес жазу 

З.Түсіпованың шығармашылығында көрсетіледі. 

Осылайша, қазақ кескіндемесі  өзі өмір сүріп келе жатқан кезеңде де дәуірінің барлық рәушін 

таңдап алғандықтан оларда суретші ой санасының трансформациялануы мен даму ырғағын біршама 

толықтай бағамдау болады. Кеңес уақытында шығармашылықтағы ұлттық бояу мен рең, Кеңес 

елдерінің бірегей кеңестігіне қосылған біртұтас ұлттың жетістіктерінің белгісі еді. Енді барлығын 

ұлттың жаһандық ауқымда орын алуы толғандырады. 

Отырықшылыққа үйреніп, ғылыми-техникалық прогресс негізінде пайда болған жетістіктер 

күнделікті үйреншікті қалыпқа енген уақытта көшпенділер тудырған байырғы халықтық дәстүрлі 

өнерге, соның ішінде қол өнеріне, сәулет, ою-өрнекке басқаша көзқараспен қараймыз. Ілкі дәстүрлі 

мәдениет пен қазіргі кезең арасындағы әжептәуір уақыт аралығы, әлеуметтік дүниетанымдық 

көзқарастағы өзгерістер, әлемдік ғылыми-мәдени жетістіктер жөніндегі ақпараттық хабарлар, 

адамдардың арасындағы қатынастың өзгеріп, әлеуметтік, мәдени өмірде жаңа құндылықтардың пайда 

болуы өнерге деген, оның күнделікті өмірімізде алатын орнына байланысты біздің бұрынғы 

қалыптасқан ой-пікірімізді, санамызды, эмоциямызды, іс-тәжірибемізді, оған деген рухани-мәдени 

қатынасымызды қатты өзгертті. Дүние жүзінің мәдени әлемі біздің дәстүрлі өнеріміздің көркемдік 

принцыптік жүйесіне қызығушылық танытып, оны түсінуге, ұғуға және меңгеруге ұмтылған кезде біз 

оған менсінбеушілік танытқанымыздың өзінде - бейнелеу өнері мен халықтық дәстүрлі өнер бір-

бірінің қақтығысы мен өзара ықпал- әсерінің негізінде дамыды деп тұжырымдай аламыз. Олай 

дейтініміз бейнелеу өнерінде халықтық, ұлттық негіздер тақырып, сюжет, колорит, пластика, кеңістік 

және архитектоникалықшешім көріністерінде байқалып отырды. 

Қазақстан Республикасы егемен ел болып әлеуметтік- экономикалық саясатын жаңаша жүргізіп 

жатқан уақытта, жаңаша құрудың алғашқы кезеңдерінен бастап-ақ мәдени салада үлкен өзгерістер 

байқалып, жаңа құндылықтар пайда болды. Тіпті бұрынғы мен өнердегі жаңа құбылыстарға өзіндік 

көзқарастар қалыптаса бастады. Бұл жағдайда бәрі біркелкі болған жоқ. Бұрын шығармашылығын 

реалистік әдісте ғана дамытқан суретшілер абстракциялық бағыттағы ізденіс-тәжірибелер жасауға 

мүмкіндік алды. Мұнда соны көркемдік композициялар пайда болумен бірге, декоративті тиімді 

әдемілікпен.ғана шектелетін жұмыстар пайда болды. Әрине, көптеген суретшілер мұндай ізденіс-

тәжірбиелергедайын емес еді. Дегенмен социалистік реализмнің шырмауынан шыға алмай жүрген 

суретшілер үшін бұл іс- тәжірибелер көп жағдайда бой салып, жаңа көркем идеялық форма 

ізденістеріне ұмтылдырды. Қазақстан суретшілері үшін бәріне ортақ лабораториялық ізденіс-

тәжірибелер 2- 3 жылда аяқталғандай болды. Енді адамды есінен тандырып жіберетіндей супер жаңа 

көркем композициялар жасау мүмкін еместігіне көзі жеткен суретшілер (себебі бұл уақыт ішінде 

көрермен де көптеген мәдени жаңалықтардың куәсі болған еді) 1990 жылдардың басынан бастап әр 

суретші өнердегі өз бағытын анықтағандай болды. Себебі суретшілер өздерінің көркем іс-

тәжірибесіне, машықтылығына, біліміне, дарындылығына, рационалды не иррационалды ойлау 

қабілетіне орай, яғни өздерінің табиғи бейімділігіне байланысты реалистік не авангардистік 

шығармаларын жаза бастады. Қалыптасқан ой-сана мықты болатын. Дегенмен уақыт көп жағдайда 

бәрін орнына әкелді. 

  Қазақстан бейнелеу өнері - басқа елдермен салыстырғанда жас өнер. Сондықтан да оның 

теориялық және практикалық негіздерінде игерілмеген көптеген тың проблемалар баршылық. Осы 

жағдайда көптеген суретшілер өздері үшін соны тақырып, колорит, пластика, қол таңба тапқандай 

болды. Көркемөнер мен мифологияға, фольклорға бай халқымыздың мәдени мұрасы, философиялық 

ой түйіндеулері, дүниетанымдық түсініктері суретшілер үшін әрі тың, әрі сарқылмас мол қазына еді.   

Қазақ халқының дәстүрлі өнері - ғасырлар бойы сұрыпталып, нақышталып, тұрақты белгілері 

қалыптасқан өнер. Біз оның дәстүрлі мәдениетін тұтас қарастыра отырып, геобиологиялық, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер – теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47),2016 ж. 

147 

әлеуметтік жағдайлардың, діни- мифологиялық көзқарастың оның тарихи-табиғиқалыптасу-ында 

шешуші роль атқарғанын, сөйтіп оның тұрақты белгілері осы жағдайларға байланысты 

қалыптасқандығын айтуымыз керек. Мұнда сәулет және қол өнерінің өзіндік көркем пішіні, ою-

өрнектіңтүзілімі мен пластикасы, бояу түсіне деген қатынасы, ауыз әдебиетінің көркемдік ерекшелігі 

мен ондағы кеңістіктің мифологиялық тұжырым-дамасы біртұтас дүниетанымдық түсінікке, салт- 

жораға, философиялық категорияларға, тіршілік болмысына бағынған. Тіпті тұрмыста пайдаланатын 

заттардың көркем образдық шешімдері өзін қоршаған ортамен байланысты болды. Мұндай заттар әрі 

пайдалы, әрі көзге тартымды, әрі айналасындағы заттармен үйлесімді болды. 

Мысалы, бау-басқұр, алаша, текемет киіз’үйдің ішінде ғана өз үйлесімін тауып, жарасымды 

көрінеді. Халық шеберлерінің қолынан шыққан осындай бұйымдарды қабырғалары тегіс, әктелген 

немесе сырланған төртбұрышты музей ғимараттарына ілген кездежалбырап- салбырап оныңұсқыны 

кетеді. Табиғи ортасынан ажыраған мұндай дүние өзінің алғашқы мағынасынан айрылып, жат ортаны 

өгейсініп, эмоционалды-мазмұндық қасиетін жояды. Тіпті оның қолайлы көрінуіне жағдай 

жасағанның өзінде де, ол төртбұрышты ғимарат ішінде декоративті сәнді әшекей ретінде ғана 

көрінеді. Біртұтас мәдени кеңістікке бағынышты дәстүрлі өнер шығармаларының өзіндік көркем 

келбеті осы тұтастылықтарға байланысты айқындалады. 

Сол секілді көшпелі мәдениет тудырған музыканың киіз  үйдің ішінде орындалуы да, естілуі де 

ерекше. “Домбыра киіз үй үшін жаралған. Киіз үйдің ішінде домбыра үні жақсы шығады, ойнап 

отырғаның да, ойнамай отырғаның да - бәрі естіледі, саусағыңның арасындағы сусылға дейін 

естіледі” [2].Немесе киіз үй ішін ол құпия сырға толтырады: “Бақсылардың (шамандардың) қобызға 

жармасып жүргені тіптен бекер емес - олар қобыздың құпия сырын білген. Қобыздың ішінде, 

арқалық тұсына, олар айна орнатқан, ал басына бір уыс үкі тағып, әсемдеген. қараңғы киіз үй ішінде 

айна ошақтағы отпен шағылысып, қызғылт алау шашыратады, қобыз өзінің ежелгі ызылдай 

күңіренген күйінтөгеді, бақсы басын кекжите қақшитып, мойнындағы қызыл жіп іспетті күре тамыры 

білеулене: “Нақ! Нақ!” деп зікір сала, ащы айқайға басады, сонда әлгі айқайдан үкі қауырсынына 

дейін үлпілдей, дірілдеп, қоса бебеулегендей болады” [2]. 

Осы келтірілген мысалдар мен жасалған тұжырымдардан біртұтас мәдени кеңістікке бағынышты 

дәстүрлі өнер шығармаларының өзіндік көркем келбетін байқаймыз.  

Сонымен, қазақ көркем мәдениетіндегі өнердің түрлерін жеке-жеке қарастырмай, оған тигізген 

дүниетанымдық түсініктің бір тұтастылығын құрайтын категориялардың әсерін ескергеніміз жөн. Ал, 

осы категориялардың өзі рухани бастаулардың негізін құрайды. 

Бейнелеу өнерінің өзіндік келбетін қалыптастыруға себепші болған осы рухани бастаулардың 

сипаттық ерекшеліктерін анықтайтын эмоционалды-мазмұндық мәннің бейнелеуші және 

айқындаушы құрал-тәсілдерін, оның әлеуметтік алғышарттарда алатын орнын да қарастырғанымыз 

жөн. 
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ҚАЗАҚ СУРЕТШІЛЕРІНІҢ  ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАҒЫ ТУЫНДЫЛАРЫНА 

СИПАТТАМА 

 

Сарсенбиева А. - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Өнер, мәдениет 

және спорт институтының 6М0416600 - «Өнертану 

Ғылыми жетекші: Сманова А.С. – п.ғ.к., аға оқытушы  Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер 

теориясы мен әдістемесі кафедра меңгерушісі, 

 
Мақалада бүгінгі бейнелеу өнеріндегі суретшілер туындылары, ондағы тақырыптар. Қазақ халқының 

тұрмыс салтының образдары. Фольклор ұғымына берілген анықтама негізделіп, халық ауыз әдебиеті, 

мәдениеті, бейнелеу өнерінде сомдалған суретшілер шығармалары жіктеліп, дәстүрлі фольклорлы образдар 

көріністері сипатталады. Халықтық  фольклор бағытының әрбір өнер саласындағы маңыздылығы, ондағы 

ұлттық рухани мәдениеттер мен дәстүрлер, суретшілер туындылары айтылады.   

Фольклор ұғымының тек қана бейнелеу өнерінде ғана емес, ауыз әдебиеті, музыка, театр және т.б. өнер 

салаларында маңызы суретшілер назарынан тыс қалмағаны беріледі.  

Қазақ ұлттық қолөнер шеберлері, олардың дәстүрлі өнер арқылы ұлттық мәдени мұралар бұйымдарын 

жасап, өнердегі өнегелік мектебін құрған қолөнершілер жайлы мәліметтер қарастырылған. 

    Кілтті сөздер: фольк, дәстүр, образ, ұлттық мәдениет, дәстүрлі фольклор.   

