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ҚАЗАҚСТАН КӘСІБИ СУРЕТШІЛЕРІНІҢ КӨРКЕМ ТУЫНДЫЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада автор  қазіргі кездері көркем білім мен эстетикалық тәрбие беру саласының 

өзекті мәселелері мен жалпы орта мектептердегі «бейнелеу өнері» пәнінің жәй күйі мен 

қазақстан суретшілерінің көркем туындылары арқылы  мектеп оқушыларының көркемдiк 

сезiмі, әсерленушiлiгi, көркем талғамы, көркем баға беру  қасиеттерінің оң жетiлуі мен 

қалыптасуы үшін тиімді педагогикалық жолдарын қарастыруға талпынады. Өнер 

туындысының алдында оқушы жүрегінде, оның ішкі сезіміне терең әсер ететіні жөнінде 

сонымен қатар жалпы оқушының ішкі мәдениетін қалыптастыруға игі әсер ететін 

факторларды атап, қазіргі кездерде мектеп оқушыларын жылтырақтарға әуес қылмай, 

оларды әрдайым ұсқынсыздықтан бойын аулақ ұстап жүруге, өнер туындыларындағы таза 

өнер мен жалған өнердің ара жігін  ажырата білу сияқты қасиеттерін қалыптастыру 

мәселелері мен өнер туындысының ар жағында жеке адамилық, руханилық  пен 

қамқорлықтың жатқаны жөнінде айтылады. Сонымен қатар автор  суретшінің өзіндік көркем 

ойлау ерекшелігі, өзіндік қолтаңбасы болатындығын және де онымен  байланысты өнердің 

ұлттық бейнесі ашылатындығы, қазіргі кездерде біздерге жеткен көркем өнер туындылары 

мен осы заманғы өнер бағытын анықтауда өнер атауларымен, формаларымен және де өнерге 

деген көзқараспен ғана таныс болу жеткіліксіз екендігі  айтылады. Автор әрбір адам  іштей 

өнер туындысына қызықпай қоймайтындығын және де осы арқылы  өзінің дүниеге 

көзқарасы мен қоршаған ортаға деген  өзіндік қатынасының, көркемдік талғамының  қалай  

қалыптасқанын аңғара алатындығын айтады. 

   Түйін сөздер:  көркем, көркемдік, талғам, көркемдік образ, реализм, өнер, таза өнер, 

жалған өнер, эстетика, бейнелеу өнері, өнертанушы, көркемдік идея, туынды, сюжет, форма, 

композиция, рухани, пейзаж, портрет, жанр, дүниетаным.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВКУСА УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы художественного образования и 

эстетического воспитания. Связь подрастающего  поколения с  народными художниками  и  

изучения в их художественных произведениях народного изобразительного искусства и 

культурой  своего народа, на сегодняшний день продолжает быть актуальной темой в 

системе среднего и общего художественно-эстетического образования Казахстана. 

Уникальный мир духовных ценностей представляет собой профессиональные художники  

изобразительное искусство Казахстана, и чем больше утрачивается нить, связывающая нас с 

прошлым, тем явственнее становится духовное обнищание.  

В целом в статье автор выявляет и обосновывает необходимость использования методики 

преподавания   на уроках беседы об ИЗО анализа изучения произведения казахстанских 

профессиональных художников. На основе проведенного исследования автором предлагается 

выделить наиболее основные вопросы формирования художественного вкуса учащихся 

средних общеобразовательных школ на основе изучения художественного произведения 

первых профессиональных художников Казахстана. А также автор  непосредственно  

рассматривает вопросы художественно эстетического развития учащихся  при изучении 

произведения  профессиональных художников Казахстана и его  методики преподавания на 

уроке изобразительного искусства. В целом автор особенно  выделяет на уроках изо роль и 

особенности темы: «первые профессиональные казахстанские  художники» и дает 

определения к таким понятиям как: художественная ценность казахстанского 

профессионального искусства, художественный вкус,  художественное восприятие.  

Ключевые слова:  художественный, искусство, вкус, художественный вкус, 

художественный образ, реализм, чистое искусство, формальное искусство, эстетика, 

изобразительное искусство, искусствовед, художественная идея, произведение, сюжет, 

форма, композиция, духовное, пейзаж, портрет, жанр, мировоззрение. 
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FORMATION OF STUDENTS ' TASTE ON THE BASIS OF ARTISTIC WORKS OF 

PROFESSIONAL ARTISTS OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

This article describes the current problems of art education and aesthetic education. 

Communication with the younger generation of folk artists and explore their artistic works of folk 

art and culture of its people, to date continues to be a hot topic in the secondary and General artistic 

and aesthetic education in Kazakhstan. The unique world of spiritual values is professional artists 

fine arts of Kazakhstan, and the more lost the thread that connects us to the past, the clearer it 

becomes spiritual impoverishment. 
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In the article, the author reveals and substantiates the need for the use of teaching methods in the 

classroom conversation about the BEST analysis of the study of the works of professional artists. 

Based on research by the author, it is proposed to allocate the most basic questions of formation of 

artistic taste of students of secondary schools on the basis of a study of the artworks first professional 

artists of Kazakhstan. As well as the author directly addresses issues of artistic aesthetic development 

of students in studying the works of professional artists of Kazakhstan and his teaching on the lesson 

of the fine arts.  In general the author particularly highlights the lessons learned from the role and 

features of the theme: «first Kazakhstani professional artists and gives definition to such concepts 

as: artistic value of professional art, artistic taste and artistic sensibility. 

Keywords:  art, art, taste, artistic taste, artistic image, realism, pure art, formal art, aesthetics, art, 

art, art, artwork, story idea, form, composition, spiritual, landscape, portrait, genre, ideology. 

 
Кіріспе. Қазіргі кездерде әр мемлекеттің интеллектуалды, экономикалық, әлеуметтік және 

рухани-мәдени потенциалы оның инновациялық қызметінің өркендеуі, қоғамның тәлім-

тәрбие беру жәйімен қатар оның прогрессивті даму мүмкіндіктеріне тікелей байланысты. 

Әрине, бұл мәселенің өзекті екенін терең ұғыну үшін Қазақстан Републикасының президенті 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан 2030» стартегиялық бағдарламасында тәлім-тәрбие саласына 

мемлкеттік мәні бар жеке басымдық беру қажеттілігін және оны көтерудің алғы шарттарын 

атап көрсеткен болатын. [1] Қазақстан Республикасының бүгінгі де, болашақтағы 

кемелділігі, өркендеуі, рухы биік ұрпақ тәрбиесін жандандыру міндеттерінің тиімді 

шешілуіне оның прогресіне тәуелді екендігін Елбасы өзінің жылда халыққа тастайтын 

жолдауларында атап көрсетіп жүр. Кез-келген тәлім-тәрбие жүйесі мемлекеттің, жеке 

адамдардың, әлеуметтік-рухани қажеттілігін іске асыру үшін құрылатыны сияқты, жалпы 

орта мектептердегі «бейнелеу өнері» пәні бойынша  білім мен тәрбие берудің зәру 

мәселелерін шешуге бағытталған. 

Жаңа қоғамда орын алып жатқан сан салалы өзгерістер республика мектептеріндегі оқу 

тәрбие жұмыстарына да күрделі міндеттер жүктеп отыр. Осындай іргелі талаптар 

тұрғысынан қарағанда, Қазақстан метептеріндегі бейнелеу өнері пәнінің оқушыларға 

эстетикалық, көркемдік жағынан білім мен тәрбие берудегі ролі ерекше. Жас ұрпақты туған 

елін, жерін, өнерін, мәдениетін сүюге, әсемдікті бағалауда, көркемдік талғампаздыққа 

тәрбиелеуде, оқушының ішкі мәдениетін қалыптастыруда, білім көкжиегін кеңейтуде бұл 

пәннің қосары қомақты. Тек бір өкініштісі – әлі күнге дейін бұл пәннің ұлттық мектептерде 

өз дәрежесінде жүргізілмей отырғандығы қынжылтады. Мектептерде білікті мамандардың 

жетіспеушілігі, оның үстіне сыныптан тыс жұмыстардың өз дәрежесінде өткізілмеуі кері 

ықпалын тигізіп отырғаны даусыз. Тіпті, республика көлемінде осынау қажетті пәнді 

оқытудың әдістемесі бойынша әдебиеттердің тапшылығы да көп жайды аңғартса керек. 

Республикамыздың бейнелеу өнері саласынан қазақстан суретшілері мен шеберлерінің 

туындыларын жанрлық, композициялық, сюжеттік тұрғыдан айқындайтын әдебиеттердің 

жұтаңдығы үкіметтік шаралармен шешуді қажетсініп тұрғаны жасырын емес. Бір ғана 

Ә.Қастеевтың Алатау табиғатына арналған немесе Түрксіб темір жолына байланысты 

туындысының өзі көзі қарақты өнертанушы үшін ұлан ғайыр еңбек емес пе? Олай болса, 

қазақ бейнелеу өнері классиктерінің өмір деректері мен көркем туындылары да мектеп 

оқушылары санасында күні бүгінен бастап өз жолымен, өз орнымен орныға бергені абзал. 

Жалпы адам өзінің рухани негіздерін кемелдендіре, тереңдете алмаса, онда ол табиғи 

өзімшілдік жолына түседі. Сондықтан да бұл құбылыс әзірге адамзат тарихының, 

тіршілігінің негізгі құрамдас бөлігі болып отыр. Шын мәнінде тарихтағы көптеген даналар 

көпшілікті адами пендешіліктен, тәкаппарлықтан, зұлымдықтан арылып, әдемілікке, 

тазалыққа шақырады. Бірақ, өкінішке орай, өмірде әзірге бұл теріс процестерден арылып, оң 

процестерге енуден алыста жүрміз. Мүмкін болашақта адами әлемде рухани жағынан 

жетілген оңды үрдістер басталуы да мүмкін болар. Сондықтанда зерттеушілер арасында 
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ғасырлар кедергілерінен өтіп келеген бейнелеу өнер туындылары мен құндылықтарын жан 

жақты мағынада көрерменге ашып көрсету, яғни, оның сиқырлы сырларын, сұлулығын, 

көркемдік образдық мағынасын ашып, болашақ ұрпақтың көркемдік талғамына игі әсер 

ететіндей етіп құру қазіргі кездері көркем білім мен эстетикалық тәрбие беру саласының 

өзекті мәселесі деп қарауға болады.   

Оқушының бойында сұлулықты көре бiлуге, ондағы үйлесiмдiлiктi бұзбауға үйрету. Бұл 

жерде адамның жан сұлулығы, ой тазалығы, iс-қимыл мен ниетiнiң ақтығы айтылатын 

iспеттi. Ал үйлесiмдiлiк бар жерде сұлулық та бар. Табиғатта алғашында әсемдiлiктен 

құралған. Оның әрбiр бөлiгi қайталанбас керемет үйлесiмдiкпен қалыптасқан. Тек сол 

әсемдiктi байқай бiлетiн, сезе бiлетiн жүрек керек. Ал, ендi рухани деңгейi жоғары шебердiң 

қолынан шыққан көркем өнер туындысы адамдарға өте ыстық көрiнедi. Өзiнiң iшкi күш - 

қуатымен көрермендерiн сүйсiндiредi. Суретшi тек табиғаттан үйренудiң арқасында ғана 

шеберлiкке жеткен. Ал рухани тоқыраудан шыға алмаған адам сомдаған көркем өнер 

туындысы сырты көркем болғанымен, шын мәнiнде тартымдылығы жоқ бос дүние болмақ. 

Руханилықтың әсемдiкпен байланысы осындай. Әсемдiктi көре бiлген, сезе бiлген адам оны 

қоғамның рухани әлемiн өз тарапынан толықтыра түседi. Сөйтiп, ол өз iс-әрекетi арқылы 

адамдар арасындағы сұлулықпен, үйлесiмдiлiкпен көмкерiлген руханилықтың 

қалыптасуына, оның дамуына өз үлесiн қосады.   