 

Елбасы Н.А. Назарбаев ұсынған «Қазақстан – 2030» стратегиясы мен дамыған 50 елдің қатарына 

ену бағдарламасын іске асыру әлемдік бәсекелестіктің талаптарына сай қоғамымыздың жан-жақты 

жетілуін көздейді. Осыған сәйкес қазіргі руханияттық саланың бірі болып табылатын көркем 

өнеріміздің өткені мен болашағын бағдарлау ұлттық болмысымызға қайтадан үңіліп, оның қазіргі 

таңдағы маңызы мен мәнін айқындауда жатқаны мәлім. Әсіресе ұлттық мәдениетімізді сақтау мен 

ары дамыту күн тәртібінде тұрған басты мәселеге айналуда, өйткені: «Қазақтың қазақтығын 

білдіретін бірден-бір белгісі – оның   төл мәдениеті (тілі, діні, ділі, әдебиеті, тарихы, салт-дәстүрлері, 

жол-жоралғылары), соны баптамай, соны жарқырап ту қылып көтермей, біз мемлекеттілігімізді де 

арттыра алмаймыз, бірегей халық, мемлекет ретінде егемен елдер санатынан шығып қаламыз, өз 

сәйкестігімізден айрыламыз» . [1,5б] деп, көрсеткендей өз тақырыбымыздың аясындағы көркемдік 

білім берудегі бейнелеу өнері саласының да жоғарыда айтылғандар негізінде өнерге, білімге оқытуда 

ұрпақ тәрбиесіне берері мол. Себебі, өзіндік тарихы мен дамуында бейнелеу өнерінің бүгінгі ғылым 

мен білім, өнерде қай ғылым саласында болмасын өз қажеттілігімен, зерттеу назарынан тыс қалмаған.     

Халықтың өнерін, тәлім-тәрбиелік тәжірибелерін, өміршең идеяларын және өнегелі дәстүрлерін, 

рухани мәдениетінің мөлдір бастау бұлағынан жас кезден нәр алып өсу сан ғасырлық қалыптасу, даму 

тарихы бар қазақ этнопедагогикасы идеяларын ертерек бойға сіңіруге, ондағы жалпы адамдық 

құндылықтар мен әдемілікке құштарлықтарын арттырып оны көре білуге үйретеді. Ұлттық тәрбие 

тағылымдары материалдарын халық даналығының сарқылмас қайнары ретінде жеке адамды 

қалыптастыру ісінде пайдаланудың қажеттілігін қазақ даласының ойшылдары (Қорқыт ата, әл-

Фараби, Жүсіп  Баласағұн, Махмұт Қашқари, Ахмет Яссауи, педагогтар мен ағартушылар 

(Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов, 

Ж.Аймауытов т.б.) өз еңбектерінде дәлелді сипаттама бергені мәлім. Елдер мен дүние жүзі халықтары 

өнеріне, ТМД елдері суретшілеріне арналған анықтамалар, мұражайлардың, ғылылми зерттеу 
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институттарының, жоғары және арнаулы оқу орындарының ғылыми еңбектері жарық көруде. 

Кеңестік өнер тарихшылары ежелгі және орта ғасырлар мәдениетін, өнердің пайда болу мәселелерін 

(А.С Гущин, А.П. Окладников), Кавказ елдерінің ежелгі дүниеден осы кезеңге дейінгі (Ш.Я. 

Амиранашвили, Р.Г. Дрампян, И.А. Орбели, Б.Б. Пиотровский, А.В. Саламадзе, Т.Тораманян, К.В. 

Тревер, М.А. Усейнов, Г.Н. Чубинашвили), Орта Азия (Б.В. Веймарн, Г.А. Пугаченкова, Л.И. Ремпель, 

Р.Х. Такташ) көркем мәдениетін жан-жақты зерттеді. ТМД елдері өнерін зерттеуде кеңес 

археологтары мен этнографтары да көп еңбек сіңірді. Өнертанушы Н.Н. Өтепбаев  ерте дүние өнерін 

мәдени құндылық ретінде маңыздылығы  олардағы  жасырын образдарда екендігін теориялық ой 

тұжырымдамаларын білідіріп, практикалық тұрғыда  графикалық суреттері арқылы айқындап 

көрсеткен.[2.78б] 

Қазақ халқының дәстүрлі фольклор жанры нәтижесі болып олардың Өнертану пәнінде 

практикалық шығармашылық іс-әрекеттерді орындауда дағды, біліктілік, іскерліктері саналады. 

Студенттердің осы қасиеттерінің басты өлшемі оның төменнен ортаға, ортадан жоғары деңгейлерге 

көтерілуі саналады. Бұл дегеніміз қазақ халқының дәстүрлі фольклорын ұғынулары, меңгерулеріне 

деген қажеттіліктің болуы: Дәстүрлі қазақ фольклорын орындау барысында көркем шығармашылық 

жұмыстармен шұғылданып, әртүрлі орындау техникалары мен әдіс-тәсілдері қолдану: жұмысты 

бағалап, талдау бере білулері керек. 

   Қазақ халқының дәстүрлі фольклор жанрын зерттеу – күрделі де өте маңызды тақырыптардың 

бірі. Дегенмен біздің зерттеуімізде бейнелеу өнеріндегі кескіндеме жанрындағы дәстүрлі фольклор 

образдардың көрінісін талдау болып табылады. Осы тақырыптағы суретшілер шығармашылығын 

айтпас алдын, фольклор ұғымына түсінік беріп өтелік. Фольклор - халық даналығы тудырған сөз 

өнері болса, оның табиғаты мен тарихын зерттейтін ғылымды фольклористика дейміз. Фольклор - 

әлемдегі барша халықтардың ұлттық мәдениетінің қайнар бұлағы, тарихи жадының, дәстүрлі 

дүниетанымының алтын қоры, рухани жан дүниесінің айнасы. Елдің ежелгі дүние танымын 

саралауда, өмір салты мен рухани әлемін бағамдауда одан өткен кенен қазына, құнды да өқнарлы 

дерек көзі жоқ. Сондықтан да ол қай халықтың болмасын этникалық тек тамырын танып, ұлттық 

келбетін айқындап, келешекке бағдар түзуде ұстанатын темір қазығы болып табылады. Фольклор - 

өткеннің елесі ғана емес, ел тұрмысында бүгін де өмір сүріп, ұлттық көркемөнердің қанына нәр бере 

тарап жатқан шығармашылық қайнары, халықтанудың оқулығына айналып отырған мәңгілік көне әрі 

жас мұра. Қай кезеңде,қай заманда болмасын қазақ ұлтының да жанына суйеу, рухына медеу болып 

келген алтын өзегі, таусылмас мәйегі - оның тілегей-теңіз мол мұрасы - фольклор. Ол - бүгінгі тым 

жеделдеп кеткен жаһандану үрдісінде де ұлттың өз болмысын сақтап қалуға пана болатын алып 

бәйтерек. [3.11б.]   

Бейнелеу өнері тақырыптық шығармаларының бірі тұрмыстық жанрда бейнеленген суретшілер 

туындылары да дәстүрлі фольклорлық образдарды көруге болады. 

Бейнелеу өнеріндегі аса ауқымды жанрдың бірі – тұрмыстық жанр. Бұл жанр бойынша суретші 

А.Толымбаеваның «Көңілді күн», М.Кенбаевтың «Шопан іні», С.Мамбеевтің «Киіз үй жанында», 

Қ.Телжановтың «Көкпар» картиналары ұлттық дәстүр мен дәстүрлі ойындарды көрсетеді. Осы 

сияқты суретшілер М.Лизогубтың «Ертегі», «Халық шебері», М.Кенбаевтың «Қашағанды қу», 

С.Айтбаевтың «Бақыт», И.Кенжебаевтың «Кешкі ән», «Жолдағы әңгіме» шығармалары қазақ 

халқының тұрмыс-тіршілігінен кең көлемде мәлімет беретін туындылар. Суретші 

Н.Нурмухаммедовтың «Папам келе жатыр», Е.Сидоркиннің «Абай жолы», Ю.Мингазиддиновтың 

«Қалыңдықты сатып алу», Ә.Қастеевтің «Сатылған қалыңдық», Б.Табиевтің «Базар» шығармалары 

қазақ халқының бұрынғы өмірі мен қазіргі тұрмыс тіршілігін қатар суреттейді.[4.67-68б.] 

Әдебиет шығармаларына иллюстрациялар жасау, театр қойылымдарына эскиз дайындау, 

кинофильмдерді көркемдеу бағытын қамтиды. Өнер шеберлері Е.Сидоркин, К.Ходжықов, 

И.Исабеков, П.Зальцман, С.Романов, А.Ғалымбаева, Г.Исмайлова, А.Хайдаровтардың осы салада 

өнімді шығармашылық еңбектерді дүниеге әкелді. Суретші Е.Сидоркин Қазақ эпосы мен жазушы 

М.Әуезовтың «Абай» романына , К.Хожықов Абай өлеңдеріне, график суретші И.Исабеков Абай 

шығармаларының мотивіне арнап, П.Зальцман «Таулардың көрегендігі» деп аталатын 

О.Сүлейменовтың өлеңдеріне иллюстрациялар жасады. Суретші Г.Исмайлованың «Қозы-Көрпеш пен 

Баян-Сұлу» балетіне безендіру эскиздерін салды. Сонымен қатар суретші С.Романов «Ән қанатында», 

А.Ғалымбаева «Дала қызы», А.Хайдаров «Ләйлі мен Мәжнүн» кинофильмдеріне арнап көркемдік 

дәрежесі жоғары эскиздер жасады. Мүсін саласында Х.Наурызбаев, Б.Төлеков, Н.Журавлев, 



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Художественное образование:искусство-теория-методика», № 2 (47), 2016 г. 

150 

Т.Досмаганбетов, Е.Мергенов, Р.Ахметов, В.Рахманов, О.Прокопьева, П.Усачев, Ю.Гумель, 

Е.Серкебаев, А.Исаев, А.Динашев өнімді шығармашылық жұмыстар берген мүсіншілер. 

Мүсіншілердің  арасында ұлттық колоритімен, орындаулы әдістерімен ерекшеленетін шебер – Рысбек 

Ахметов. Сәндік қолтаңбасы бар суретшілердің үлесін айтып өткен орынды. Бұл салада Г.Ильяевтің, 

Б.Зауырбекованың, Қ.Тынышбаевтың, Д.Шоқпаровтың, Г.Жарылғаповтың, С.Бөлтіріковтың, 

М.Әлімбаевтың С.Ильяевтің, С.Төленбаевтың, Қ.Қарабдаловтың, О.Нәлібаевтың шығармашылық 

еңбектерін атауға болады. Г.Ильяев қазақтың сәндік қолтаңбалы өнері шеберлерінің ішінде өзіндік 

қолтаңбасымен танылған ерекше тұлға. Оның шығармалары ою-өрнектерді  безендіру функциясының 

жоғары дәрежеге көтеріліп, сюжеттік картина дәрежесіне дейін жеткен. Г.Ильяевьтің «Бау», «Сәлем», 

«Байқоңыр», «Айтыс», «Қыз қуу», «Космос», «Түйеші», «Алғашқы қар», «Көктем», «Күз» деп 

аталатын шығармаларында өмірдегі құбылыстарды ою-өрнек формасына айналдыра отырып, көркем 

образ жасаудың үлгісін көрсетті. Қазақстың профессионал сәндік қолданбалы өнері саласындағы 

танымал шебері –Д. Шоқпаров шығармашылығы ерекше құбылыс. Д.Шоқпаров қазақтың ұлттық 

көркем бұйымдарын жасайды. Ол алғаш, темір, тері сияқты материалдарды өңдеу арқылы, тегене, 

ожау, ер, қымыз құятын ыдыстар, торсық, ат әбзелдері сияқты заттарды жасаумен қатар, қол-өнердің 

практикалық жағы мен теориялық мәселелерін жетік меңгерген маман.[6.86б] 

Халық шебері Д.Шоқпаровтың Қазақстанда  тұңғыш рет жекеменшік этнографиялық музейі өнер 

мектебі ашылды. Сәндік қолтаңбалы өнер саласындағы гобелен (тоқыма сурет) тоқуды меңгерген 

суретші Қ.Тыныбеков. Суретші «Дала балладасы», «Тау мекн дала аңызы», «Жанұя» атты гобелендері 

арқылы қазақ бейнелеу өнеріне  өзіндік өрнектерімен келді. Гобелен саласындағы белгілі суретші – 

Б.Зауырбековтың «Көктем», И.Яреманың «Натюрморт» атты туындылары көпшілікке танымал 

шығармалар. Сонымен қатар, суретші шеберлер С.Бөлтірікованың «Қымыз ыдыстары», С.Ильевтің 

«Бақыт» атты батигі, Г.Жалмұхановтың керамикалық ыдыстар сериясы зергер, М.Әлімбаевтың 

«Әйелдердің безендіру заттары», С.Төленбаевтың ою-өрнектері, Қ.Қарабдаловтың керамикалық 

ұлттық бұйымдары қазақтың кәсіби сәндік қолтаңбалы өнерінің дамуына қосылған қомақты 

үлес.[7.24б] 

Жоғары оқу орны алдында қойылған өзекті талаптардың бірі – ұлттық рух пен мәдени игіліктерді, 

ұлттық өнеріміз бен тарихтың ескерткіштерін қадірлеп-қастерлеу мен оның дамуына себеп болатын – 

жастардың рухани білім дәрежесімен анықталады.   

Бұл бір жағынан жастардың ұлттық өнерге жағымды қатынасы мен белсенділігін арттыруды 

көздесе, екінші жағынан олардың ұлттық мұраларды сақтау мен дамытуға оң көзқарасының 

қалыптасуына мүмкіндік береді. Осы талапқа көркем өнер саласы бойынша  ғалым, ұстаздар, өнерт 

наушылар мамандары қазақ ұлттық қолөнерінің мәні мен түрлерін, технологиясын үйретіп, жастарға 

жеткізуіне толық жауап береді. Өйткені қазақ ұлттық қолөнері – халықтың дүниетанымынан, 

эстетикалық талғамынан,  әдет-ғұрып, салт-дәстүрінен жан-жақты хабардар ететін тарихи-мәдени 

және материалдық мұра.        
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Резюме 

ХАРАКТЕРИСТИКА К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  ХУДОЖНИКОВ  КАЗАХСТАНА НА 

ФОЛЬКЛОРНУЮ ТЕМАТИКУ 

Сарсенбиева А. - Магистрантка  2 курса специальности 6М0416600 – Искусствоведение 

Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая. г. Алматы 

Научный руководитель: Сманова А.С. –  к.п.н., ст. преп., зав.кафедрой Теории и методики ИЗО и 

ДПИ. 

В статье рассматриваются произведения художников Казахстана на   тему фольклор. А также 

характеризуются образы, традиции казахского народа, народная литература, национальная культура и 

наследие. Виды изобразительных искусств, понятия основных промыслов народов и особености 

культуры и традиции. 

Ключевые слова:  фольк, традиции, образ, национальная культура, традиционный фольклор.   

 

Summary 

CHARACTERISTIC TO WORKS OF ARTISTS OF KAZAKHSTAN ON FOLK THEMES 

 

Sarsenbieva А.-Magistrantka 2 specialty 6M0416600-Art Institute of Arts, culture and sports Kaznpu by 

a name of Аbaja. Almaty 

Supervisor: Smanova A.S.-Ph.d., Professor staršyj, head of the Department of theory and methodology 

of fine art and decorative art Kaznpu by Abay 

In article works of artists of Kazakhstan on a subject folklore are considered. And also images, traditions 

of the Kazakh people, national literature, national culture and heritage are characterized. Types of the fine 

arts, concepts of the main crafts of the people and feature of culture and tradition. 

Keywords: folk, traditions, image, national culture, traditional folklore. 
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Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер теориясы кафедрасы 

 
Мақалада кітаптың шығу тарихы, еліміздің өнеріндегі кітап графикасының тарихы мен қазіргі мәселелері 

қарастырылған.Сондай-ақ қазақтың дәстүрлі ұлттық өнер мектебінің тұрғысында қазақ графиктерінің 

шығармашылығына тоқталады. Қазақстанның жетекші графиктерінің кітап иллюстрацияларына талдау 

жасайды. Жалпы кітаптың бітімі мен болмысына тоқталады,қазақ кітаптарының мәдени-көркемдік бітімі 

айқындалып, кітап көркемдеу ісінде оның дизайны мен эстетикалық қырлары безендірудегі ұлттық  нақышпен 

байланыстырылады. 

Кілтті сөздер: иллюстрация, беттің басы (заставка), ) аяқтама (концовка), инициал, миниатюра, симметрия, 

пропорция, ритм, композиция, декорация, ксилография, линогравюра, офорт, литография, полиграфия, коллаж, 

диапазон. 

 

Кітап - ой-пікірді жариялаудың айнасы, бүгініміз бен ертеңімізді таразылар тарихи да құнды мұра. 

Кітап – білімнің кәусар бұлағы, тұнған ойдың қоймасы. Кітап – бар байлықтың бастауы, ілім-білімнің 

қайнар көзі. Міне, осындай ұлағатты ой туғызатын кітап құдіреті қазақ даласында ежелден 

қастерленген. Мұның бір дәлелі Отырардағы ең үлкен кітапхананың болуы. VII ғасырда тасқа қашап 

жазылған «Күлтегін» мен «Тоныкөк» жырларының күні бүгінге дейін сақталуы. Әбу Насыр әл-

Фараби мен Махмұт Қашғаридың, Жүсіп Баласағұн мен Қожа Ахмет Яссауидың еңбектері. 

Қазақ кітаптанушыларының зерттеуі бойынша: 1807 жылы жарыққа шыққан 115-беттiк шағатай 

тiлiнде жазылған “Сейфүлмәлiк”. Оған қазақ кiтабының тариxын зерттеушi Ш. Елеукеновтің мына 

жазбалары дәлел: “қазiр бiзге мәлiм алғашқы қазақ баспа кiтаптары “Сейфiл-Мәлiк” қиссасы (1807), 

тағы да басқа фольклорлық шығармалар”. Негiзi, қазақтың алғашқы кiтабы мынау едi деп дәл айту 
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үшiн ұзақ зерттеу жұмысы қажет. Ал қазақ кiтабының тариxын зерттеудi алғаш қолға алған Ш. 

Жиреншин қазан төңкерiсiне дейiн қазақ тiлiнде мыңға жуық кiтап шыққан дегендi айтады. Қазақ 

баспасөзiнiң тұңғышы “Түркiстан уәлаятының газетi” 1870 жылы шықса, қазақ тiлiндегi алғаш 

кiтаптар XIX ғасырдың басында бой көрсете бастады.  

Тұңғыш қазақ баспасөзi  - “Түркiстан уалаятының газетi” 1870 жылдың 28-сәуiрiнде Ташкент 

қаласынан шықты. Баспа iсiнiң қалыптасу кезеңiндегi Қазақстанда жарық көрген газет-журнал, кiтап 

басылымдары өзара тығыз байланыста болғаны тариxтан мәлiм. Сондықтан Қазақстанда сол кездерде 

баспа болуы мүмкiн деген де пiкiрлер бар.[1,70б] 

Жалпы қазақ тiлiнде жарық көрген тұңғыш кiтап Сәйфүлмәлiк киссасы 1807 жылы Қазан 

гимназиясының баспаxанасынан шығады. Бұл – қазақ кiтабының қарлығашы. Одан кейiн бiздiң 

тiлiмiзде кiтап басу iсi бiраз дамылдап, кiдiрiп барып, сол ғасырдың екiншi жартысында қайтадан 

жандана жөнеледi. Солардың бiрi – 1862 жылы Н. Ильминский араб қарпымен жариялаған “Ер 

Тарғын” жыры. Сосын оны В. Радлов орыс қарпымен қазақша 1870 жылы бастырады.  “Ер Тарғын” 

жыры 1892 жылға дейiн тағы да төрт рет басылады. Ендi бұған татар баспагерi Ш. Xусайынов 

мұрагерлерiнiң бұл дастанды 1895, 1898, 1909, 1913 жылдары тағы да төрт рет араб қарпымен 

шығарғанын қоссақ, бiр “Ер Тарғын” төңкерiске дейiн 33 800 дана болып жарық көрген. 

Руxани өмiрiмiздi нұр-шапағатына бөлеп XX ғасырдың бас кезiнде қазақ баспагерлерiнiң алғашқы 

шоғыры да пайда болды. Бұлар – Шерияздан Шеленов, Қайырбай Мұратов, Туамырза Қозыбаев, 

Раxат Телешов және басқалары. Қазақ баспагерлерiнiң арасында Сәния Ертiсбаева, Мәдина 

Әбiлғазизова сияқты қазақ әйелдерi де болды, сондай-ақ Уфадағы, Омбыдағы, Орынбордағы, 

Қазандағы медреселерде оқыған қазақ шәкiрттерi де баспа жұмысымен шұғылдана бастады. Бiрақ 

жас түлек баспагерлерiмiздiң өндiрiп, өнiмдi еңбек етуiне патшалық отарлық, озбырлық саясат 

мұрсат бермедi.[2,52б] 

XXI ғасыр кiтап ғасыры деп бекер айтылмағандықтан, мәдениеттегi қазақ кiтабының ролi – 

ұлтымыздың тағдырындағы заманауи құбылыстарды жазудан, майдалап болса да мәдени түрде 

xалыққа жеткiзуден танбағаны.  Біздің елімізде кітаптану кенже дамыған ғылымдар қатарына 

жатады. Саусақпен санарлықтай әдебиеттерді қоспағанда, бұл мәселе ғылыми тұрғыдан зерттеле 

қоймапты. 

Ұлттық мәдениеттiң xалықтық сипаты қазақ кiтаптарында айқын көрiнедi. Онда xалықтың 

мәдени-тариxи, руxани-адамгершiлiк дамуының үлгiлерi жинақталған. Бұның өзi қазақ мәдениетiнiң 

алдағы даму бағытын анықтауға негiз болмақ. 

Қазақ кiтабының мәдениетi осынау ұлттық сапаларды бойына сiңiре отырып, сол негiзде 

Қазақстанның әлемдiк өркениетпен үндесу бағытын, тұлға дербестiгiн, еркiндiк, демократия 

идеалдарының салтанат құруын, соған байланысты құндылықтардың өзгеруiн ескермей тұра 

алмайды. Ол әлеуметтiк ортасының руxани, материалдық мүмкiндiктерiне мейлiнше негiзделуге 

ұмтылады. Өкiнiшке орай, қазақ кiтаптарын жасауда бүгiнгi өскелең күн талабына сай кiтап 

мамандарын дайындауға жеткiлiктi көңiл бөлiнбей отыруында. 