 «Ең алдымен адамдардың «эстетикалық ляззат алуы», «көркемдік талғамның жетілуі» деп 

нені танитындығына мән беріп көрелік. Өнер туындысының алдында адамның жүрегінде, 

ішкі сезімінде қандай өзгерістер болатындығын, мысалы, «көркем өнер мұражайында бір 

суретшінің көркем туындысының ұнауын» талдап көрейік. Егер де суретші адамдарды өзінің 

туындысының айшықтығымен, көркемдік идеясымен, ішкі терең мазмұнымен бейнелеп 

қызықтыра алса, әрине адамдарға көркем өнер ұнайтыны сөзсіз. Мысалы, көрмені 

тамашалаушы оқушылардың бойында суретшінің туындысында бейнеленген коркем 

образдарға деген махаббат пен жек көрушілік, қуаныш пен қайғы баураса – көрініс 

шынайлыққа құрылып, сол заманда болған оқиғаларға етене еніп кетіп, оқушылар тікелей 

қатыса алады. Оқушыларды суретшілер туындысындағы өзімен белгілі жағдайда өмір сүрген 

оқиғалар мен қызықты көркем бейнелер тартады. Қазақстан суретшілерінің пейзаж 

жанрында жазылған туындылары «жанға жағымды» деп табылады. Мұның барлығында 

адамның барлық шынайылыққа құштарлығы, реалдыққа, шынайылыққа жабысуы, сезімі, 

көркемдік талғамы жатыр. Өнер туындысында адамның «таза өнер» мен «жалған өнер» 

дегенді ажыратып алуы мен көрмейтіндігі – өнер туындысының ар жағында жеке адамилық, 

руханилық  пен қамқорлықтың принциптері қатаң түрде эстетикалық ләззат пен көркемдік 

талғамды қатар қоюда жатыр деп білеміз. Хосе Ортага-и-Гассет  көркем өнер туралы:  «егер 

жаңа өнер барлық адамдарға түсініксіз болатын болса, онда оның құралдары жалпы 

азаматтық емес» деген еді. Ал енді мұны белгілі өнертанушы, философ Б.К.Байжігітов өзінің 

«Эстетикалық оқу тәрбие жүйесі мәселелері» атты еңбегінде көркем өнер арқылы көркемдік 

талғам мен тәрбиенің мәні мен маңызын, оқу үдерісінде алатын орнын, тигізер пайдасы 

жөнінде жақсы ашып көрсеткен.[2, 21-26б] 

Жалпы өнер туындыларын көре білмеу, ақиқаттың бейнелеу өнері үшін мағынасыз болуы 

мүмкін емес. Ол міндетті түрде қоршаған ортаның сыртқы немесе ішкі әлемімен үйлесе 

отырып, қоршаған орта мәнінің қандай да бір шынайы нұсқасын көрсетуі тиіс. Осыған орай 

әрбір дәуір, әрбір суретші өзінің уақытында сай қоршаған ортаны бейнелеп, оның шынайы 

бейнесіне, мәніне деген өзінің мінездемесін беріп, өзгертіп отырды. 

Бүгінде ең басты нәрсе жүрекке қорқыныш сезімін ұялатып, үрей туғызатын мәселе өнер 

мұражайлардағы  қазақ ұлттық бейнелеу өнері туындылары мен оны туындатқан ұлттық 

суретшілерімізді қазіргі жастардың танымауы, мойындамауы, қызықпауы, жастарымыздың 

өзге шет елдердің мәдениетіне, өнеріне  еліктеуі, бет бұруы сияқты мәселелер қатты 

алаңдатады. Ал мұның бәрі ертеңіміздің болашағы, бетке ұстар жас ұрпақтың сана сезімін 
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жаулап алып, қара түнекке апарып өзінің мәдениетін, өнерін,  ұлттық рухын, рухани 

жоғалуына, ұмытуына әкеліп соқтырады. Жалпы жастар өнер мұражайдағы қазақ ұлттық 

суретшілерінің туындыларын көре отырып қайсысы жалған өнер туындысы, қайсы бірі 

шынайы өнер екендігін ажыратып беріп отырған жөн. Сөйтіп өскелең, еліктегіш жастарға 

көрер көзге жақсы, мейірім шуаққа мол қазақстан бейнелеу өнері туындыларын  көрген 

болса, жастар да өмірге қызығып, болашағына мақсат қойып, соған жету үшін, жақсыға 

ұмтылып, жаманнан жиреніп яғни, көркемдік талғамы биік болуға,  қоршаған ортада  жалған 

өнер жылтырақтарынан  бойын аулақ ұстауға әрдайым өзін даярлап жүрсе нұр үстіне нұр 

жауары айдан анық.    

Сан қырлы құбылыс бояу тілімен айшықталып, сомдалса ғана көрермен көңілінен көркем 

дүниеге деген жол табылары анық. Әрбір салынған көркем туынды мейлі ол еңбек адамының 

портреті болсын, мейлі ол табиғаты тамылжыған пейзаж болсын, бояу құдіретімен 

бедерленіп, сезім қылын шерткенде ғана өнер туындысы бола алады.  

Оқушылар өзіне ұнаған, сезіміне айтарлықтай әсер еткен оқиғаны, құбылысты сурет 

арқылы бейнелеуге ынталы болып тұрады. Ал сурет салып машықтанған оқушы белшілі бір 

суретшінің  салған туындыларын көргенде, оның егжей-тегжейіне, бояуының 

үйлесімділігіне, композициясына, көркем образдық шешіміне, сюжетіне, бейнелеу 

шеберлігінің қыр сырына байыпты назар аударады. Мұның өзі оқушының эстетикалық, 

көркемдік талғамының белгілі дәрежеде биіктігін аңғартады. 

Негізгі бөлім. «Талғам»  ұғымы  сөздіктерде  физиологиялық  (түйсік- тәттіні,  ащыны, 

тұщыны, тұздыны  түйсіну)  және  эстетикалық  тұрғыдан  пайымдалады.  Эстетикалық  

талғам  «түрлі эстетикалық сапа-қасиеттерге  эмоционалды  баға  берудегі  адамның  

қоғамдық  практика  барысында  қалыптасқан  қабілеті», өмір мен өнер сфераларындағы  

сұлу  құбылыстарындағы  сұлуықты  түсіну,  баға  беру,  әлемдік  пен  парықсыздықты  

ажырата  білу,  пайымдау, баға  беру  қабілеті  ретінде   көрінеді.  Сондай-ақ   философиялық   

сөздікте    айтылғандай «егер өнер туындыларына  баға бергенде  ондай талғам  «көркемдік  

талғам»  болып  табылады.[3, 10б]   

Ал, «әсемдік - бұл «адам әлемі туралы ұғымдардың бірі, өмірдің бүкіл күнделігі мен 

тереңдігін қамтиды»-деген еді Т.Ғабиттов. [4] Яғни, әсемдік бала бойында көркемдік 

талғамды қалыптастыратын эстетикалық категориялардың бірі.  Жалпы әрдайым суретшінің 

өзіндік көркем ойлау ерекшелігіне, өзіндік қолтаңбасына  байланысты өнердің ұлттық 

бейнесі ашылатыны мәлім. Өйткені, «өнерде тек суреткер тұлғасы ғана таңбаланбайды.  

Көркем  өнер туындысында  адамдардың жалпы бұқарасы үшін маңызды, тұрақты, қажетті 

нәрселерді бейнелей отырып, суреткер оған тұлғалық форма береді, яғни, әлемді өзі арқылы 

шешеді». Демек, шығармашылықпен айналысатын суретші өз бойында биік мұраттар  

хақында  қалыптасып, кәсіби өнерінде  өзіндік төлтаңба туындыларды жеке өзін айқындау 

құралы ретінде дүниеге әкелетіні рас. Қазіргі кездерде біздерге жеткен көркем өнер 

туындылары мен осы заманғы өнер бағытын анықтау үшін өнер атауларымен, 

формаларымен және де өнерге деген көзқараспен ғана таныс болу жеткіліксіз. Себебі, әрбір 

адам  іштей өнер туындысына қызықпай қоймайды, осы арқылы  өзінің дүниеге көзқарасы 

мен қоршаған ортаға деген (өнер мен мәдениет) көркемдік талғамының  қалай өскенін де 

аңғармауы  мүмкін.  Қазақ ойшылы, Абай, қырық үшінші қара сөзінде «..адам көзбен көріп, 

құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп тыстағы дүниеден хабар 

алады» - деп дүниені танып біліп оны айыратын қуаттың аты- ақыл деп атаған. [5] Адам 

қоршаған ортаны, шындықты немесе болмысты сезімдермен, талғаммен (көркемдік талғам) 

қабылдап, оны ақыл оймен олар жайында түсініктермен, талғаммен қалыптасатынын және ол 

талғам адам мен материяның тікелей байланысының нәтижесінде туылатынын қуаттайды. 

Демек, талғам қоршаған ортада жүріп барлық процесстерге қатысты және олардың даму 

заңдылықтарымен өсіп, дамып отыратыны мәлім.  
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 «Адам қоршаған ортасын алдымен сезімдер арқылы танып біліп, содан кейін одан алған 

әсерін шынайы ұқсастықта емес, тек сезіну немесе көркем туындылардағы образдарды ұғыну 

жолымен оларды табиғатта кездеспейтін, бірақ олар дыбыста, түсте, жарықта, қозғалыста, 

тұрақты сөздерде және т.б. табиғи материалдарда, шынайы емес, идеалды бейнеленеді. Осы 

сәттен бастап адамның дүниемен тек материалдық қатынаста ғана емес, сондай ақ  осы 

уақытқа дейін идеалды- материалды деңгейге шыққан адам үшін дүние материалды-идеалды 

екә жақты дүниеге айналды» - дейді И.Киященко өзінің әйгілі «Эстетика- философия 

ғылымы» атты еңбегінде. [6] 

 Жалпы адамның көркемдік талғамының дамуы мен қалыптасуына қоршаған ортада 

болып жатқан оқиғалар, өзгерістер тікелей байланысты деген тұжырым жасасақ, алғашқы 

қауымдық кездерден бастап қоршаған ортаны сезіну, тану арқылы қалыптасатын  құбылысты 

біздер – эстетикалық немесе көркемдік талғам дей аламыз. Бүгінде біздерге жеткен 

көркемөнер туындылары мен осы заманғы заманауи өнер бағытын анықтау үшін өнер 

атауларымен, формаларымен және өнерге деген көзқараспен ғана таныс болу жеткіліксіз деп 

ойлаймыз. Сондықтан да бұл жерде өнердің қандай мәдени орта мен жағдайда пайда 

болғанын анықтау қажет. 

 Қазақстан бейнелеу өнері-басқа шет елдердің өнерімен салыстырғанда жас өнер. 

Сондықтан да оның теориялық және практикалық негіздерінде игерілмеген көптеген тың 

проблемалар бар. Осы жағдайда суретшілер өздері үшін тақырып, коларит, пластика, 

қолтаңба тапқандай болды. Соның ішінде өзіміздердің суретшілеріміз өз халқының өз 

ұлтының мәдени мұраларын, дүниетанымдық түсініктерін, ата бабаларының жүріп өткен 

сара жолын, тұрмыс тіршілігін зерттеп, зерделеуге мүмкіншілік алды. 

Ендігі жағдайда  Қазақстанның кәсіби бейнелеу өнері  тарихына аздап тоқталып өтелік. 

Өздеріңізге  мәлім, қазақ  кәсіби бейнелеу өнері ХХ ғасырдың 20-шы жылдары  қалыптасып, 

дамыды. Кәсіби бейнелеу өнерінің өз қарқынында өрбуіне біріншіден тума таланттардың 

өмірге келуі болса, екінші жағынан Ресей жерінен келген орыс суретшілерінің де тікелей 

ықпалы болды. Дәлірек айтқанда, 1920 жылы қазақ жерінде алғаш рет көркемсурет 

студиясының  ашылуынан басталады. Бұл  студияның  негізін  қалаған,  сол  Ресей  жерінен 

1877 жылы  келген  орыс  кәсіпқой  суретші  Н.Г. Хлудов  болды.  Суретші  Н.Г. Хлудовтың  

студиясында  кескіндеме  өнерінің кәсіби тұрғыда  қыр - сырымен  танысып   дәріс   алған  

суретшілер  Ә. Кастеев, А. Ташенов,  М. Жанкин,  М. Өскенбаев,  Б .Сәрсенбаев,  

А.Қашбаевтар болды.   

Айта   кетер   болсақ  30-шы  жылдары  Семейде  ұйымдастырылған бірінші  жылжы-малы  

көрменің  де  қазақ бейнелеу өнеріне дәрежелі деңгейге көтерілуіне үлкен ықпалын тигізді.  

Сондай-ақ,  1920-30-шы  жылдары  Қазақстанда   реалистік  кескіндеме,   станоктық  

кескіндеме, графика және мүсін  өнері  өз  ерекшеліктерімен  шарықтай  бастаған  кезі еді.   

Қазақ  бейнелеу  өнері -  олардың  есімдерімен  тікелей   және  орыс  реалистік  

мектебімен  тұтастай  байланысты,  атап  айтқанда  нанымды  көрнектілігін,  табиғи  

болмысы мен  жаңа  қалыптасқан құрылымға  сүйенуі алғашқы кезең де шапшаң  еуропалық  

көркемөнер  жүйесіне  енгені бүгінгі  таңда  тарихтан  белгілі.  Соғыс  кезінде 30-шы  

жылдары  кеңестік  өнерде  белгіленген  идеологияландыру  тенденциясы  көптеген жағдайда  

нақты  себептердің  салдарынан  күшейді.  Суретшілердің  негізгі  тақырыптары сол  

уақыттағы  «жеңіске»,  «бейбіт  өмір мен  жарқын  болашаққа» бағышталды.  Мұндай  

тақырыпта  суретшілер  энтузиазм партия  саясатымен   және  халық  сенген  көсемімен  

байланыстырып  көрермендерге  паш  етіп  отырды.  Бұл  бағдарлама  өнерге  айрықша  

маңызды роль  берген  еді. Бұрын-соңғы  болмаған  дәрежеде  форма мен форманы  таңдауды  

анықтайтын  мазмұнның  алғашқы  мағынасының  тұтастығын  бекітетін   концепция  

социялистік  реализм  әдісі  туралы  мәселе  қатаң  тұрғыда  алға  қойылды. 

Қазақ бейнелеу өнерінде, жалпы өзгерістер 1950-60-шы жылдары  шарықтады. Бұл  

кезеңнің  нағыз  қол  жеткізген  табыстарының  бірі – бейнелеу  өнеріне  алғашқы  ұлттық 
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өнердің келуі еді.  Олардың  - ұлттық  мәдениет  үшін  жаңа  көркем – пластикалық  тілмен  

ұлттық  дүниені  сезінуді  жүзеге  асыруы  еді. Сонымен  қатар  бұл  кезеңде  бейнелеу 

өнерінде  «қатаң стиль»  пайда  болды. Бейнелеу өнерінің қай  саласында  болмасын «ұлттық 

мектеп» пен «қатаң стильде» көрінген  композициялар  тек  қазақ  жерінде  ғана  емес, 

одақтас  республика  өңірлерінде де кездескені біздерге, өнер тарихынан  мәлім.  Сондай-ақ  

жер -  жерлердегі  әр ұлттардың   өзіндік ерекше бір  стильдерін  немесе  мектебін  танытуда  

көздеген  өнер  иелері өз  идеялогиялық  ізденістерімен  шарықтап  жатты.  

Қазақстан  бейнелеу  өнерінің  кәсіби  мектебінің  қалыптасуы  мен  дамуының  ерте  

кезеңінде  шығармашылықта  да,  білім  беру  процестерінде  де  жаңа  көркемөнерлік  

форманы  меңгерудегі  ең  басты  және  қол  жеткізген – реалистік  әдісі  болды.  Бұл 

уақыттың өзінде–ақ Қазақстанда суретшілердің  шығармашылықтарында  тарих  пен  

мәдениет  негізгі  орын  алды. Мұндай  әсер  қазақ  суретшілердің  еңбектерінен   жарқын  

көріне   бастады.  Атап айтсақ,  50-ші жылдары С.Мәмбеев, К.Тельжанов,  Н.Нұрмұхамедов,  

К.Шаяхметов,  М.Кенбаев,  60-шы  жылдары  С.Айтбаев, Ш.Сариев, Ә.Жүсіпов, С.Романов, 

Ұ.Әжиев, Г.Исмаилова,  А.Ғалымбаева,  Ж.Шарденов,  Ә.Сыдыханов  және  т. б.[7] 

50-ші жылдың орта шенінде бейнелеу өнерінің тобына еліміздің  орталық  жоғары  оқу 

орындарында көркемдік білім алған  дарынды жастардың  келуіне  байланысты  

Республикамыздың  көркемөнерінде  жаңа  кезең басталды. Профессионализм мен көркемдік 

кемел ой суретшілердің  жеке-дара мәнерінің әр-алуындылығына, сонымен қатар 

қазақстандық кескіндеме мектебін  калыптастырудың  жолдарын  іздестіруге септігін тигізді. 

Бұл  кезеңде бейнелеу өнерінің қалыптасқан  ырқын  жалғастыра  отырып, ұлттық  

тақырыпқа  көбірек  мән  беріле  бастады. 

Халықтық мәдениетке жанасу, өмірдің  адамгершілік негіздері жайында толғану көптеген 

суретшілердің шығармашылық қызметтеріне бірыңғайлылық ықпалын тигізді.  Сонымен  

қатар суретшілер әдет-ғұрыптың ерекшеліктерін ұдайы зерттеудің нәтижесінде өздерінің 

көптеген композицияларының  шешімін ұлттық  тұрмыс  тіршілігіне  және  қарапайым  

заттарды  бейнелеуге  арнады.  

Қорытынды. Жастарға көркемөнердің қыр сырын, яғни, қазақстан суретшілері 

туындыларындағы  бейнелік тілді, образды, жалпы өнер тілін меңгерту және олардың өнер 

саласындағы  шығармашылық іс әрекетін дамыту арқылы қазақстан суретшілері 

туындыларының көркемдік, мәдени бай мұраларын, шығармаларын игерту, туған халқының 

бейнелеу өнеріндегі парасатты дәстүріне деген эстетикалық көзқарастарын, көркемдік 

талғамдарын қалыптастыру қазіргі кезде білім беру салаларындағы білім мен тәрбиенің 

негізі, негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. 

Қандай да болмасын өнер туындысы қоршаған шындық болмысының құбылыстарын 

бейнелейтін, өзіне тән көркемдік құралдары арқылы баланың санасына, талғамына игі әсер 

ете отырып, оның сұлулық туралы алғашқы түсінігін, қоршаған өмір шындығына эмоциялық 

қатынасының қалыптасуын сапалы дірежеге жеткізетін танымдық мүмкіндіктерін кеңейтеді. 

Міне, сол себептіде келешек жас ұрпағымыздың тәрбиесінің негізі құралып болып 

есептелетін және де негізгі құралы болып қалатын қазақстан суретшілерінің туындылары. 

Баланың аттап басқан қадамдарынан бастап, біз көркем өнер туындылары арқылы балаға 

еліне, жеріне, мәдениетіне, өнеріне деген сезімдерін оята отырып, көркемдік талғамын 

қалыптастырамыз. 
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ҚАЗАҚСТАН  СУРЕТШІЛЕРІНІҢ  ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚАШАНДА КЕЛЕР ҰРПАҚҚА  МҰРА 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан суретшілерінің шығармаларындағы ұлттық құндылықтарының 

тарихы талқыланады. Ұлттық құндылықтардың жаңа үрдісі, мәдени шығармашылық мұра. 

Қазіргі кезеңдегі қалыптасуы,  ұлттық  құндылықтардың келешек жастарға беретін тәрбиелік 

мәнісипатталады. Қазақстан суретшілерінің шығармаларындағы ұлттық құндылықтарды  

дәріптеудегі жастар тәрбиесіндегі ролі. Қазақстан суретшілері: Тоқболат Тоғысбаев, 

Бибіажар Симова, Құрасбек Тыныбеков, Құттыбек Жақып сияқты шебер суретшілердің 

қазіргі заманның талабына сай стильдерде тұсаукесер тақырыптары, шығармашылық өмір 

жолдары қарастырылған. 

Отандық авторлардың шығармаларынан түрлі стильдерді жаңарту, бейнелеу өнерінің 

түрлі бағытындағы, дәстүрлі өнердің бала тәрбесіндегі қалыптасуына бағытталған. Байырғы 

кезеңдегі мәдени мұраларымызбен   қазіргі кезеңдегі ұлттық құндылықтарымыздың 

ерекшеліктері. Қазақстан суретшілерінің заман талабына сай ұлттық құндылықтарымызды 

жаңа форматта  жаңғыруы,  өсуі, қазіргі таңдағы даму деңгейі,  қалыптасуы  сипатталады. 

Суретшілердің бойындағы қолөнердің жастарға атадан мұра болып келе жатқан ұлттық 

құндылықтарымызды дәріптеп, мағынасы мен мазмұнын тереңінен түсіндіру жолдары 

айтылған. 

    Түйін сөздер:Ұлттық құндылықтар, Салт-дәстүр, Ұлтық мұра, Мәдениет, Ұлттық 

тәрбие, Қазақи ою-өрнек, Ұлттық коллорит. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАЗАХСТАНСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ ВСЕГДА НАСЛЕДУЮТСЯ БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается история национальных ценностей в творчестве казахстанских 

художников. Новое направление национальных ценностей, культурного и творческого 

наследия. Формирование современного этапа характеризуется воспитательной ценностью 

национальных ценностей для будущей молодежи. Роль воспитания молодежи в продвижении 

национальных ценностей в творчестве казахстанских художников. Казахстанские 

художники: Токболат Тогысбаев, Бибиажар Симова, Курасбек Тыныбеков, Куттыбек Жакып. 

Обновление разных стилей от произведений отечественных авторов направлено на 

формирование традиционного искусства в воспитании детей в разных областях 

изобразительного искусства. Особенности нашего древнего наследия и современные 

национальные ценности. Он характеризуется модернизацией, ростом, современным уровнем 

развития и формированием наших национальных ценностей в новом формате современными 

художниками Казахстана. Ремесленники рассказывали молодым людям о значении и 

содержании наших национальных ценностей, унаследованных от их предков. 

Ключевые слова: национальные ценности, обычаи, национальное достояние, культура, 

национальное образование, казахский орнамент, национальный колорит. 
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NATIONAL VALUES IN THE WORKS OF KAZAKHSTANI ARTISTS ARE ALWAYS 

INHERITED BY FUTURE GENERATIONS 

 

Abstract 

The article examines the history of national values in the work of Kazakhstani artists. A new 

direction of national values, cultural and creative heritage. The formation of the present stage is 

characterized by the educational value of national values for future youth. The role of youth 

education in promoting national values in the work of Kazakhstani artists. Kazakhstani artists: 

Tokbolat Togysbaev, Bibiazhar Simova, Kurasbek Tynybekov, Kuttybek Zhakyp. 

The renewal of different styles from the works of domestic authors is aimed at the formation of 

traditional art in raising children in different areas of the fine arts. Features of our ancient heritage 

and modern national values. It is characterized by modernization, growth, modern level of 

development and the formation of our national values in a new format by contemporary artists of 

Kazakhstan. Artisans told young people about the meaning and content of our national values 

inherited from their ancestors. 