 Қазіргі кезде де кітап өнерін бейнелеу өнерінсіз, әдебиетсіз елестету қиын. Бұл өнердің кітап 

көрінісінде бір-бірімен байланысы оқырманның кітапқа деген белсендігінің, танымдық 

қызығушылығының дамуына, ақыл-ой өрісінің кеңеюіне, көркемдік - теориялық ұмтылыстарының 

танылуына, дүниетанымдарының қалыптасуына оң ықпал етеді. Қандай баспадан шыққан кiтап болса 

да ол – ұжымдық еңбектiң жемiсi. Бiздiң де ұлттық кiтаптарымыздың өндiрiсiндегi бiрден-бiр қажет 

тұлға, мәдениетiмiздiң сипатын көрсететiн тұлға - суретшi. Сапалы, талғаммен көркем безендiрiлген 

кiтапты жақсы суретшiнiң еңбегiнсiз елестету мүмкiн емес. “Кiтаптың көркемделуi суретшiнiң ой-

қуаты арқылы жүзеге асады”. Безендiрiлу және иллюстрациялау жүйесiндегi шекке жеткен 

суретшiнiң мазмұнды, мәтiндi дұрыстап құрап, оны орындауға мәдениеттiң қарым-қатынасын 

эстетикалық нәтиже туындайды, әрi ол басты мәтiннiң мазмұнын құрап, оның мәнiн өзiндiк деңгейде 

ашылуына факторларға бағытталуына себепкер болады. 

Кітап графикасына кітапты иллюстрациялау мен құрылымын үйлестіру (мұқаба, ішкі беті – титул 

және кітаптың басқы беттерін безендіру т.б.) жатады.  Қолжазба кітаптың көркем безендірілуі 

кішкене көлемдегі нәзік суреттер мен өрнектер арқылы берілген. Өрнекті ою мен сюжетті-

қаріптермен толықтырылған. Өрнектеуге мыналар жатады: 

1)Беттің басы (заставка) – кітаптың, не оның бір бөлімінің басына салынатын өрнек, сурет. 

2) Аяқтама (концовка) – кітаптың тарауы мен бөлімдерінің соңына қойылған әдемі сурет, сызба. 
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    3) Инициалдар – кітаптың бастама мәтінінде суреттелген және үлкейтілген алғашқы қаріп. 

    4) Мәтін алаңдарын әртүрлі оюлармен безендіру. 

   Мәтіндегі немесе бөлек парақтағы боялған иллюстрация миниатюра деген атау алған болатын. 

Бұл термин сол кезде латынның “minium” деген сөзі қызыл бояу; “miniatus” – яғни “боялған” дегенді 

білдірді (ал қазір “миниатюра” “өте кішкентай” дегенді, яғни латынның өзара “minimum” дегеніне 

сай мағынада түсініліп жүр). Миниатюрамен безендірілген қолжазбалар “парақталған беті” немесе 

“киіндіру, безендіру”, иллюстрацияланған деп аталды. Кейіннен мәтінді жазып болған соң 

безендіруге қол қойған. Сондықтан да кейбір қолжазба кітаптарда толықтырылмаған беттер не 

бояусыз қарандашпен түсірілген сызбалар жиі кездеседі. [3,48б] 

  “Кітапты безендіруге ұлы суретшілер де атсалысқан. Мәселен, ХІV ғ. – Феофан Грек, Андрей 

Рублев. Олар ХІҮ ғасырдың соңы мен ХV ғ. басындағы орыс кітап өнеріндегі 4 шедевр – тапсырыс 

беруші мен оның қожайындары – бояр Федор, Кошка, Богдан, Хитров және Борис Морозовтың алға 

тартқан атауындағы кітап – Евангелияның авторлары. 

  ХV ғ. соңындағы кітапты безендіруге орыс суретшілері Дионисия мен оның ұлдары Владимир 

және Феодосия Изографтардың мектебі ерекше әсер етті. Соңғы фамилия атауымен байланысты ескі 

басылым нақыштары пайда болды. Феодисияның қатысуымен кітап заставкалары, металмен 

гравирлеу жүзеге асырылды. [4,59б] 

Ал ұлттық кітаптарымыздағы бір ерекшелік, мейлі қолжазба кітап болсын, мейлі баспа кітап 

болсын, қазақтың ою-өрнектері еркін пайдаланылды. Жай қарапайым гүлдің суретін салса да, соның 

бір көрінісі ұлттық бояуды, ұлттық нақыштарға келіп тұрды. Бұл ұлттық нақыштар, оюлар  - 

қазақтың тілі сияқты біздің қазақ екенімізді көрсететін тілімізден кейінгі екінші белгіміз. 

Ұлттық төлтума дүниелерді зерттеген Ө.Жәнібеков былай дейді: “Қазақ ою-өрнегінің көркем 

ойдың және оның икемді баламасы түрдің ғасырлар бойы белгілі бір тәртіппен дамып келгеніне 

байланысты өзіндігі мен өзгешеліктерін сақтап, бізге жеткені мәлім. Онда елдің тектестік жағынан 

қалыптастыру кезеңін меңзейтін жайттар да жоқ емес. Мысалға алсақ, көне түркілердің түсінігі 

бойынша құс – көктің, балық судың, ағаш – жердің белгісі болған екен. Ал олардың қазақ ою-

өрнегінің мақлұқаты, нәубетаты, ғарыштаты, тіке сызықты, нышандық, танымдық т.б. сарындарының 

мазмұнын байыта түскені белгілі. Мұны жете түсінген халық шеберлері ою-өрнектегі тепе-теңдікті 

қолтума өнердің түр-түріне пайдалануда қалыптасқан айқындықты қатаң сақтап, мінсіздікке жеткен 

болса, қазіргі сәулеткерлер оған жеңіл-желпі қарайтын болып алған. Үйлесім келсін-келмесін қошқар 

мүйіздің кез-келген тұстан көріне салатыны осыдан. Мұнда да бір жүйе керек сияқты”. Әрине, 

жүйесіз дүниенің оғаштығы өз алдына, ұлтымыздың құнын түсіріп жібермейміз бе деген ой туады? 

Сол үшін ұлттық үйлесімділікті ұлтының қадір-қасиетін бағалай білетін, одан хабары мол маман 

жасауымен қатар, қарапайым оюдың өзіндегі қажетті басты шарт – тікесіндегі және көлденеңіндегі 

симметрия, пропорция, ритм, композицияның белгілі тәртіппен орындалуын, сонымен қоса түс 

үйлесімін табуы қажет. Негізінен осы қазақы ою-өрнек қазіргі қазақ кітаптарындың “қазақы” сипатын 

анықтауда жетекші рөл атқарып отырғандығы сөзсіз.     Жалпы “қазақ мәдениетінің дәстүрлік уақыты 

оның ұлт болып қалыптасуымен және өзіндік төл мәдениеттің пісіп-жетілуімен байланысты. 

Қоғамдық өмірдің демократиялануы, ақпарат құралдарының цензурасыз еркін әрекетке көшуі 

Қазақстан Республикасында кітаптардың, соның ішінде қазақы мәдениетті дәріптейтін қазақ 

кітаптарының көбеюіне де мол мүмкіндіктер ашты. 

График безендіру мәтіндік материалдарды толықтырып, кітап құрылысының макетін жасайды. 

Қазақстанда алғашқы кітап өнерінің қалыптасуына ықпал еткен кітап баспа орындарының ашылуы. 

Қазақтың белгілі жазушыларының әдеби шығармаларын безендіруге қажеттіліктің болуы ХХ 

ғасырдың 20-30 жылдары Қазақстанда кітап графикасының қалыптасуына және ұлттық тақырыптар 

көрініс табуына түрткі болған.[5,21б] 

Кітап графикасы Қазақстанда 1920-30 жылдары қалыптаса бастады. 20 жылдардың аяғы мен 30 

жылдардың басыңда көркемөнер сахнасына ағалы-інілі Қожахмет пен Құлахмет Қожықовтар шықты. 

Құлахмет Қожықов көркем фильмдерге арналған киім үлгілерінің эскиздері, декорациялармен көп 

жұмыс жасады. Сондай-ақ суретші кітап безендіруге көп көңіл бөлді. Ол ксилография техникасын 

қолданып, ұлы Абай өлеңдері мен Тарас Шевченко шығармаларын иллюстрациялады. Кітап графика 

саласы В.И. Антощенко-Оленов (С.Сейфуллин шығармалары, 1964); С.Романов («Қырық өтірік» - 

халық ертегісі, 1955); К.Я.Баранов («Қазақтың халық эпосы», 1941); Ю.П.Мингазитдинов 
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(Ғ.Мүсіреповтің «Оянған өлке» романы, 1959) есімдерімен тығыз байланысты. 1950-80 жылдары 

кітап графикасы жаңа белеске көтерілді. Жаңадан құрылған («Мектеп», «Жалын», «Өнер») 

баспалары басылымдарында көптеген суретшілердің графикалық жұмыстары ұтымды пайдаланылды. 

Басылымдардың сапасы артып, жақсаруы графикалық күрделі тәсілдерді (линогравюраны, офортты, 

литографияны) игеруге мүмкіндік туғызды. Осы кездегі кітап графикасы ісіне тікелей қатысты 

суретшілердің туындыларында шығарма тақырыбын талдап, мазмұнына терең мән беру бағыты 

байқалады. 1970-80 жылдардағы басылымдарды безендіруде И.Исабаев («Абай лирикасы», 1977); 

А.Рахманов (У.Шекспирдің «Сонеттері», 1978); А.Бейсембинов («Эзоп мысал-мақалдары», 1978); 

В.А.Григорьев, М.Қисамединов (Гетенің «Фауст» поэмасы, 1980), т.б. зор еңбек етті. Сондай-ақ осы 

кезенде суретші-график Әлімхан Смағұлов шығармашылықпен өнімді еңбек етті. Ол «Ақсауыт» 

жинағына, «Қобыланды батыр» эпосына, дастандарға және т.б. шығармаларға иллюстрациялар 

жасады. Қазақстан графиктері безендірген басылымдар халықаралық, бүкілодақтық, республикалық 

кітап көрмелеріне қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Белгілі суретші Ағымсалы Дүзелханов 

«Айман-Шолпан» және «Қыз Жібек» лирикалық эпостарына иллюстрацияларды литографияда 

орындаған. Осы тас бетін бедерлеу арқылы қағаз бетіне түсетін графика өнерінің бұл ерекше түрін 

суретші эпостық шығармаларға өте ұғымды пайдалана білген. Бұл туыңдыларды көргенде, ата-

бабалардан қалған «Таңбалы тастағы» бейнелер қайта тірілгендей әсер қалдырады. Өнердегі 

сабақтастық пен ата дәстүрі жүйелі жалғасын тапқан. Әдеби шығармалардың желісімен жүріп, тым 

әдемі иллюстрациялар жасаған суретшілер аз емес. Литография техникасында В.Сидоркин, 

А.Дүзелханов, Қ.Каметов т.б., ал линогравюра техникасында Т.Ордабеков, офорт техникасында  

К.Бекенов т.б. суретшілер тамаша шығармалар жасады.[6,15б] 