Key words: national values, customs, national heritage, culture, national education, Kazakh 

ornament, national color. 
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     Кіріспе 

Ұлттық құндылықтарымыз қашанда келер ұрпаққа  мұра. Қазақ халқы салт-дәстүрге бай 

ел. Атадан балаға, көнеден келе жатқан асыл құндылықтардың мұрагері ретінде өзге ешбір 

жұртқа ұқсамайтын  бітімі бөлек, болмысын қалыптастыруға негіз болған салт-дәстүріміз, 

қаймағы бұзылмай дамып келе жатыр, жаңа мұраларымызды қазіргі заман талабына сай 

бейімделіп, рахани жаңғырып, жаңа бастама алып, қарқынды дамуы өскелен жас ұрпақтың 

басты мақсаты. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында «Жаңғыру 

атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс.[1] 

Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғыртудың 

маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет», деп атап көрсеткен.Тәуелсіздік заманы 

орнап, қазіргі уақытта ұлт қорғаны – ұлттық мәдени құндылықтарымыз одан әрі нығая, 

таныла түсуде. Әрине, бұның бәрінің негізін салып кеткен ата-бабаларымыз болса, ізін одан 

әрі жалғастырушы – мына біз ізденімпаз зерттеуші жастар болуымыз керек. 

Адам баласының жарық дүниеге келуі, өсуі, есеюі, тіршілік етуі, көбейуі, қартаюы, туыс, 

қоғам, қоршаған ортамен қарым-қатынас, үлкендік пен кішілік, сыйластық, әдептілік, 

инабаттылық тағы басқа маңызды нәрселердің барлығы салт-дәстүріміз ұлттық мәдени 

құндылықтарымыздың өн бойынан табылады. [2] 

Иә, біз ұлт үшін күресіп жүріп, ұлттық құндылықтарымызды қазіргі бейбітшілік 

заманымызға дейін жоймай, сақтап, ұрпаққа мұра қылып қалдырып кеткен ата-

бабаларымызға мың сан рет алғыс айтсақ та аз екені белгілі. Себебі бабаларымыз осындай 

ерлігін, еліне деген шексіз сүйіспеншілік-ұлтшылдығын ешкімде қайталай алмасы анық. 

Олардың сол тұрмыс тіршілігінің көріністері еліміздің ең басты мәдени құндылықтарының 

бірі – мұра болып қалған кітаптарымыздан белгілі. 

Ұлттық мәдени құндылықтарымыздың қатарына тұрмыстық салт-дәстүрлерімізді, ана 

тілімізді, мәдениетімізді, әдебиетімізді, жырларымызды да топтастыра аламыз.[3] 

 

Қазақстан суретшілерінің шығармаларындығы  ұлттық құндалықтардың  тәрбиелік 

мәні. 

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі - әлемде теңдесі жоқ тәрбие екенін білеміз. Жалпы 

ұлттық деген сөздің астарында елге-жерге, тілімізге, дінімізге деген құрмет жатыр. Ал осы 

ұлттық тәрбиені сәби ана құрсағынан бастаса, оны білім теңізінің мектеп атты кемесінде 

ұлттық құндылықтарымызбен жетілдіру өте маңызды. Балабақша, мектептерге ұлттық 

тәрбие енгізу арқылы біз ұлтжанды, парасатты ұрпақ өсіретініміз айдан анық. Рухы асқақ, 

іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы, ұрпақ тәрбиесі мен біліміне сергек қарауымыз 

қажет.Бұл жөнінде Абай атамыз: Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші - ата-

анасынан, екіншісі - ұстазынан, үшіншісі - құрбысынан, - деген екен.[3,4] 

Қазіргі көпшілік оқу орындарында ұлттық тәрбиеге айрықша мән берілуде. Жастар біздің 

болашағымыз дейтін болсақ, сол жастарымызды ұлтын сүйетін ұлтжанды, Отанын сүйетін 

патриот, жоғары адамгершілік иесі, ұлттық рухы биік парасатты азамат етіп тәрбиелеу үшін 

оларға ұлттық тәрбие қажет екенін қоғамның өзі-ақ көрсетіп отыр. Ұлттық құндылықтарды 

сабақ үрдісінде  пайдалу, оқушыларға тұрмыстық тәрбиеге байланысты салт-дәстүрлер, бала 

дүниеге келгеннен өскенге дейінгі аралықта қолданылатын салт-дәстүр, ырым-тыйымның 

рөлі, сәлемдесу әдебі, сыйластық, қонақ күту, ас ішу әдебі, инабаттылық дәстүрлері, сөйлеу 

әдебі және киім кию тәрбиесі, ұлттық тәрбиедегі еңбек тәрбиесінің орны, қазақ халқының 

озық мәдениет үлгілері мен олардың тәрбиелік мәні сияқты ұлттық құндылықтарымызды 

оқытуымыз керек. Ұлттық тәрбиенің мақсаты - ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық 

мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық 

құндылықтарды өзара ұштастыра алатын ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу.[4] 
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«Адамға тән бір жақсы қасиет – өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан 

рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу» Әл-Фарабидің нақыл 

сөздерінен қазіргі замандағы ұлтық құндылықтарды дәріптеп, кәсіпке айналдырып, 

шығармашылықтан рухани нәр алып жүрген, жас ұрпаққа ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп 

үлгерген,  қазақ елінің хас өнер шеберлері атанып кеткен Оңтүстік өнірінің тумалары, биік 

таулы, жарқыраған керемет өзендері бар, сулу табиғатты бойына сіңіріп өскен елімізге әйгілі 

суретшілеріміз Тоқболат Тоғысбаев, Құрасбек Тыныбеков, Бибіажар Симова, Құттыбек 

Жақып т.б. сияқты таланттардың шығармаларында ұлттық салт дәстүрлерімізді 

шығармашылық туындыларында композициялық шешімдерімен ұштастырған құнды 

дүниелерін байқауға болады[5,6]. 

Мұндай дарынды өнер адамдарының жұмыстарында ұлттық дәстүрді шығармашылық 

жұмыстарында кеңінен қолдана білген. Әр бір туындыларын бейнелеу өнері арқылы тіршілік 

заңы бар екендігін, қатаңдықты, қазақтың кең даласындағы сырды, қарапайым тұрмыстық 

қарым- қатынас санасын кәдімгі поэзия тілімен жырлағандай жеткізе алатын, ұлтық реңктері 

бар,адамның көңіл күйін, өң-бояу арқылы, боялған түрлі түсті жіп арқылы ою-өрнек тілімен 

шеберліктерін көрсете білген. 

60- жылдары әдебиет пен өнерге қаулап келген өнегелі ұрпақтың көрнекті, дара тұлғалары 

арасындаатақты кескіндемеші Тоқболат Тоғысбаевтың алар орны ерекше. Дәл осы тұстағы 

қазақтыңдәстүрлі мәдениетіне арналған зерттеулер, тарихи-әдеби және әдеби-

публицистикалық шығармалар елімізде орасан зор қызығушылық туғызса, бұл кезең отандық 

көркемсурет тарихында да айтарлықтай елеулі кезең болды, себебі көркемсурет саласына 

келген таланттар легі де аз болған жоқ. Солардың ішінде осы көркемсурет өнеріне өзіндік 

өрнек, дара ізбен, жаңа үнмен келген талант иесі - Тоқболат Тоғысбаев еді [10,12].  

Ұлт мәдениеті рухында салынған суретші туындылары жұртшылықты өзінің 

шынайылығымен баурап алды. Өмірдің өзінен тұрмыс тіршілігінен алынғандай шынайылық, 

тазалық, кірпияздық сияқты асыл қасиеттер қай кезде де Тоқболат Тоғысбаев 

шығармаларынан көрінеді. Кескіндемешінің туындыларында тән, тағы бір қасиет ол - қазақ 

сәндік-қолданбалы өнерінің ерекше дәстүрлерімен байланысып әрі тығыз орын тапқан. Әр 

туындыларының композициясы әрбір сәтін  жіті байқап, терең түсініп, мінсіз реңктік 

түстермен,ерекше талғаммен бере білуінде еді. «Көктем гүлдері», «Дала әндерінің өрнегі», 

«Күз» атты ертеректе жазылған шығармалары кілем өнерінің композициялық жүйесімен 

тікелей байланыстыруға болады. Ал, «Әнші таулар», «Абай», «Қажы-Мұқан портреті» атты 

туындыларындағы көркем бейнелер және суретші қаламы арқылы олардың өн бойына 

берілген музыкалы-ырғақтық суреттер арқылы туындыдан әдемі әуен есітіліп тұрғандай әсер 

аламыз.  

Кескіндемеші көптеген ізденісінің арқасында түстердің комбинациясын ойлап тапқан. 

Осы кезеңде салынған «Кешкі муза», «Бақытты ауыл», «Думанды күндер», «Қарбыз бен 

натюрморт»,«Әуен», «Хабар», «Ақсақал»  атты шығармалары көрермендерге жақсы таныс. 

Өзінің аз ғұмырында Тоқболат Тоғысбаев әлемнің ірі мұражайлары өз коллекцияларында 

сақталуын зор мәртебе санайтын ғажайып туындылар жасап үлгерді. [6,7] 

Шебердің қолы алтын демекші қазақ қол өнерінің «ХАС ШЕБЕРІ» шығармашылық еңбек 

жолында көптеген шәкірттер тәрбиелеп келе жатқан, жас буынға ұлттық дәстүрлі тәрбиемен 

өнеге, өнерімен сусындатып шәкірттеріне ұлттық болмысты, салт сананы, ұлттық рухты, 

өнерге деген  махаббаты, ұлттық құндылықтады қадірлеуге үйретуден талмаған Бибіажар 

Симова ұстазға тоқталсақ.  

Б.Симова ұлттық дәстүрлі тәрбиемен ұштасқан шебер сабақтарына көптеген шетел 

азаматтары қызығушылығын танытып, уйреніп, жеке сабақтарына қатысып келеді. Жасы 

жетпіске таясада шебердің айтуынша  «Мен бір күнде бос отырмаймын, көптеген 

тапсырыстар жасаймын, көрмелерге бұйымдар жасап көрмелерге дайындаламын. Өнер иесі 

ретінде қолөнерінің он бес түрін меңгергенмін және шебер дәріс беріп келемін». [8] 
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Б.Симова қазігі таңда елімізде жәнеде көптеген жақын шет елдерде өзінің шығармашылық 

көрмелерін ұйымдастырып келеді. Шебердің жасаған жұмыстарына сұраныс өте көп, 

мысалы қол дорба. Қол дорбаны дайындау үшін екі апта ауқыт кетеді.Бұл бұйымды жасауға, 

маретиялдарды қойдың жүнінен дайындайды, жүнді жуады, кептіреді, бояйды,  жіп етіп 

иіреді, сонда бір бұйым дайындау үшін төрт этаптан өтеді. Қол дорба бұйымын жасау үшін 

маған бірнеше нобай қажет, себебі жұмыс барысында ою- өрнек өзінің ойымнан құрастырып 

өзгеруі мүмкін екенін шебер апамыз әрдай»ым айтып отырады. Сонымен қатар Хас шебердің 

ерекшелігінің бір дәлелі ешқандай нобайсыз шығармашылық жұмыс жасай алуында. [9] 

Бибіажар апамыз «шабыт маған шеберханама кірген бойда, қолыма бұйымдарымды 

алғанда өздігінен өнерге құштарлығым келе береді» дейді.Шебердің қолдарынан қаншама 

қазақтың ұлттық өнерін дәріптейтін сәндік бұйымдар жасалынған, байырғы заманнан келе 

жатқан жүн түтү, ұршық иіру, кілем тоқу, алаша тоқу, сырмақ сыру, басқұр тоқу, гобилен 

тоқу, аяққап тоқу т.б өнердің түрлерін меңгерген ХАС ШЕБЕР. Міне   суретші  бойындағы 

қол өнерін жастарға атадан мұра болып келе жатқан ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, 

мағынасы мен мазмұнын тереңінен түсіндіріп, дәріс беріп келе жатқан ұстаздың бірі. [11] 

Жігітке жеті өнерде аз демекші бейнелеу өнерінің бірнеше түрлерін меңгерген ұлттық 

мәдени құндылықтарды дәріптеп келе жатқан Құрасбек Тыныбеков және ізін жалғастырып 