 XX ғасыр қазақтың баспа кiтаптарына да өз жаңалығымен келдi. Кiтап қалың көпшiлiкке 

арналғандықтан, оның безендiрiлу мәнiнде де мәнер өзгердi, сыртқы мұқабаны әспеттеуге көбiрек 

көңiл бөлiнетiн болды, сөздi нақты бейнеге айналдыру өнерi туды. Баспаxана мүмкiншiлiктерiнiң 

артқаны сондай, шығарма идеясының мазмұнын жеткiзетiндей қандай түрлi-түстi сурет салынса да, 

оны қайталап, айнытпай қағазға түсiруге полиграфия тiлi әбден жетедi. Оны баспаxананың 

көркемдiк-теxникалық тiлi десеңiз де сиымды. Суретшiнiң дара қолтаңбасын сол қалпында жеткiзуге 

жағдай бар. Кiтап безендiруде шығармашылыққа кең өрiс ашылды. Фотосурет, коллаж түрлерi жиi 

қолданылып, кiтап графикасында безендiру iсiн бүгiнгi заман  талабындағы теxникада жүзеге 

асыратын маман – кiтап дизайнерiнiң суретшi екеуi бiрлескен шығармашылық еңбегi тиiмдi 

пайдаланылуда. Кiтап графикасы – қызық та қиын өнер болғандықтан, кiтап безендiру сырт 

қарағанда соншама көп еңбектi қажетсiнетiн болып көрiнуi мүмкiн. Дегенмен, шығарманың ұлттық 

идеясын ашып, ойына ой, көркiне көрiк қосып ажарландырып оқырманға ұсыну үшiн суретшiнiң де 

ұлттық мәдениеттен xабары болуы шарт.Жаңа компьютерлік технологияның енгізілуіне байланысты 

1990 жылдардан бастап кітап графикасы ісінде елеулі өзгерістер пайда болды. Басылымдарды 

дайындау мерзімі қысқарып, кітап безендіру ісінің мүмкіндіктері ұлғайды. Түстер диапазонының 

кеңеюі (16 млннан астам реңк), оларды бөлу құралдарының көп түрлілігі, арнайы компьютерлік 

бағдарламалар мен жоғары сапалы принтерлер көркем графика мен шығарма композициясындағы 

үйлесімділікті күшейтіп, суретші ойының неғұрлым дәл берілуіне ықпал етті. 

Қазiргі уақытта Қазақстан иллюстрациясы шетелдiк баспа графикасы суретшiлерiнiң еңбектерiнен 

артық бағаланып, кiтап безендiруге бiздiң суретшiлермен келiсiм-шартқа отыруға сұраныс артып 

отыр. 2002 жылы безендіру бойынша Жапонияда өткен кітап байқауында А.Меңдібайдың «Қазақ 

ертегілері» жинағын жасаған иллюстрациясы қола медальға ие болды. 
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В данной статье рассматриваются истории происхождения книги, истории искусств книжной 

графики  и текущие проблемы страны. А также творчество казахских графиков в контексте 

традиционной отечественной художественной школы. Проанализированы книжные иллюстрации 

ведущих графиков Казахстана. Автор рассматривает книгу в художественном оформлении и 

эстетические аспекты, связанные с разработкой национального колорита. 

Ключевые слова:иллюстрация, заставка, концовка, инициал, миниатюра, симметрия, пропорция, 

ритм, композиция, декорация, ксилография, линогравюра, офорт, литография, полиграфия, коллаж, 
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In this article stories of an origin of the book, history of arts of book graphics and the current problems of 

the country are considered. And also creativity of the Kazakh schedules in the context of traditional domestic 

art school. Book illustrations of the leading schedules of Kazakhstan are analysed. The author considers the 

book in decorating and the esthetic aspects connected with development of national color. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВУЗОВСОКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Какимова Лаура Шариповна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Музыкального образования и хореографии,  заместитель директора по научной 

работе и академической мобильности Института искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая 

 
В статье поднимаются проблемы модернизации вузовского педагогического образования: концептуальные 

подходы совершенствования педагогики музыкального образования, обновление содержания и структуры 

образовательных программ по специальности  «Музыкальное образование»; освещается проблема развития 

компетенций бакалавра музыкального образования. 

Ключевые слова:  образовательные программы, бакалавр музыкального образования, компетентностный 

подход, профессиональные компетенции. 

 

Прошедшая в апреле месяце расширенное заседание учебно-методического объединения 

республиканского учебно-методического совета и послевузовского образования МОН РК на базе 

Казахского государственного женского педагогического университета очередной раз затронул 

глобальную тему модернизации педагогического образования обсуждением важных проблем: 

- Разработки образовательных программ по специальностям в разрезе бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры ВУЗов; 

- Интеграции отечественной системы образования согласно мировым стандартам; 

- Совершенствования педагогического образования; 

- Имплементации опыта Назарбаев Университета в высших педагогических учебных 

заведениях Казахстана; 
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- Развития профессиональных компетенций будущих педагогов [1]. 

В докладе на пленарном заседании УМО директора Департамента высшего, послевузовского 

образования и международного сотруднчества МОН РК С.М. Омирбаева были озвучены ключевые 

направления системной модернизации вузовского педагогического образования, в частности, такие 

как подготовка квалифицированных, конкурентоспособных педагогических кадров, качество и 

респектабельность образовательных программ высших учебных заведений по специальностям, их 

индикаторы и показатели, наличия номенклатуры последующих учебных годов, а также проект 

государственной программы академической самостоятельности вузов. Озвучены были  элементы 

дуального обучения, внедрения и развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы, изменения 

структуры дисциплин, правила проведения педагогической практики по всем видам, правила 

организации и реализации образовательных программ по двудипломному образованию внутри и 

между вузами, то есть акцент ставился на академическую мобильность политики вуза (в особенности 

внешней мобильности). Так к примеру, на усмотрение вуза был оставлен  наличие УМКД, 

обязательным - только силлабус по дисциплине. Как непрерывный элемент вузовского процесса  

педагогическую практику, - отметил лектор, -  педагогические специальности могут самостоятельно 

и непрерывно, не отрываясь от учебного процесса проводить в течении года. Изменения 

классификаторов должны быть ориентированы на решения проблемы малокомплектных школ, то 

есть удвоение специальностей. Открытие на базе своего вуза курсов повышения квалификации и 

курсов обучения, отметил в своем выступлении С.М. Омирбаев, должны отражать имиджевую 

политику вуза.  

Что касается новых образовательных программ внедренных в вузовский учебный процесс, указал 

руководитель департамента, то их следует обновлять по новым технологиям и компетенциям и 

рекомендовал ориентировать ППС на усиение «языка компетентности». В содержание вузовских 

образовательных программ (ОП), критически подчеркнул глава ведомства, - зачастую вводятся 

дисциплины из-за «меркантильных интересов» авторов и разработчиков программ, и  рекомендовал, 

что ОП должны быть разработаны  согласно с вузами-партнерами. Из выступления директора 

следует, что в первую очередь, ОП должны быть ориентированы на формирование необходимых 

компетенций у будущих специалистов, тогда его знания, привитые и апробированные на практике 

умения и навыки помогут в конкуретноспособной среде найти свое предназначение для учителя 

современной формации, компортное применение своих способностей и возможностей помогут 

проявить ему качества, как педагогу-новатора, методисту широкого профиля, исследователя и 

акивного деятеля в продвижении современных методов и технологий образования, решении 

современных проблем развития личности учителя в современной образовательной среде, 

ориентировать на гуманистическую педагогику. 

На наш взгляд, практическая значимость использования опыта вуза в апробации и внедерении 

образовательных программ должны представлять общественный интерес. Вектором развития ОП 

следует назвать развитие творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей 

обучающихся (бакалавров, магистрантов, докторантов) в повышении престижа педагогической 

профессии. Оригинальные методики преподавания и технологии (инновационные методики, проекты, 

презентации и т.п.), должны выявлять и поддерживать их талант, способности, возможности к 

раскрытию своих исследовательских навыков и умений, тем самым  прививать интерес к научной 

деятельности, творческому самовыражению и самореализации личности. 

Важными факторами, определяющими положительную устойчивую мотивацию студентов к 

изучаемому предмету, являются: содержание учебного материала; организация учебной 

деятельности; коллективные формы учебной деятельности; оценка учебной деятельности; стиль 

педагогической деятельности. Особое внимание в подготовке современного бакалавра музыкального 

образования в вузе вызвано заметным падением общего уровня профессиональной компетентности 

специалистов, которое явилось результатом процесса, начавшегося многие десятилетия ранее. 

Прежде чем говорить об образовательных программах, следует указать на направленность 

подготовки специалистов, ориентированных обучению  по данной программе, а  вместе с тем и 

специфику школьных программ по музыке. 

В настоящее время в Казахстане с выходом на мировое  образовательное пространство и 

вхождением по Болонскому процессу в систему кредитного обучения стало возможным разработка и 

апробация новых образовательных программ. Положительным явлением в этом плане является 
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конкурентоспособность, альтернативность и индивидуальный подход в построении траектории 

обучения, ввод новых интерактивных методов обучения и многое другое. Но вместе с тем стал 

риторический вопрос, а столь ли важна новая программа в разрез устоявшимся государственным 

общеобразовательным стандартам образования. По этому поводу был поднят вопрос о 

респектабельности и результативности прежней системы музыкального образования в подготовке 

будущих учителей музыки,  которая по-мнению некоторых ученых, была «ориентирована  на 

развитие эстетического вкуса школьников» [2, c.16]. Автор статьи дискутирует о содержании 

учебников по музыке, в которых на его взгляд, не уделяется «внимание профессиональному 

развитию музыкального слуха, читки нотного текста с листа учащимися общеобразовательных 

школ»; к тому же «сами учебники создаются прежними кадрами музыкально-педагогической 

системы». Выйти из сложившейся  проблемы видится им ориентиром на систему образования разных 

стран, таких  как США, Канада, Великобритания, Япония, Германия и другие. Анализ школьных 

программ указанных стран свитетельствует, что в них  «музыкальное образование воспринимается 

как обучение самой музыке, прежде всего, основам теории и сольфеджио. В свою очередь, 

отечественное школьное музыкальное образование ставит своей целью «воспитание музыкально-

эстетического вкуса школьников», который не измеряется в условиях музыкальной безграмотности и 

не отвечает современному уровню развития школьников», - дискутирует автор [2]. Он приводит 

сравнительно-сопоставительный анализ  содержания программы музыки в начальных классах в 

странах США, Южной Кореи, Тайвань, Японии и Казахстан. Основное различие отечественного 

музыкального образования в приведенной таблице профессором Т.А. Коныратбай, ясно 

вырисовывается ограничением музыкальной деятельности на уроках музыки пением и слушанием, 

тогда как в зарубежных  аналогах изучают теорию музыки, сольфеджио, гармонию, композицию, 

музыкальную литературу и историю музыки, включая музыкальный инструмент. К сожалению, им не 

указано было количество часов отведенных на предмет музыки в зарубежных странах. Тогда как в 

нашей школьной системе уроку музыки отводится всего один календарный час в неделю, в котором 

должны по требованию программы  проводиться все формы и виды музыкально-педагогической 

деятельности (музыкальная грамота, исполнение, слушание музыки, беседа, игра на музыкальных 

инструментах и прочее). Прав лишь автор в том, что главное отличие и противоречие двух 

образовательных систем в том, что «наши школьные программы соответствуют общему 

(начальному), а зарубежные – специальному уровню» [2, c.18].  

Стоит отметить, что в настоящее время в республике были апробированы ряд школьных программ 

по музыке. С 2014 года в школьную образовательную систему повсеместно стала внедряться 

авторская программа «Музыка» А. Раимбергенова [3],  в которой после первого опыта (90-х годов) 

учебник дополнился широким музыкально-историческим и теоретическим материалом. Мы не 

беремся на настоящий момент проводить анализ новому учебнику, который уже во многих школах 

города (из результатов педагогической практики студентов-выпускников)  используется как основной 

материал учебного процесса, и оставим этот на рассмотрение методистам по школьной практике.  

 Произойдут существенные  изменения в школьной системе обучения музыке, если за ориентир 

взять не только аналогию зарубежного музыкального образования, указанного профессором, но и 

если учесть современные требования к профессиональной компетентности, будущего специалиста, 

готового  работать в конкурентоспособной педагогической среде, с учетом новых педагогических 

технологий. И здесь следует обратиться к образовательным программ специальности. 

Автор выше указанной статьи обращает внимание на отсутствие предметов музыкально-

педагогического цикла с ярко выраженной научной направленностью, которым изобилует 

государственный стандарт нынешнего образца КазГосЖенПУ,  отличающей  однотипным  подбором 

тем среди цикла предметов, изучающие в основном на профилирующих предметах.  Критикует 

ученый и в адрес типового учебного плана, подготовленного коллективом авторов КазНПУ им. Абая 

перевесом предметов педагогического цикла (16 дисциплин) и занятием вопросами методики и 

педагогического мастерства. Он указывает, что в этом и состоит одна из причин слабой подготовки 

учителей музыки; что теоретический материал должен быть первоосновой в обучении музыке, 

нежели методика обучения самой музыке, с чем можно не согласиться [2]. 

Встает необходимость обратиться к профессиональной характеристике специалиста – бакалавра 

музыкального образования. В первую очередь, это учитель музыки, методист, наставник и 

воспитатель, пропагандист. И, чтобы преподавать уроки музыки в школе, ему необходимы помимо 
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наличия суммы знаний (о которых он получает в достаточной степени на занятиях теоретического 

цикла), иметь арсенал умений и навыков применять полученные знания в практической своей 

деятельности, то есть – уметь играть, подбирать, транспонировать, проводить распевание хора (то 

есть класса) и дирижировать, разучивать песню, показом  репетиционного  жеста, владеть 

технологией игры  на синтезаторе и т.п. Говоря современным языком педагогики, он должен владеть 

компетенциями, приемлемые в своей творческой и педагогической, музыкально-просветительской и 

исследовательской деятельности. Поэтому, на наш взгляд, не стоит отодвигать методику на второй 

план, а цикл исполнительских дисциплин, на которых и проводиться навыки формирования 

практической работы с музыкальным материалом должны быть привилегированными дисциплинами. 

Таковы тенденции современного требования к специалисту в данной области и вся система 

педагогики высшего музыкального образования ориентирована на формирование этих важных 

компетенций, которые в природе современной педагогической науки стали разнообразными 

(методологическая, методическая, коммуникативная, предметная, профессиональная и другие виды). 

Разработанный проект образовательной программы по подготовке бакалавра музыкального 

образования по данной специальности (2015г.) коллектива авторов имеет своей целью «подготовку  

высококвалифицированных педагогических кадров по музыкальному образованию, обладающих 

высокой социальной и  гражданской ответственностью, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в следующих направлениях:  

– воспитание и формирование всесторонне развитой личности; 

– формирование систематизированных знаний в области  музыкального образования;  

– организация учебного процесса по музыкальному образованию на современном научном уровне; 

– осуществление научных исследований [4]. Ее основными задачами стали такие направления, 

как: 

– обеспечение  качественной профессиональной подготовки  будущих учителей музыки в 

соответствии с социальным заказом общества и мировым стандартам образования; 

– формирование системы ключевых компетентностей, а также общенаучных и специальных 

знаний, умений и навыков будущих учителей музыки (музыкальное образование); 

– освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. Указанные авторами 

образовательной программы (ОП) компетенции, такие как:   общекультурные,  профессиональные, 

предметные для  выпускника по этой специальности, формируемые в результате его освоения 

достигаются путем [4]: 

- Общекультурных компетенций характеризующие выпускника как способного к 

формированию и объективной оценке личностного уровня притязаний, а также владеет навыками 

повышения уровня интеллектуального развития обучающихся; наличия и владения трехъязычием; 

компьютерной грамотности и переработки информации и др.;  

- Профессиональных  компетенций, где «будущий специалист должен владеть навыками: 

- моделирования учебно-воспитательного процесса и уметь реализовывать его в практике 

обучения;  

- использования средств учета общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, 

зная особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- использования методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов и 

знание различных теорий обучения, воспитания и развития, а также образавательных программ для 

обучающихся  разных уровней образования; 

- владения способами организации различных видов деятельности детей, способами организации 

совместной деятельности; 

- понимания высокой социальной значимости профессии, соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

- участия  в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

- владения методикой критического мышления;   

- разделения ценностей и убеждений инклюзивного образования; 
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- ориентирования на результат  и  мобильность в развитии компетенций,   необходимые им для 

адаптирования к меняющемуся рынку труда [4]; 

- Предметных компетенций, где «выпускник должен:  

- знать цели и задачи музыкального образования; 

- знать основы музыкально-педагогической науки, методы музыкально-педагогических 

исследований в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; 

- знать музыкально-теоретические вопросы, в том числе: средства музыкальной выразительности, 

исторические сведения (различные направления, эпохи, школы, концептуальные основы), природу 

интонирования, анализ музыкальных произведений; 

- знать историю развития отечественной и зарубежной музыкальной культуры, творчество 

композиторов; 

- знать этапы развития музыкального образования; 

- знать специфику музыкального искусства, особенности художественно-образного языка, 

познавательную и воспитательную роль музыки; 

- уметь применять в педагогической деятельности полученные знания в области музыкального 

образования при решении педагогических, учебно-воспитательных и научно-методических задач; 

- уметь исполнять вокально-хоровые и инструментальные произведения разнообразного  

репертуара (зарубежная, русская, отечественная классическая музыка; образцы народной музыки 

(обработки народных песен, кюев/, современная музыка); 

- уметь аккомпанировать, импровизировать, осуществлять чтение нот с листа, хоровые партитуры, 

сольфеджировать и тактировать песни (мелодию); руководить хоровым коллективом;   

- владеть методикой музыкального образования 

- владеть музыкальными инструментами (фортепиано, баян, домбра, кобыз); 

- владеть основными вокально-хоровыми навыками (дыхание, дикция, интонирование, хоровой 

строй, различные виды ансамблей и др.); 

- владеть дирижерской и исполнительской техникой;  

- проводить комплексный вокально-хоровой анализ песен;  

- объяснять характер и содержание музыки детям; побуждать и поддерживать к ней 

познавательный интерес; 

- обобщать и распространять передовой педагогический опыт» и т.д. [4]. Кратко и лаконично 

расписаные типы и компетенций, на наш взгляд, в купе служат платформой и ориентиром языка 

компетенций, на которые указывал в своем выступлении директор департамента.  

Таким образом, для успешной реализации образовательных программ необходимо своевременное 

и эффективное решение проблемы системной модернизации в свете рассматриваемой проблемы, так 

как наличие и умения применять знания на практике навыками интегративных, креативных, 

рефлексивных и других качеств, которые является компонентами профессиональной компетентности 

будущих специалистов, действенно благодаря сформированной компетентности в сфере подготовки 

бакалавра музыкального образования. 
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Түйіндеме 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ 

МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨКЕЙТЕСТІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Какимова Лаура Шәріпқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, 

«Музыкалық білім және хореография» кафедрасының доценті, 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің  Өнер, мәдениет және спорт институтының академиялық ұтқырлық 

және ғылыми істер жөніндегі  директорының орынбасары 

Бұл мақалада жоғары оқу орны мұғаліміне білім беруді жаңғырту мәселелері қаралады: 

музыкалық білім берудегі педагогиканы  концептуальды тұрғыда жүзеге асыру, «Музыкалық білім» 

мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны мен құрылымын жаңарту; музыкалық 

бакалавр маманын даярлау  құзіреттерін дамыту мәселесіне баса назар аударылады. 

Түйін сөздер: білім беру бағдарламалары, музыкалық білім беру бакалавры, құзыреттілік 

негізінде көзқарас, кәсіби құзыреттілік. 
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АРТПЕДАГОГИКА В XXI ВЕКЕ: ОРИЕНТИРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Айтбаева А., Шайгозова Ж., Султанова М. - 

Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая 

 
В этой статье рассмтариваются такие термины как «художественное воспитание», «артпедагогика», 

«арттерапия» и «артпсихология». Если термин «художественное воспитание» давно известное понятие для 

методистов, то термины «артпедагогика», «арттерапия» и «артпсихология» привлекает внимание 

исследователей только в последние годы. Вопрос соотношения этих терминов, их роль в современной 

педагогике на наш взгляд недостаточно раскрыты. 

Ключевые слова: художественное воспитание, Казахстан, артпедагогика, арттерапия, артпсихология 

 

В современной социокультурной ситуации отечественная система образования, как никакая 

другая сфера жизни общества нуждается в опережающем развитии. Она должна не только чутко 

реагировать на все достижения научной мысли и потребности общественной практики, но и быть 

постоянно нацеленной на будущее.  Вопрос актуален и с точки зрения очевидных противоречий 

между логическим пониманием того, что в условиях современного индустриального и, тем более, 

постиндустриального общества социальная конкурентоспособность человека с традиционным типом 

образования существенно ниже, чем у образованного по новой модели, с одной стороны, и 

фактическим отсутствием научно разработанной новой модели образования, социализации и 

инкультурации личности - с другой. В этом аспекте, любому педагогу-методисту понятно, что от 

понятийного аппарата зависят подходы, которые он будет реализовывать в процессе обучения 

предметам художественного цикла. На данный момент в системе казахстанского художественного 

образования наблюдается подмена одного понятия другим, что не мудрено, ведь до сих пор нет 

казахстанского учебника по методике преподавания изобразительного искусства в школе, 
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одобренного МОН РК (получившего гриф Центра «Учебник»), в котором был бы освещен весь 

понятийный аппарат художественной педагогики с учетом современных мировых достижений науки. 

При этом, вне поля зрения остаются вопросы соотношения художественной педагогики 

(художественного образования и воспитания) с артпедагогикой, ее методами, целями и задачами.  

Поэтому первое, что необходимо сделать – это определиться с понятийным аппаратом 

современной художественной педагогики. Казахстанская школа художественного образования в силу 

объективных исторических причин традиционно была ориентирована на советскую школу, основная 

база (причем, функционирующая до сих пор) «фундаментирована» последней. Не для кого не секрет, 

что многие ГОСО, образовательные программы (школа-колледж-вуз) с некоторой долей в пользу 

национального компонента, до недавнего времени все еще во многом были основаны на советских 

программах.
2
 Ситуация изменилась в другую сторону в последнее десятилетие.