кележатқан інісі Құттыбек Жақып тұралы тоқталсақ.[10] 

Қос дарын иелері жастайынан өнерді жаны сүйген, жұлдызды суретшілер десек артық 

айтпаған болар едік. Болашығынан үлкен үміт күттірген бала кездерінен өнерге жақын 

болған. Құраспекпен Құттыбек Қазақстан Республикасының сәндік қолданбалы өнері 

бойынша суретшілердің жарқын өкілдері, еңбек сіңірген  мәдениет қайраткерлері,  көптеген 

халықаралық сыйлықтар мен дипломдардың иегірлері,  жаңа концептуалдық қазіргі әсер 

арқылы текеметтің, киіз басу дәстүрлі өнеріне жаңа тыныс силаған.   Ғажап құнды 

шығармашылық туындыларды өмірге алып келген суретші Құттыбек Жақыптың 

шеберханасымен танысу барысымен шебердің жұмыстары тың мағыналы, терең 

философиялық пайымдары  бар, екерше бояу үйлестіктері, тебіреніске толы ойлар, қазақи 

болмыс, ұлттық түйсік- таным, жүректен шыққан ұзақ жылдардағы толғау дүниелер, осының 

барлығын мен суретшінің шығармаларынан көріністер байқадық. Әр бір туындықұнды  деуге 

болады. Мысалы: Тоқылған «Шопан» гобелен,  «Домалақ ана» гобелен, «Жастық шақ» 

гобелен, «Отау» гобилен, «Аспан» жүн, талдырма, «Мәнгілік» гобелен, «Темір қазық» 

текемет, «Мәнгілік ел» гобелен, түкті кілем, «Үйір» гобелен, түкті тоқыма, «Жантақ» 

гобелен, түкті тоқыма, «Самғау» гобелен,  «Наурыз» текемет т.б. шығармашылық 

жұмыстарынан ұлттық мәдени  құндылықтарымыз дәріптелген. [11] 

Суретшінің көптеген шығармашылық жұмыстарында автор естеліктерінде пікір талдау 

мен эмоциялық күйзелістері, өзінің ішкі ойына, сезімге негізделген жазықсыз нысандарды 

пайдаланған. Көбінде бірынғай көркем эстетикалық тұтастықты тұжырымдамаларымен 

байланысқан композиция қалыптасқан. Бұл негізгі суретшінің шығармашылық бас мақсаты.  

 Осындай өң бойында өнері тамып тұрған шеберлердің ұлттық мәдени құндылықтарға 

деген әр хaлықтыңғасырлар бoйы жинақтаған ұлттық, рухани және мәдени құндылықтары 

дәріптеуде терең тәрбиелік мән бар деп есептеймін. Осындай құндылықтарды ұрпағымыздың 

бойынa сіңіріп, оқу-тәрбие үдерісінде ұлтжандылыққа, отаншылдық пен салт-дәстүрімізді 

құрметтеуге баулып, өз халқын, өз мемлекетін көздің қарашығындай қорғайтын тұлғaларды 

тәрбиeлеу – осындай шебер ұстаздардың алдындағы басты мақсат. [10,12,13] 

Ұлтымыздың тұнып тұрғaн асыл мұрасы, рухани байлығын оқыту үдерісінe енгізу арқылы 

қазaқ хaлқының ұлттық құнды ойларын, даналық пәлсaпаcын, өмірлік тәжірибeсін халық 

игілігі үшін қолдaна алaтын жан-жақты дамыған, білімді, өзіндік көзқaрасы бaр жеке 

тұлғаны қалыптастыру біздің міндетіміз. 

 Дана халқымыз «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле» 

деген нақыл сөздері, өрескіл өсіп келе жатқан ұрпаққа берері мол. Қазақ халқының ұлы 
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ақыны, ғалым М.Жұмабаевтың мына сөзі ойға оралады: «Ұлт тәрбиесі – баяғыдан бері 

сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз жоқ, 

ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. Әр ұлттың баласы өз ұлтына қызмет жасайтын 

болғандықтан, баланы сол ұлтқа тәрбиелеуге міндетті» деген сөзі де соның дәлелі.  

Сондықтан да сан ғасырлар бойы сұрыпталған ұлттық құндылықтарымызды оқу-тәрбие 

процесіне енгізу арқылы  болашақ ұрпақтардың бойына дарыту міндетті. [9,14] 

Қорытынды  

Қорыта келе, бір сәтке болса да, «мен қазақпын» деген әр азамат «Ұлттың тірегі – ұлттық 

құндылықтарды қалай сақтап жүрмін, қандай үлес қосудамын?»  деп ойланса, онда бір 

нәтижеге жетері анық. Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан келе жатқан ұрпақ 

тәрбиелеудегі тәжірибелерін,маңдайына біткен ұлттық құндылықтарымызды, өшпес мұра 

болып қалыптасып келе жатқан дархан халқымыздың насихаттарын өзіміздің талмай, 

қажымай еткен еңбегіміздің арқасында дарынды да, тәрбиелі жастардың бойына сіңіріп, 

ұлттық мәдениетімізді әлемдік деңгейдегі мәдениетке жеткізіп, қалыптастыруға 

атсалысуымыз шарт.  

 

 
Сурет 1.  Симова Бибіажар басқұр, шашақ, тұмар. 

 

 
Сурет 2.  Симова Бибіажар  Жүн сабау жұмыс барысы 
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Сурет 3.  Құрасбек Тыныбеков Жастық шақ 1979-2003. Гобилен, тоқыма 

 

 
Сурет 4.  Құрасбек Тыныбеков Шопан 1970. Гобилен, тоқыма 

 

 
Сурет 5.  Жақыпов Құттыбек  Атамекен. Гобилен, түкті тоқыма 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕВ   ГРАФИЧЕСКОЙ  ПРОГРАММЕ  

SKETCHUP  РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ДИЗАЙНЕРОВ  

 

Аннотация 

В данной статье представлена3D-моделирования в графической программе  SketchUp 

рабочего пространства преподавателей-дизайнеров (в конкретном примере  кафедры 

«Изобразительного искусства и дизайн» ЮКУ им. М.Ауэзова) в современном стиле 

контемпорари. SketchUp - это профессиональная графическая программа, которая позволяет 

проектировать и визуализировать такие 3D-модели, как простые трёхмерные объекты -

архитектурные строения, здания любых типов, предметы мебели, интерьер, благодаря 

простым и эффективным инструментам, дающим возможность воплотить любые идеи. 

Реорганизация - это самый легкий способ изменить пространственную организацию 

любого помещения, будь то квартира, дом или офис. Задачей реорганизации является 

перераспределение назначения комнат, перестановка мебели и переоборудование некоторых 

помещений: при таких изменениях может освободиться большая территория, которую потом 

можно будет использовать с пользой для всех. Стиль контемпорари  зародился в середине 

ХХ века, но и сейчас является актуальным в оформлении разнообразных помещений. Это 

грамотное совмещение в интерьере функциональности в сочетании с комфортом. 

Ключевые слова: реорганизация, современный дизайн, SketchUp,стиль контемпорари, 

планировка, перестановка, удобство, доступность, функциональность, мебель, зонирование. 
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ОҚЫТУШЫ-ДИЗАЙНЕРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ОРНЫН  SKETCHUPГРАФИКАЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНДА  3D-МОДЕЛЬДЕУ  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада оқытушы-дизайнерлердің жұмыс орнын(нақты мысал ретінде М.Әуезов 

атындағы ОҚУ «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы алынған) қазіргі заманауи 

контемпорари стилінде SketchUp графикалық бағдарламасы арқылы3D-модельдеу 

қарастырылады. SketchUp-бұл кәсіби графикалық бағдарлама, және ол кез-келген идеяны 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қарапайым және тиімді құралдардың көмегімен қарапайым 

үш өлшемді нысандарды - архитектуралық құрылыстар, кез-келген типтегі ғимараттар, 

жиһаз заттары, интерьер сияқты 3D-модельдерді жобалауға және визуалдауға мүмкіндік 

береді.  

Қайта құру - ол пәтер, үй немесе кеңсе болсын, кез келген бөлменің кеңістіктік 

ұйымдастырылуын өзгертудің ең оңай жолы. 
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Қайта құрудың міндеті бөлмелердің мақсатынқажеттілігіне байланыстықайта бөлу, 

жиһаздардыңорнын ауыстыру және кейбір үй-жайларды қайта жабдықтау болып табылады: 

мұндай өзгерістер кезінде үлкен аумақ босатылуы мүмкін, сәйкесінше ондай аумақты 

барлығына бірдей тиімдіетіп пайдалануға болады. Контемпорари стилі ХХ ғасырдың 

ортасында пайда болды,бірақ қазір де әртүрлі үй-жайлардыбезендіруде өзекті бағыт болып 

табылады. Бұл интерьердегі функционалдылықты жайлылықпен ұштастыра отырып сауатты 

біріктіру болып табылады. 

Түйін сөздер: қайта құру, қазіргі дизайн, контемпорари стилі, жоспарлау, орнын 

ауыстыру, ыңғайлылық, қол жетімділік, функционалдылық, жиһаз, аймақтандыру. 
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3D-MODELING  OF DESIGN  TEACHERS’WORKSPACE IN  

SKETCHUP GRAPHIC SOFTWARE 

 

Abstract 

This article presents the reorganization of the Department in a contemporary style using 3D 

modeling software called SketchUp. SketchUp is a professional graphics program that allows to 

design and visualize such 3D models as simple three-dimensional objects - architectural structures, 

any building types, furniture, and interior, thanks to simple and effective tools that make it possible 

to realize any ideas. 

Reorganization is the easiest way to change the spatial organization of any room, whether it is an 

apartment, house or office. The reorganization aims at changing the purpose of rooms, rearranging 

the furniture and re-equipping certain rooms: such changes may help to free up a large space which 

can then be used more effectively. The contemporary style first appeared in the mid-twentieth 

century, but it is still used in the design of various rooms. It involves smart combination of 

functionality and comfort in the interior. 

Keywords: reorganization, department, modern design, contemporary style, layout, 

rearrangement, convenience, accessibility, functionality, furniture, zoning. 

Введение 

Цифровая эпохацеликом изменила и улучшила образ сферы деятельности.  Современный 

кабинет нуждается в пространстве для творчества и взаимодействия команд, время «площади 

для бумаг и бумажной рутины» истекло. В смарт-кабинетахрасполагают пространство не для 

выполнения должностных обязанностей, а для выполнения задач. Разумеется, что на 

продуктивность во многом сказывается окружающая обстановка, поэтому многие компании 

стараютсяпроизвести рабочие места как можно более комфортными и подходящими для 

работы[1, c. 32].  

Элементарной и одновременно ведущей единицей структуры любого ВУЗа является 

кафедра, как самостоятельное и независимое образование, органично включенное в состав 

высшего учебного заведения, выполняет свои функции в области образования, научного 

исследования, просвещения, воспитания, объединяющее науку и производство. Кафедра – 

часть системы ВУЗа, поэтому любая стратегическая программа, разрабатываемая на кафедре, 

играет, прежде всего, конструктивную роль, которая обеспечивает динамичное и целостное 

ее существование в структуре ВУЗа. 
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Реорганизация помещения всегда связана с определенными трудностями, поэтому, все 

работы должны выполняться максимально быстро, чтобы это не повлияло на общий процесс 

производства и работы организации [2, c. 51].  

Поэтому, прежде чем осуществить перестановки в помещениях, я искала более 

подходящий для рабочего пространства современный стиль в интерьере кафедры и 

остановилась на стиле контемпорари. 

Реорганизация – понятие и методы 

Реорганизация помещения, является одним из наиболее доступных вариантов изменения 

пространства. При этом нет необходимости разрушать стены, переносить место 

расположения дверей и окон. Смысл реорганизации состоит в перераспределении 

назначения помещений, и, соответственно, в перестановке мебели, переоборудовании 

некоторых комнат. Как ни странно, но часто при таких изменениях освобождается 

значительная часть свободного пространства. Даже в стандартных рабочих местах, где 

назначение комнат заранее предопределено, есть резервы и возможность для реорганизации 

[3]. 

Кроме того, шкафы, стеллажи и кладовые, продуманные и удобные по конструкции, 

обеспечивают удобный доступ к хранящимся вещам и позволяют сэкономить много места. 

Стиль контемпорари – современный интерьер для комфортной жизни 

Целью реорганизации кафедры является стремление воплотить в кафедру атмосферу 

уюта. Поэтому для кафедры я выбралаболее подходящий для рабочего пространства 

современный стиль –стиль контемпорари. Современный интерьер для комфортной жизни – 

суть стиля контемпорари. Произошло   от английского слова «современный». Зародился в 

60-х годах ХХ века на основе скандинавского стиля с целью производства мебели и 

предметов быта, которые бы отличались удобством, доступностью и функциональностью [4, 

с. 27]. 

Основные черты стиля - это ясность и лакончиность планировки, простота оформления, 

целостность, целостность и комфорт, очевидная функциональность и доступность предметов 

мебели[5]. Функциональное зонирование помещений, сочетаемое с легкостью компоновки в 

нем элементов обстановки. Для стиля также характерны гладкие поверхности четких форм, 

пропорциональные с линией. Аксессуары в интерьере немногочисленны. Наличие 

встроенной и модульной мебели для хранения со множеством отсеков ящиков и 

стеллажей[6].  

Реорганизация и оформление дизайна кафедры «Изобразительного искусства и 

дизайна» в современном стиле 

Общественные здания, а именно университеты,с бесконечным количеством этажей и 

кабинетов – непременный элемент практически всех современных городов. Именно в этих 

специальных помещениях и происходит 95% рабочего процесса. Поэтому кабинет в 

современном стиле должен быть оборудован так, чтобы он был удобным и максимально 

функциональным для человека, проводящего в нем порой по 12 часов в сутки [7]. 

  Основой дизайна интерьера кафедры «Изобразительного искусства и дизайна» стал стиль 

контемпорари (Contemporary). Этот стиль очень молодой, он получил широкое 

распространение в последние несколько лет и продолжает динамично развиваться, вбирая в 

себя все последние тенденции в мире дизайна. Он похож на лаконичный минимализм и хай-

тек, но более уютный, и не загоняет дизайнеров в жесткие рамки, и дает уникальную 

возможность совмещать современную мебель и элементы декора с материалами прошлых 

эпох [8, с. 132]. Здесь есть некоторая изящность и элегантность, но достигается она не 

обилием дорогих деталей и материалов, а хорошим вкусом и простотой. Базовой в стиле 

Contemporary является нейтральная цветовая гамма: черный, белый, оттенки серого, 

бежевого, коричневого. Нейтральные цвета создают идеальную основу для ярких акцентов: 

необычных по форме, фактуре и цвету предметов мебели, текстиля, декора, картин и 
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постеров. Стены, как правило, окрашены в светлые и темные тона или оклеены простыми 

обоями без рисунка. Пол - плитка светлых тонов или дерево натуральных оттенков [9, с. 82]. 

Кафедра «Изобразительного искусства и дизайна» состоит из трех кабинетов: кабинета 

заведующего кафедрой и двух кабинетов профессорско-преподавательского состава.  

Дизайн кабинета заведующего кафедрой в современном стиле контемпорари 

Поскольку это основное помещение, где принимаются судьбоносные для будущего 

решения, его продуманность должна быть безупречной и соответствовать трем основным 

«китам»: функциональности, выдержанности в общем корпоративном стиле, комфорту [10, с 

305].  

Стены в кабинете оклеены однотонными обоями трёх цветов: бежевый, черный и 

холодный серо-зеленый. Пол исполнен из плитки светлых тонов под гранит. Мебель из 

натуральных материалов состоит из стола и двух офисных шкафов.Кресла подобраны под 

цвет обоев в серо-зелёных тонах и натуральных материалов. Дверь из натурального эко-

материала. Аксессуары дополнены в виде необычных ваз и современных картин (рис. 1). 

Дизайн кабинетов профессорско-преподавательского состава в современном стиле 

контемпорари 

В кабинетах ППС так же, как в и в кабинете завкафедрой, в едином стиле контемпорари 

оклеены однотонными обоями. Мебель, оснащенные надежными шкафами и компьютерами-

моноблоками, и двери - из натуральных эко-материалов. Кресла подобраны специально 

ортопедические и эргономичные для обеспечения комфорта и уюта ППС во время 8-часового 

рабочего дня. Дополнительные аксессуары в виде современных картин диптих, исполненные 

эпоксидной смолой, поталью и акрилом (рис. 2). https:// www. google. kz/search8 B&tbm= 

isch&ved= 2ahUKE wiqgt CHgfPq AhWIzyoK HYD nD_ 8Q2-cCegQIABAA. 

Заключение  

Однозначно можно сказать, что главные тренды оформления рабочего пространства 2020 

– это эстетика, функциональность и комфорт, который влияет на эффективность и 

производительность. Поэтому правильная его организация является важнейшим фактором 

для создания благоприятных условий труда. При оформлении интерьеров всё больше 

предпочтение отдаётся современным стилевым направлениям: минимализм, техно, хай-тек.       

Иногда сложно строго придерживаться всех канонов этих стилей из-за стоимости 

отделочных материалов, мебели, техники или декора.  

Обстановка рабочего пространства оказывает влияние как на имидж университета, так и 

на продуктивность персонала. Задача руководителя - создать в помещении, предназначенном 

для сотрудников, комфортные условия, проследить, чтобы интерьер был одновременно 

функциональным и эстетичным. Ведь чем более эффективной и слаженной будет работа 

команды, тем выше экономические показатели деятельности в целом. На первый взгляд, нет 

ничего сложного в том, чтобы обустроить удобное рабочее место. Тем не менее, уже не 

первый десяток лет психологи и ученые-физиологи изучают разные аспекты организации 

рабочего пространства.   
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Рисунок 1. Интерьер кабинета заведующего кафедрой в современном дизайне,  

графическая программа для 3D-моделирования SketchUp 

 

 
 

 
 

Рисунок 2. Интерьер кабинетовпрофессорско-преподавательского состава в современном 

дизайне, графическая программа для 3D-моделирования SketchUp 
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ОРНАМЕНТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Эта статья посвящена раскрытию роли национального орнамента в художественно-

эстетическом воспитании младших школьников в системе дополнительного образования, 

определению компонентов и элементов будущей содержательно-конструкционной модели 

художественно-эстетического воспитания младших школьников в системе дополнительного 

образования на материале национального орнамента. Национальные ценности в духовной 

сфере составляет огромное богатство того или иного народа. Особенно важным сегодня 

является дальнейшее обеспечение совершенствования педагогических основ преподавания 

изобразительного искусства в системе дополнительного образования, исходя из народных 

традиций, народных промыслов, национального орнамента. 

В связи с этим проблема художественно-эстетического воспитания личности, 

формирования ее духовности через национальное искусство является одной из 

приоритетных, поскольку составляет основу ее общей культуры личности. 
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ОЮ-ӨРНЕК ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНА КӨРКЕМДІК ЖӘНЕ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ҚҰРАЛЫ 

РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала ұлттық ою-өрнектің қосымша білім беру жүйесіндегі бастауыш мектеп 

оқушыларына көркемдік-эстетикалық тәрбие берудегі рөлін ашуға, ұлттық ою-өрнек 

материалдары негізінде қосымша білім беру жүйесінде бастауыш мектеп оқушыларына 

көркемдік-эстетикалық тәрбие берудің болашақ мазмұнды-конструктивті моделінің 

компоненттері мен элементтерін айқындауға арналған. 

Рухани саладағы ұлттық құндылықтар-бұл халықтың үлкен байлығы. Бүгінгі таңда 

халықтық дәстүрлерге, халықтық қолөнерге, ұлттық ою-өрнектерге сүйене отырып, қосымша 

білім беру жүйесінде бейнелеу өнерін оқытудың педагогикалық негіздерін одан әрі 

жетілдіруді қамтамасыз ету ерекше маңызды болып табылады. 

Осыған байланысты жеке тұлғаны көркемдік және эстетикалық тәрбиелеу, ұлттық өнер 

арқылы оның руханиятын қалыптастыру мәселесі оның жалпы жеке мәдениетінің негізін 

құрайтын басымдықтардың бірі болып табылады.  

Кілтті сөздер: Ою-өрнек, көркем-эстетикалық тәрбие беру, бастауыш мектеп оқушылары, 

қосымша білім беру, модель 
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ORNAMENT AS A MEANS OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

This article is devoted to the role of national ornament in artistic and aesthetic education of 

schoolchildren in system of additional education definition, components and elements of the future 

content and structural model of artistic and aesthetic education of schoolchildren in system of 

additional education on the material national ornament. 

National values in the spiritual sphere are the great wealth of a nation. It is especially important 

today to further improve the pedagogical foundations of teaching fine arts in the system of 

additional education, based on folk traditions, folk crafts, and national ornaments. 

In this regard, the problem of artistic and aesthetic education of the individual, the formation of 

its spirituality through national art is one of the priorities, since it forms the basis of its General 

culture of the individual. 

Key words: Ornament, artistic and aesthetic education, junior schoolchildren, additional 

education, model 

 

 «Этническое возрождение» или «этнический парадокс современности» - так психологи 

характеризуют современную ситуацию в обществе. Современные социально-экономические 

и политические перемены наряду с ростом национального самосознания граждан многих 
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стран актуализируют проблему сохранения этнической самобытности. В связи с этим 

проблема художественно-эстетического воспитания личности, формирования ее духовности 

через национальное декоративно-прикладное искусство является одной из приоритетных, 

поскольку составляет основу ее общей культуры личности. Декоративно-прикладное 

искусство, орнамент и его роль в эстетическом воспитании являлось предметом 

исследования Б.М.Неменского [1], М.А.Некрасовой [2], Т.Я.Шпикаловой [3], В.С.Кузина [4] 

и казахстанских ученых таких, как М.Ж.Козыбаков [5], А.У.Камак [6] и другие. Согласно их 

точки зрения, гармоничному развитию личности способствуют с одной стороны, воспитание 

трудолюбия, с другой – высоконравственное отношение к истории и культуре народа. 

Результаты данных исследований свидетельствуют о том, что особенности «образного 

языка» народного искусства усиливают его эстетико-воспитательное воздействие, развивают 

эстетическую восприимчивость к явлениям и предметам окружающего мира. Историческая 

память, связь времен, мировоззрение народа сохраняются именно в национальном искусстве. 

Таким образом, усвоение национальной культуры, органически связанное с развитием 

чувства национальной принадлежности, интересов, чувства гордости за «свою» культуру в 

сочетании с уважением к культуре других народов – это важнейшая сторона воспитания. 

Сказанное подтверждает, что в системе художественно-эстетического воспитания важная 

роль отводится народному декоративно-прикладному искусству, и в частности орнаменту. 

Поэтому в системе дополнительного художественного образования необходимо изучать и 

использовать веками накопленный опыт народа, в котором всегда соединяются и польза, и 

красота. Народное искусство – «живой голос предков, историческая память, через него 

осуществляется связь времен и поколений» [2, с. 343].  

Исследователи (Т.Я.Шпикалова [3], М.А. Некрасова [2] и другие) выделили принципы 

народного искусства: целостность, коллективность, преемственность, природосообразность, 

образность, синкретичность обладающие воспитательным потенциалом, которые позволяют 

приобщать к народной культуре адекватно её традициям. Так, исследователь О.Л.Морева 

подчеркивает, что народное искусство, являясь частью культуры, несет в себе ее ценности, 

выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям культуры и к самому себе;  

дает картину мира в слитности чувства и мысли, воссоздает идеальную художественную 

реальность – образную картину мира, подлежащую усвоению; приобщает к духовным 

ценностям, отражает религиозные, нравственные ценности, идеалы, традиции, культурно-

исторический опыт человечества; способствует выработке художественной общности, через 

общение создателей произведений искусства и потребителей;  включает человека в историю, 

в систему взаимоотношений и ощущений людей прошлого, сближает человека с природной  

средой, помогает осознать единство с миром;  способствует социально-культурной 

адаптации учащихся к условиям современной жизни народа и осознанию учащимися себя 

как представителя определенной культур [7, с. 216] 

Сказанное подтверждает ведущую идею нашего исследования о колоссальных 

возможностях казахского национального орнамента (как орнаментов других народов) в 

процессе художественно-эстетического воспитания младших школьников в системе 

дополнительного образования.  