3
 

В целом, фундаментальным постулатом художественного образования во всех ее видах 

(формального и неформального) является понятие «художественное воспитание», определение 

которого расширялось и дополнялось в течение достаточно длительного времени, с эпохи И.Г. 

Песталоцци [1], именно с той эпохи, когда рисование стало обязательным учебным предметом в 

общеобразовательной школе.  

На сегодняшний день под «художественным воспитанием» принято понимать «целенаправленный 

процесс формирования способности воспринимать, чувствовать, любить, оценивать искусство, 

наслаждаться им и создавать художественные ценности, развитие способностей и дарований в 

различных областях искусства» [2, c. 583]. При этом, художественное воспитание реализуется не 

только в рамках предметов художественного цикла в общеобразовательной школе или 

образовательной области «Искусство»
4
 как сейчас называют этот цикл предметов в рамках 

обновленого содержания среднего образования Казахстана, разработанного АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» совместно с Национальной Академией образования имени 

И.Алтынсарина и учителями общеобразовательных школ в 2015 году, но и другими компонентами 

сферы художественного воспитания. К таковым следует относить: театр, кино и телевидение в целом, 

цирк, музеи и другие различные учреждения культуры и искусства.  

Примечательно, что  названная обновленная программа образовательной области «Искусство» 

основана на одном из молодых перспективных направлений – артпедагогике. Проводником 

новаторских идей артпедагогики в школьное образование является АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». В анализируемой программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» представлен довольно широкий спектр заданий, включающий элементы артпедагогики. 

Разработчики программы «сквозной нитью» выразили главную особенность артпедагогики, которая 

заключается в том, что  она оперируя средствами искусства и художественно – творческой 

деятельности, не подменяет собой художественное образование и воспитание, а дополняет их и 

придает процессу развития, обучения и воспитания школьников новую специфическую 

направленность. К примеру, в обновленной программе изобразительного искусства, действующей в 

рамках пилотного проекта в 30-ти школах Казахстана нужно сказать, что авторы этой статьи 

являются разработчиками всего УМК
5
 для 1 класса общеобразовательной школы, где мы стремились 

к широкому и обоснованному применению артпедагогических технологий: изготовление 

музыкальных инструментов и игра на них, применение элементов традиционной хореографии, 

                                                           
2
Не умаляя достоинств советского художественного образования, не раз доказавшей в свое время высокую 

степень востребованности можно отметить, что в современных условиях мировой интеграции во всех аспектах 

жизни она потеряла свою актуальность. На наш взгляд, уже давно настало время творческой переработки всего 

мирового опыта художественной педагогики для дальнейшего плодотворного развития казахстанской системы 

художественного образования. Мы рассматриваем опыт советской системы образования как один из 

значительных этапов развития системы казахстанского художественного образования 
3
Начиная с 2006 года, с момента проведения Всемирной конференции по образованию в области искусств: 

создание творческого потенциала для XXI века (Лиссабон, 6-9 марта 2006 г.) 
4
Учебная программа для начальной школы (1-4 классы) в рамках обновления содержания среднего образования 

(пробный вариант для апробации в 30-ти пилотных школах). - Астана, 2015. - 48 с. 
5
Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э., Жаманкараев С.К. Изобразительное искусство 1 класс (учебник, рабочая 

тетрадь, методические рекомендации для учителя). – Алматы: Алматыкитап, 2015.  
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изготовление масок животных и инсценировка народной сказки, выставка творческих работ и многое 

другое.  При первичной экспертизе настоящее УМК получило положительные отзывы.  

В связи с вышеизложенным, следующее понятие, которое мы будем рассматривать в настоящей 

статье – это понятие «артпедагогика». В современной науке под артпедагогикой принято понимать 

новую самостоятельную отрасль педагогической науки, изучающую закономерности воспитания и 

развития человека средствами искусства (не только детей, но и взрослых). Само понятие 

«артпедагогика» состоит из двух слов «арт» и «педагогика». «Арт» переводится на русский язык как 

«искусство» (лат. – ars, англ. и фр. – art, итал. – arte). При чем в англоязычных стран под «арт» 

понимаются только визуальные искусства (живопись, скульптура, графика и др.), а в большинстве 

стран мира под «арт» подразумевают не только визуальные искусства, но аудиально-словесные 

(музыка, литература, поэзия и др.) и синтетические (сценические и экранные искусства, театр и др.). 

На наш взгляд, в понятие «арт» входят все виды искусств, отражающие реальные формы 

художественно-творческой деятельности, различающиеся, прежде всего, способом воплощения 

художественного содержания (художественной информации). 

По словам, Н.Ю. Сергеевой сегодня слово «арт» в качестве составной части сложных слов прочно 

вошло в обиход научного и разговорного языка [3, c. 24]. Так, исследователь условно разделяет 

словосочетания, где встречается «арт» на четыре группы:  

1) новые художественные течения и направления современного искусства (оп-арт, лэнд-арт, фото-

арт, джанк-арт, видео-арт, боди-арт, нет-арт, мэйл-арт и др.);  

2) указания на причастность к художественной деятельности и ее продуктам (арт-критик – арт-

критика, арт-директор, арт-дилер, арт-менеджмент, арт-каталог, арт-магазин и др.);  

3) названия событий, выставок, литературы, имеющих отношение к искусству («Арт-Москва», 

«Арт-манеж», «арт-периодика», арт-словарь» и т. д.); 

4) обозначение области научно-практических знаний и занятий, а также производных от них 

понятий (арт-терапия – арт-терапевт, арт-терапевтический процесс, арт-терапевтическое 

пространство, артметоды, арттехнологии и т. д., артпедагогика– артпедагогический процесс, 

артпедагогическая деятельность, артпедагогический подход и т. п.) [3, с.25]. Как мы видим, диапазон 

применения слова «арт» достаточно широк, и в целом, очерчивают современную сферу действия 

искусства/искусств. При этом, в артпедагогике, арттерапиии артпсихологии– искусство далеко не 

непосредственная цель деятельности, а прежде всего средство достижения своих сугубо 

профессиональных задач. 

В свою очередь, здесь нам хотелось привести небольшие статические данные по частоте 

употребления термина «артпедагогика» в научных и научно-популярных статьях на сайте 

электронной научной библиотеки открытого доступа (OpenAccess) «КиберЛенинка», составленную 

из обширной базы статей из архива журналов России и ближнего зарубежья, в том числе, научных 

журналах, включенных в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации 

результатов диссертационных исследований. Так, на 6 страницах приведены 20 статей в которых 

встречается термин «артпедагогика» (общее количество 180 единиц), из них в качестве средства 

специального (или инклюзивного) образования рассматривают более 20 исследователей, просто 

огромное количество статей представляет артпедагогику как средство воспитания, гармоничного 

развития ребенка, школьника, учащегося через музыку, драму, изобразительное искусство. Подобные 

статистические данные можно привести и с англоязычных сайтов. К примеру, по известной базе 

«JSTOR» на одной поисковой страничке по запросу «artpedagogy» было выдано 25 статей из общих 

803 страниц. Настоящий факт, несомненно подтверждает огромный интерес исследователей к этому 

направлению педагогики во всем мире. 

Итак, артпедагогика трактуется исследователями по-разному: Л. А. Аметова-Давыдовская говорит 

о ней как об «арт-терапевтической педагогике» [4]; В. П. Анисимов называет ее «эстетпедагогикой 

или психопедагогикой искусства» [5]; О. С. Булатова говорит об «арт-педагогическом подходе» [6].  

Так, в книге Л. А. Аметовой-Давыдовской [4] эмоциональное возрождение рассматривается как 

гармонизация состояний человека под воздействием произведений искусства, что она называет арт-

терапией. В целом, книга раскрывает педагогическую технологию использования искусства в системе 

художественного образования, изложен современный взгляд на музыкальную психологию и 

психологию изобразительного искусства.  

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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В.П. Анисимов акцентирует внимание на методы психотехники искусства, считая артпедагогику 

«как альтернативу сложившимся стереотипам воспитания искусством на основе объяснительно-

иллюстративных методов, имеющих более рационально-технократический характер, чем естественно 

сообразный онтогенезу развития ребенка и собственно высокохудожественным эталонам искусства 

[5, с.146]. Сказанное означает, что в артпедагогике акцент из освоения искусства, на субъективный 

опыт рефлексии своих (ученика/учащегося) состояний, чувств, переживаний, мыслеобразов, 

отношений к миру и самому себе.  

О. С. Булатова, анализируя «артпедагогический подход» исследует его с позиций соотнесенности 

в образовательном процессе «логико-гносеологического и художественно-эстетического планов», 

затрагивая также проблему «воплощения педагогом художественных ролей (драматурга, режиссера, 

артиста) [6, с.5]. 

При чем, понимание артпедагогики как практикоориентированного подхода наиболее 

распространенное. В нашем понимании, артпедагогика – это одна из самостоятельных 

междисциплинарных областей педагогики, которая базируется на трех областях научного знания: 

психологии, искусства и собственно самой педагогики, «где воспитание, образование, развитие 

личности, ее коррекция осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного 

[9]. При этом, нам бы особо хотелось отметить следующие моменты: 

- междисциплинарность артпедагогики приводит к многообразию интерпретаций значения 

термина, его трансформации, и даже смешению содержания и функций различных областей науки, и 

практики. Предметное поле артпедагогики позволяет говорить о ней как о имеющей ее различии от 

специально профессионально ориентированного художественного образования (изостудий, 

художественных школ и колледжей от музыкальных до хореографических); художественного 

(эстетического) воспитания и арттерапии. При этом, акцентирование на областях артпедагогики 

(терапевтической, психологической или художественной) значительно сужает ее сущностную основу, 

ее целевую характеристику, и не подменяя сферу художественного образования и эстетического 

воспитания, выходит далеко за ее пределы, обогащая и дополняя их; 

 - артпедагогика одинаково действенна во всех возрастных группах (с момента раннего развития 

детей и до глубокой старости, что говорит об ее широком спектре действия вплоть до сферы 

акмеологии. При чем, для людей с ограниченными возможностями (инклюзивное образование) и 

потенциально здоровыми людьми); 

- технологии артпедагогики могут быть интегрированы во всех предметные области образования; 

- артпедагогика, несмотря на то, что сформировалось как новое направление педагогикилишь в 

конце ХХ в. - начале ХХI в. имеет глубокие корни в истории мировой культуры. Ведь, народные 

традиции воспитания и врачевания посредствам разных видов искусств известны всем народам мира 

с древних времен;
6
 

- в цепке с термином «артпедагогика» наиболее часто встречаются термины «арттерапия» и 

«артпсихология».  

На данный момент в науке под арттерапией понимается междисциплинарная область знаний, 

интегрирующая медицину, педагогику, культурологию, психологию и другие научные дисциплины. 

Ее сущностью считается терапевтическая и коррекционное воздействие искусства на субъекта «и 

проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно-

творческой деятельности» [7, с. 112]. При этом, арттерапия является одной из форм терапии 

искусством или креативной психотерапии (creativeartstherapies). В ряде стран мира, рассматриваемой 

в качествепарамедицинскойпрофессии, наряду с такими родственными профессиями, как 

музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия и драматерапия. Следующий термин, наиболее 

часто рассматриваемый с артпедагогикой и арттерапией - это артпсихология, под которой принято 

                                                           
6
Об истории развития традиционных методов артпедагогики и арттерапии в истории мировой культуры, и в 

частности в рамках тюркской культуры авторы настоящей статьи планируют рассмотреть в своем новом 

исследовании. На данный момент можно сказать, что в тюркской культуре традиционно любой вид искусства 

воспринимался как средство воспитания (система ұста-шакірт) и врачевания (практика казахских шаманов-

баксы), и был оформлен в стройную систему народной педагогики, выражающуюся в тюркском идеале 

личности «сегіз қырлы – бір сырлы». При этом, развитие всевозможных вариантов казахского народного 

целительства демонстрируют то, что все они, без исключения, содержат элементы терапии искусством. 
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понимать одно из направлений практической психологии,которое использует искусство и культурное 

наследиедля коррекции, поддержки и развития личности.  

По мнению, В.Л. Прокофьевой арттерапия включает в себя изотерапию (лечебное воздействие 

средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и 

т.д.); библиотерапию (лечебное воздействие чтением); имаготерапию (лечебное воздействие через 

образ, театрализацию); музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки); 

вокалотерапию (лечение пением); кинезитерапию (танцетерапию, хореографию, коррекционную 

риторику) – лечебное воздействие движениями [7, c.112]. Следовательно, средствами арттерапии 

могут быть буквально все виды и подвиды искусств.  

О сегодняшней огромной популярности арттерапии говорит наличие множества различных 

ассоциаций существующих во всем мире: Американская арт-терапевтическая ассоциация, Британская 

ассоциация арт-терапевтов, Европейский консорциум арт-терапевтического образования, Российская 

арт-терапевтическая ассоциация и многие другие. В Казахстане арттерапия только набирает свои 

обороты. Так, единственной специализированной организацией, профессионально и углубленно 

ведущая свою деятельность в направлении арттерапии является Творческий центр арт-терапии 

«Океан-Арт» (2005) в г. Астана. Творческий центр существует под эгидой Общественного 

Объединения «Республиканская Ассоциация Арт-терапевтов» деятельность, которой направлена на 

оказание арт-терапевтических, социально-психологических услуг населению.  

На сайте Центра подчеркивается, что «арт-терапия во всем мире используется как один из самых 

эффективных способов психологической помощи. Дети учатся осознавать и выражать свою 

уникальность; отстаивать свои границы; общаться со сверстниками и преодолевать «страхи»; 

познавать окружающий мир; раскрывать в себе новые черты, ощущения и чувства. Все это 

достигается через рисование, лепку, театр, двигательные и танцевальные методы арт-

терапии.Развитие творческого самовыражения сегодня, в детском возрасте – это умение понимать, 

принимать и совершенствовать себя в будущем, во взрослой жизни»[8]. 

К примеру, в Российской Федерации согласно данным из официального сайта российской арт-

терапевтической ассоциации на данный момент «арт-терапия активно внедряется в школы - не только 

специальные, но и массовые, помогая, например, выявлять детей и подростков группы повышенного 

риска совершения общественно-опасных поступков, самоубийств и т. д., а затем проводить с ними 

профилактические или коррекционные программы. Арт-терапия также может использоваться в 

школах при проведении различных тренингов - например, общения, формирования жизненно-важных 

навыков, развития толерантности и других» [9]. Подобные примеры для массовых школ Казахстана 

пока не наблюдаются. Хотя, проведение арт-терапии на базе образовательных учреждений может 

являться одним из существенных факторов сохранения психического здоровья, как учащихся, так и 

самих педагогов.Исследователи сходятся во мнении, что ее внедрение «позволяет решать задачи 

предупреждения и коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств у детей, и подростков, 

развития у них комплекса психологических навыков, необходимых для успешной психосоциальной 

адаптации, проводить работу с семьями учащихся, а также педагогами в целях профилактики 

синдрома эмоционального выгорания» [9]. 

Следовательно, налицо необходимость подготовки таких кадров. Но, здесь надо отметить, что в 

Государственном классификаторе специальностей высшего и послевузовского образования 

Республики Казахстан (2009.09.01) специальностей «артпедагог», «арттерапевт» и «артпсихолог» не 

существует.  

Определенный пробел в подготовке специалистов этой области восполняется казахстанским 

филиалом МАПН (Международной академии психологических наук), который начал свою работу в 

2007 году и в настоящее время реализует свою деятельность в 6 городах Казахстана - Алматы 

(центральный офис), Астане, Караганде, Кустанае, Усть-Каменогорске и Семипалатинске. 

Постдипломное образование в академии представлено 5 сертификационными программами: 

специализация по интегративной психологии, тренинг тренеров, интегративная арт-терапия, 

интегративная телесно-ориентированная психотерапия, интегративная сказкотерапия. После 

окончания программы в 288 часов выдаются сертификаты.  

Несомненно, что наш интерес программа интегративной арт-терапии, где рассматриваются 

следующие модули: «Цвет как инструмент диагностики и исцеляющего воздействия», «Игра с 

пространством и материалами. Визуализация в арт-терапии», «Символы в арт-терапии, техника 
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«Мандала», «Техники групповой арт-терапии», «Групповая инсталляция и перфоманс» и другие. 

Программа состоит из 12 семинаров. Специалисты МАПН выделяют три группы подходов в 

современной арт-терапии: Первая - клиническая арт-терапия используется в медицине как 

вспомогательная терапия, наряду с лекарственной, хорошо подходит для пациентов с трудностями в 

коммуникациях; вторая - арт-терапия для людей с психологическими проблемами ориентирована на 

решение конкретных жизненных трудностей; третья: арт-терапия для личного развития и 

самосовершенствования людей, которые не страдают от проблем, но хотят чего-то большего в своей 

жизни [10]. 

Также в г. Шымкенте существует программа базовой подготовки в области арт-терапии и других 

направлений терапии искусством под названием «Арт-терапия: многообразие подходов», которая 

состоит из 200 часов (8 модулей, по 25 академических часов, с периодичностью проведения один раз 

в полтора - два месяца) [11]. По окончании обучения выдается сертификат специализации 

Евразийского Института практической психологии и психотерапии. Содержательно программа 

состоит из следующих тем: «Метод Мандала», «Глинотерапия. Песочная терапия», «Драматерапия. 

Танцевально-двигательная терапия, «Грим. Боди-арт» и многое другое.  

Анализ терминологического аппарата показал, что в науке широко распространен теоретический 

взгляд, изначально помещающий артпедагогику и арттерапию в лечебно-терапевтическое поле. 

Возможно, этому способствовал сам термин - «терапия» (лечение). Поэтому, чаще всего говоря об 

артпедагогике в купе с арттерапией подразумевают работу с детьми/взрослыми у которых 

существуют психические или неврологические отклонения, а также разнообразные эмоциональные и 

иные проблемы. И как мы видим, чаще всего в Казахстане, практической реализацией арт-терапии 

занимаются в основном врачи-психиатры и психотерапевты.  

Но, в последние годы получил распространение и другой взгляд на артпедагогику и арттерапию 

как на новое психолого-педагогическое направление, имеющее не только клиническую 

направленность, но и направленную на потенциально здоровую личность. При этом, мы абсолютно 

согласны с мнением Н.Ю. Сергеевой, которая подчеркивает, что артпедагогикой «неправомерно 

подменять ни институциализированный, устоявшийся термин «художественное образование», ни 

более узкий термин «художественное воспитание». Глубину и многообразие педагогических задач 

артпедагогической деятельности, ее сущность нельзя сводить к обучению навыкам рисования, пения 

и т. д. Например, умение обращаться с художественными материалами ведет к большей свободе, дает 

новый импульс развитию, стимулирует самовыражение» [3, c.26] в чем сущности и заключается 

глобальная задача артпедагогики – применение искусства и художественно-творческой деятельности 

для постижения мира, самого себя, как мощнейшего средства социализации, самовыражения, 

саморазвития и самопознания ребенка/взрослого.  

Думается, что аспекты интеграции артпедагогики в казахстанское образование, и художественное 

в частности, еще ждут своего времени.  

В настоящее время в КазНПУ имени Абая разработаны и внедрены в учебный процесс в 

экспериментальном режиме новые образовательные программы по всем педагогическим 

специальностям бакалавриата, магистратуры, докторантуры совместно с экспертами ведущих вузов 

Великобритании, Германии, Турции, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Литвы, Польши и т.д. 

Разработаны они по модулям (общеобязательный, профессиональный и специальный) и 

ориентированы на запрос работодателей с учетом академической мобильности, преемственности 

образования и перехода школ на 12-летнее обучение. К каждой модули сформулированы 

общекультурные, профессиональные и предметные компетенции будущего педагога. И первые шаги 

к введению артпедагогики уже нами сделаны. 

*** 

Особая значимость артпедагогики в современном образовательном пространстве, ее актуальность 

думается уже ни у кого не вызывает сомнения. Постепенная ориентация учебно-воспитательного 

процесса на принципы и сущность артпедагогики в казахстанских школах уже началась, что 

несомненно знаменует новый этап в развитии школьного образования.  

На данный момент педагогам приходится самим искать необходимую информацию, ощущается 

недостаток в образовательных программах по данной специальности, методических разработках на 

казахстанском материале, проблема все еще требует детальной проработки, определения границ наук, 
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их соотношения между собой. Тема, несомненно, имеет практическую значимость для специалистов 

культуры и образования. 

Педагогические вузы страны на наш взгляд, должны подумать о введении новой специальности – 

специальности артпедагога, востребованной на всех уровнях и видах системы образования.  
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Түйіндеме 

XXI ғасырдағы Артпедагогика: мүмкiндiктер мен бағдарлар 

Айтбаева А., Шайгозова Ж., Султанова М. 

Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая 

Бұл мақалада  «көркем тәрбие», «артпедагогика», «арттерапия» және «артпсихология» - шағым 

арыз беру, оларды құрайтын негізгі мағына ұғымдары енгізілуі мүмкін. Егер «көркем тәрбие» ұғымы 

бәріне естілген болса, ал «артпедагогика», «арттерапия» және «артпсихология» зерттеушілерді соңғы 

жылдары ғана ой сала бастаған. Бұл Сұрақ арақатынасынын  ұғымдары және оның орны мен рөлі 

қазақстандық ғылыми ойы, олардың әрқайсысы қазіргі уақытта жеткілікті зерттелмеген болып 

қалады.  

Түйін сөздер: Көркем тәрбие, Қазақстан, артпедагогика, арттерапия артпсихология 

 

Summary 

Artpedagogika in the 21st century: directions and opportunities 

Aitbayev А., Shajgozova G., Sultanova М. 

Institute of Arts, culture and sports Kaznpu by them. Abai 

 “Art education", "art pedagogics", "art therapy" and "art psychology" - the basic meaning forming 

concepts which we will appeal in the present article. If "art education" at all very famous, then the concepts 

"art pedagogics", "art therapy" and "art psychology" began to concern minds of researchers only in recent 

years. The question of a ratio of these concepts, the place and role of each of them in the Kazakhstan 

scientific thought in modern realities remains not rather studied. This article is submitted attempt of 

judgment not only, the called concepts, but their ratio and a role in an education system in general, and art in 

particular. From here, questions of designing of vocational training of art teachers in modern realities of 

Kazakhstan will be considered. 

Keywords: art education, Kazakhstan, art pedagogics, art therapy, art psychology 
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