Задачей изучения национального орнамента является стремление к проникновению в 

духовный мир «своего» и другого народа, сопереживание его чувствам и мыслям, что в 

конечном счете приводит к формированию положительной национальной 

самоидентификации (иначе говоря к положительной этнической самоидентификации). 

М.М.Бахтин писал о том, что классического искусства недостаточно, чтобы уловить 

большой опыт человечества и дочеловеческого развития природного мира. Он заложен 

только в выразительности народной культуры, в ее эстетических запасах, где отражены 

модели мира. Это язык, сферы речевой жизни, смеховой культуры – «не переработанная и не 

рационализированная официальным сознанием основа мира. Надо уметь уловить подлинный 
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голос бытия. Эта память противоречивого бытия не может быть выражена 

односмысленными понятиями и однотонными классическими образами…» [8, с. 234]. По 

мысли М.М. Бахтина, «сознательное я» человека не может пройти мимо этой исторической 

памяти и большого опыта человечества, поэтому при всей ценности образцов классического 

искусства развитие общекультурного, общеэстетического сознания и самосознания 

нуждается в обращении к смысловым и ценностным моделям мира в разных слоях и формах 

культуры, и особенно, народной, национальной. 

Развитие национального самосознания, положительной национальной (или этнической) 

самоидентификации – процесс длительный и достаточно многогранный, предполагающий 

включение личности в культуросообразный процесс.  

В изучении генезиса и функции национального самосознания в последнее время широко 

стали использовать методы этнопсихологии и этнопедагогики. Это новое направление 

фундаментальных исследований характеризуется этнопсихологическим изучением личности 

в системе межнациональных отношений, культурно-исторических основ и сторон 

национального бытия, взаимосвязи и взаимообусловленности категорий единства общего и 

особенного, национального и инонационального. Так, проблемы этнического и 

национального самосознания в разное время активно разрабатываются в отечественной 

философии, культурологи, этнографии, психологии, социологии (П.У.Солдатова [9], 

Т.Г.Стефаненко [10], и др.). Согласно мнению вышеперечисленных ученых, этнокультура и 

национальное самосознание тесно связаны между собой. Национальное самосознание – 

необходимая и специфическая сторона общественного сознания, которая отражает 

общественное бытие человека, его материальную культуру. Важной стороной национального 

самосознания является осознание людьми своей индивидуальности, принадлежности именно 

к этой, а не к другой – национально-этнической, социально-политической. 

Национальное самосознание – это, по существу, осознание народом своей собственной 

социально-этнической сущности, осознание того, какую реальную роль он играл или в 

потенции может играть в истории человечества, каков его вклад в общечеловеческую 

цивилизацию. Это осознание своего естественноисторического права на свободное, 

независимое существование. Этнос строит свою культуру, сообразуясь с потребностью 

обрести духовную гармонию между собой и окружающими и принадлежащими ему 

предметами. Иначе говоря, национальная культура в ее художественном и эстетическом 

измерении – это образная модель мироздания, космос, принятый и освоенный человеком 

мир, очеловеченный и его историческая среда существования.  

Таким образом, можно констатировать, что активная художественная деятельность 

школьников в области овладения национальным орнаментом (который мы рассматриваем 

как отражение в графической форме «космоса», «философии народа») стимулирует развитие 

позитивной этнической идентичности. Целенаправленное регулирование этого процесса 

особенно актуально в детском возрасте, так как исследования современной психологии 

показали, что детский возраст является периодом интенсивного формирования самосознания 

и основ рефлексивных отношений к «своему» и «чужому» [11, c.16].  

Вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 

– развитие национальной культуры и возрастающий интерес к истории своего народа – 

одна из ярких примет сегодняшней действительности. Вхождение этнокультурного 

феномена в систему мировой цивилизации играло определенную роль в формировании 

национальной идеи, в ее целостности на протяжении всей истории этноса; 

– отчуждение подрастающего поколения от традиционной культуры своего народа, 

десятилетиями формировавшееся этнически нивелированное индивидуальное сознание, в 

том числе художественное чаще всего не способствует развитию эстетического сознания, 

высокохудожественного идеала и вкуса. Данное положение актуализирует обращение к 

решению психолого-педагогических проблем в области художественно-эстетического 
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воспитания, одним из способов, решения которых является внедрение в практику 

дополнительного образования казахского национального орнамента; 

– казахский орнамент обладает мощным потенциалом в деле художественно-

эстетического воспитания младших школьников в системе дополнительного образования. 

Данный процесс призван не только развивать специальные знания о национальном искусстве 

(«искусствоведческой подход к пониманию художественного произведения как только лишь 

знанию»); не только преследует формирование практических навыков (умение 

воспроизводить и интерпритировать в творческой работе элементы национального орнамента 

по Л.А.Ивахновой [64]); но и отнюдь не самое главное в нашем исследовании: он должен 

способствовать формированию положительной национальной самоидентификации (иначе 

говоря к положительной этнической самоидентификации). 

Таким образом, следует предположить, что основными компонентами будущей 

содержательно-конструкционной модели являются: мотивационно-потребностный, 

содержательный и деятельностно-практический. В широком смысле первый компонент 

представляет собой определенный набор мотиваций и потребностей младших школьников в 

овладении казахским национальным орнаментом. Второй содержательный компонент 

должен быть представлен основательной системой теоретических знаний о национальном 

орнаменте. Третий, в свою очередь, должен включать в себя систему практических знаний, 

умений и навыков в области национального орнамента. 
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КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒДАР ЖҰМЫСЫ 

  

Аңдатпа 

Осы мақала, білім берудің педагогикалық бағдар және оқу-тәрбие жұмысының бір қатар 

мәселелерін талқыға салып ашып көрсетеді. Әсіресе студент жастар мен оқушыларды 

өнегелілікке тәрбиелеудің жолдарын қазіргі заман талабына сай технологияларын қолдана 

отырып бағдар беру. Мұғалім оқушыларды мұқияттылыққа тәрбиелеу жөнінде дұрыс, әрі 

қажетті міндет қояды. Осы мақсатта қызғылықты шаралар әзірлейді. Мұның өзі класс сағаты, 

әңгімелесу, диспут болуы мүмкін. Кез келген істе мұқиятты болу керек екендігі, мұның езі 

еңбек сүйгіш адамның ең қажетті сапасы екендігі туралы мұғалім де, оқушылар да бейнелі 

салыстырулармен тартымды әңгімелеп береді. Әркімге мұқияттылықтың қажеттілігі 

ешқандай талас тудырмайды. 

Алайда бұдан әрбір студент жоғары оқу орнында оқыған жылдары тек бір ғана оқушымен 

жұмыс істеуі тиіс деген ұғым тумайды. Өйткені оқу кезінде оқу-тәрбие процесінің барлық 

негізгі жақтарымен, бағыттарымен, бүкіл ерекшеліктерімен, оқушылардың әр түрлі жас 

топтардағы өзіндік өзгешеліктерімен, оқу-тәрбие мекемелерінің (қалалық және ауылдық 

мектептер, кәсіптік-техникалық колледждер, жоғары класс оқушыларының еңбек және 

демалыс лагерлері) алуан түрімен танысуға тура келеді. Педагогикалық практика 

объектілерінің ауысуы оның өзін күрделендіре түседі, алайда педагогикалық іскерліктің 

қалыптасу деңгейін тексеруге мүмкіндік береді. 

         Кілт сөздер: бағдар жұмысы, оқу- тәрбие, өнегелік, кәсіптік-техника, практикум-

семинар, қоғам, диспут, класс сағаты, педагогикалық-практика, тесттер, интервью, 

практикум-семинар, заманауи технологиялар. 
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РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация  

В данной статье обсуждается и раскрывается ряд вопросов педагогической 

направленности воспитательно-воспитательной работы. В частности, ориентировать способы 

нравственного воспитания студентов и школьников с использованием современных 

технологий. Учитель ставит правильные и необходимые задачи по воспитанию учеников, 

чтобы они были осторожны. Разрабатывает интересные мероприятия для этой цели. Это 

может быть час занятий, беседа, дискуссия. И учителя, и ученики очарованы образными 

сравнениями о необходимости быть осторожным в любом начинании, которое является 

одним из важнейших качеств работяга. Нет сомнений, что все нуждаются в заботе.  . 
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Однако это не означает, что каждый студент должен работать только с одним студентом в 

течение его / ее университетских лет. Ведь при изучении всех основных аспектов, 

направлений, всех особенностей учебного процесса учащиеся необходимо познакомиться с 

особенностями разных возрастных групп, разнообразием образовательных учреждений 

(городские и сельские школы, профессионально-технические училища, трудовые и 

оздоровительные лагеря для старшеклассников). Смена объектов педагогической практики 

усложняет ее, но позволяет проверить уровень формирования педагогических навыков. 

Ключевые слова: ориентационная работа, воспитательная, нравственная, 

профессионально-техническая, практикум-семинар, общество, дискуссия, классный час, 

педагогическая практика, тесты, интервью, практикум-семинар, современные технологии. 
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WORK OF PEDAGOGICAL DIRECTIONS OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

Annotation 

 This article discusses and reveals a number of issues of the pedagogical orientation of 

educational work. In particular, to orient the methods of moral education of students and 

schoolchildren using modern technologies. The teacher sets the right and necessary tasks to educate 

students so that they are careful. Develops interesting activities for this purpose. It can be an hour of 

classes, conversation, discussion. Both teachers and students are fascinated by figurative 

comparisons about the need to be careful in any undertaking, which is one of the most important 

qualities of a hard worker.  

However, this does not mean that each student should work with only one student during his   

her university years. Indeed, when studying all the main aspects, directions, all the features of the 

educational process, students need to get acquainted with features of different age groups, a variety 

of educational institutions (urban and rural schools, vocational schools, labor and health camps for 

high school students). Changing the objects of pedagogical practice complicates it, but allows you 

to check the level of formation of pedagogical skills.  

Keywords: orientation work, educational, moral, vocational, workshop, society, discussion, 

classroom, teaching practice, tests, interviews, workshop, modern technology. 

  

 Қоғамдық тәжірибені жас ұрпаққа беру және оларды өмірге, еңбек етуге даярлау 

қажеттілігі оқу мен тәрбиені өз алдына дербес қоғамдық қызметке айналдырады. Ежелгі 

Шығыс елдерінде мұғалім негізінен абыздардан болатын. Орта ғасырда мектеп шіркеу 

қарауында болғап кезде мұғалім міндетін дін қызметшілері атқарған. Мектеп ісінің дамуына 

байланысты мұғалімдік кәсіптік кең тарап, түрлі типті училищелер мен мектептерде штатты 

қызметке айналды. Осылайша мұғалімдік өз алдына мамандық болып танылды. Мұғалімнің 

міндеті мен қызметі оның қоғамдық өмірдегі рөлі мен орны қоғамның  әрбір даму кезеңінде 

өзгеріп отырады. 

Ғылыми еңбек белгілі бір қабілеттілікті қажет етеді, ал оның өзі кез келген студентте 

болады. Әрине, оны белгілі бір бағытта, әрі дамытып отыру қажет. Зерттеушілік қабілет -бұл 

ақыл-ойдың белгілі бір қасиеті, бірінші кезекте проблеманы көре білушілік. Резорфорд 

былай деген екен: егер оның қарамағында жас ғалым істесе және ол екі жылдан кейін бұдан 

әрі не істемейін деп сұраса, ұстазы оған ғылыми жұмысыңды таста деп кеңес берер еді. 

Шығармашылық ақыл -ой қарапайым нәрседен кереметті, өзгелер байқамаған сұрақтар көре 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

35 

білуі тиіс. Венгер ғалымы А.Сент-Дъердьи былай деп жазды: «жаңалық ашу -демек бәріміз 

көріп жүргенді көре білу, бірақ осыған дейін ешкімнің ойына келмегенді ойлап білу». Ал 

Д.Бернал былай деп түсіндіреді: «Проблеманың шешімін тапқаннан гөрі, оны білу әлдеқайда 

қиын. Оның алғашқысына іскерлік, ал екіншісіне -қиял қажет»[8]. 

Көп білген ғалым емес, бәрінен көп оқытатын ғалым. 

Қоғамдық пікірді зерттеу үшін анкеталау, әңгіме өткізу, интервью алу және тапсырма 

беріп тексеру әдістері қолданылады. 

Сұрақтар мен тапсырмалар (тесттер) құру -білім мен тәжірибені қажет ететін өте күрделі 

іс. 

Педагогикалық практиканы ұйымдастыру талаптарының бірі - жоғары оқу орнында 

оқытудың барлық жылдарында оның үздіксіз өткізілетіндігінде. Осы талапты негізге ала 

отырып, мыналарды атап көрсету қажет. Мәселе мынада: оқыту мен тәлім-тәрбие берудің 

нәтижесі бірден байқала қоймайды. 

Кейде былай болады: мұғалім сабақта материалды тартымды, ұғынықты, әрі шебер 

түсіндіреді, ал оқушылар оны жақсы түсініп, бір-екі күндей көкейінде сақтайды, бір-ақ бірер 

айдан кейін ұмытып, жаңа материалды оқығанда бұрынғы еткен ережені есіне түсіре 

алмайды. Демек, мұғалім алғашқы түсіндірген сәтте ережені өткен материалмен жеткілікті 

байланыстырмаған және «алдағы уақытта жұмыс істеуге қажетті» кейбір сәттерін атап 

көрсетпеген. 

Бұл жағдайда мұғалімнің оқыту жұмысындағы теріс нәтижелері көрінеді, оның үстіне ең 

бастысы, ол бірден байқалмай отыр. Егер студент-практикант бірнеше сабақты ғана 

бақылаған жағдайда, мұндай олқылықты байқамауы мүмкін, ал кейіннеп пәнді оқытуда өз 

басы осындай қиыншылықтарға кездескенде жете түсіне алмайды. 

Оқу-тәрбие жұмысының, әсіресе оқушыларды өнегелілікке тәрбиелеудің тек қолайсыз   

жақтары ғана емес, қолайлы нәтижелері де бірден сезіле қоймайды. Мәселең, мұғалім 

оқушыларды мұқияттылыққа тәрбиелеу жөнінде дұрыс, әрі қажетті міндет қояды. Осы 

мақсатта қызғылықты шаралар әзірлейді. Мұның өзі класс сағаты, әңгімелесу, диспут болуы 

мүмкін. Кез келген істе мұқиятты болу керек екендігі, мұның езі еңбек сүйгіш адамның ең 

қажетті сапасы екендігі туралы мұғалім де, оқушылар да бейнелі салыстырулармен 

тартымды әңгімелеп береді. Әркімге мұқияттылықтың қажеттілігі ешқандай талас 

тудырмайды [2]. 

Осыдан кейін тәрбие міндеті шешілді, нәтиже ойдағыдай деуге бола ма? Оны келесі күні-

ақ аңғаруға болады. Мектепке біреуі қаламсапсыз, екіншісі - ұшы сынған қарындашпен, 

үшіншісі - түймесі үзілген, ботинкасы тазартылмаған қалпында келді, төртіншісі - столға 

қобыратып қағаз шашып кетті, ал бесіншісі... Мұқияттылық жайында жеткілікті-ақ айтылған 

сияқты еді, алайда іс жүзінде олай болмай шықты. Демек, тәрбие ықпал етпегені ме? Әрине, 

бұлайша үзілді-кесілді айтуға болмайды. Өнегелілікке тәрбиелеудің мәні сонда, өнегелілік 

нормасын түсіндіру - бұл әлі бастамасы ғана. Әуелі оқушы оны терең түсінуі, белгілі бір 

тәртіпті бұлжытпай орындау керектігін жете ұғынуы, кейіннен мұның өзі оның үйреншікті 

дағдысына және қажеттілігіне айналуы тиіс. Ол үшін жалпылай, жан-жақты кеңесуден кейін 

әрбір оқушымен жеке әңгімелесіп, оларға бақылау қояды, өзін-өзі тәрбиелеуіне ықпал етеді, 

яғни тәлім-тәрбие процесіне үздіксіз және тікелей катысады. Тиімді нәтижеге жетпей тұрып, 

педагогикалық қызметті меңгердім деп айта алмайсың. 

Алайда бұдан әрбір студент жоғары оқу орнында оқыған жылдары тек бір ғана оқушымен 

жұмыс істеуі тиіс деген ұғым тумайды. Өйткені оқу кезінде оқу-тәрбие процесінің барлық 

негізгі жақтарымен, бағыттарымен, бүкіл ерекшеліктерімен, оқушылардың әр түрлі жас 

топтардағы өзіндік өзгешеліктерімен, оқу-тәрбие мекемелерінің (қалалық және ауылдық 

мектептер, кәсіптік-техникалық училищелер, пионер лагерлері, жоғары класс 

оқушыларының еңбек және демалыс лагерлері) алуан түрімен танысуға тура келеді. 
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Педагогикалық практика объектілерінің ауысуы оның өзін күрделендіре түседі, алайда 

педагогикалық іскерліктің қалыптасу дең-гейін тексеруге мүмкіндік береді[4]. 

Педагогикалық практиканың толассыз сипатының тағы бір көрінісі сонда, әрбір жаңа 

кезеңдегі оның міндеттері өткен кезеңдегі міндеттермен ілесе жүреді. Белгілі бір кезеңдегі 

педагогикалық қызметтің қажетті деңгейін игермеген, орындамаған, жаңа кезеңде ондағы 

міндетті тапсырмалардың әлде біреуін атқармай ұмыт қалдырған жағдайда бұл олқылықты 

бірден сезесің. 

Педагогикалық практика өзінің комплекстілік сипатымен ерекшеленеді. Практикалық 

педагогикалық қызмет барысында әр түрлі оқу курстарында, түрлі уақыттарда оқушы, 

мұғалім, оқу-тәрбие процесі туралы алған бүкіл білімің ұштасады, жинақталады 

қорытылады. Студент өзінің арнайы оқу пәнінің мазмұнын арнайы сабақтарда оқып-

үйренеді, псохологиялық-педагогиқалық сабақ циклдерінде оқыту мен тарбиелеу 

заңдылықтарын жете ұғынады, кейіннен ол оқушылармен тікелей жұмыс істегенде пән 

мазмұнын, методикалық, психологиялық, педагогикалық іскерлік секілділерді айналып өте 

алмайды. 

Педагогикалық практикаға кірісерде оқу-тәрбие жұмысының алуан сырларын ой-елігінен 

өткізіп шығу қажет. Кәсіптік білімнің ұлғайып тереңдеген сайын мектептегі оқу-тәрбие 

процесі, оның тұтастық сипаты барынша айқындала түседі. Педагогикалық практиканың 

комплекстілігі оны жоспарлау, ұйымдастыру, мазмұндау бақылау және бағалау жүйесі 

арқылы байқалады. Жалпылама бірыңғай баға бергенде студенттің практикалық қызметінің 

бүкіл бағыты көрінеді [7]. 

Педагогикалық практика оқу сипатында болады, оның барысында оқытушының 

басшылығымен болашақ мұғалімде педагогикалық іскерлік жүйесі бірте-бірте қалыптасады. 

Алайда іскерлік жүйесін терең меңгеру әрбір студентте дербес өткенімен, бүкіл практикалық 

педагогикалық қызмет коллективтік түрде болады — мұғалім мамандығының басты 

ерекшелігі де осында. Студент осы ерекшелікті қаншалықты түсінсе, педагогикалық 

практика барысында коллективтік педагогикалық қызметті қаншалық жете үйренсе, кәсіптік-

педагогикалық даярлық соғұрлым табысты болады. 

Мәселе тек әрбір кәсіпке тән коллективтік жұмыстың адамгершілік нормаларын терең 

меңгеруде ғана емес. Педагогикалық қызметтің артықшылығы сол, жеке оқушылар, 

оқушылар коллективі бір адамның, ең жақсы деген мұғалімнің ғана емес, бүкіл 

педагогикалық қоллективтің ықпалымен қалыптасады. Оркестрде музыканттың аспап күйін 

келтіргені секілді, мұғалімдер де, тәрбиешілер де, кітапханашылар да, бала бағушылар да 

және мектептегі асхана жұмыскерлері де бірыңғай педагогикалық үндестікке құлақ түруі, өз 

қарым-қатынастарында, оқушыларға және бір-біріне талап қоюға бір-ауызды болуы тиіс. 

Мұның өзі мұғалімнің өз дербестігін, қабілетін, талантын танытуға ешқандай бөгет 

жасамайды, қайта коллективті байыта түседі, мектепте шығармашылық ахуал орнатуға 

ықпал етеді. 

Студенттер тобы педагогикалық практика барысында педагогикалық коллективтің өзінше 

моделіне айналады. Әрбір студенттің күш жігері белгілі бір мектепте (кәсіптік-техникалық 

училищеде) жұмыс істейтін топта тиісті ынтымақты қарым-қатынас, жоғары талап орнатуға, 

ортақ мақсат пен міндетті түсінушілікке бағытталуы тиіс. 

Студент-практиканттар коллективі мен мұғалімдер коллективі бір-біріне қарсы 

қойылмайды, алайда объективті себептерге байланысты қосылмайды, өйткені студенттер 

мектепте уақытша істейді. Алайда мектептің, оқушылар мен мұғалімдердің қамқорлығы осы 

мектептегі студент-практиканттардың қамқорлығымен бірдей дәрежеде болуы тиіс. Барлығы 

күні бұрын ойластыруы, ауыспалы және тура мағынасында айтқанда алғашқы күннен бастап 

мектептегі өз орнын белгілеуі; өз мүйісін безендіруі мектеп өмірінің ішкі тәртіп ережесін 

толық білуі, коллективтік дәстүрге араласуы тиіс [6]. 
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Педагогикалық практиканы ұйымдастырудың ерекшелігі - қоғамдық-саяси, қоғамдық-

педагогикалық қызметтердің және кәсіптік-педагогикалық әзірліктің біртұтастығында. 

Жалпы білім беретін және кәсіптік мектеп реформасының негізгі бағыттарында тек ата-

аналарға ғана емес, оқушы жастардың жұмысына катысы бар барлық адамдарға мұғалімдер 

күшімен педагогикалық жалпыға міндетті оқу өткізу көзделген. Студенттердің қоғамдық-

саяси практикасы олардың «жұмыс орындарында» (мектептерде) етеді, әрі педагогикалық 

қызметке тығыз байланысты болады.  Студенттер оқушылармен және олардың ата-

аналарымен жұмыс істегенде тәрбиешілік іскерлігін көрсетіп қана қоймайды, лекторлык, 

ағартушылық, насихатшылық шеберлігін де жетілдіреді. Қоғамдық ғылымдар кафедрасының 

оқытушылары қоғамдық-саяси және қоғамдық-педагогикалық қызметке байланысты барлық 

мәселелер бойынша студенттерге методикалық ұсыныстармен консультациялармен қосымша 

практикалық көмек көрсетеді. 

Педагогикалық практиканы ұйымдастырудың маңызды талаптарының бірі - оны бірінші 

курстан бесінші курсқа дейін жоспарлаудың перспективалығында. Практикалық 

педагогикалық даярлықты жоспарлаудың ролі ерекше зор. Егер барлық пәндер бойынша 

теориялық курстардың оқу материалы меңгеру жоспарына сәйкес күні бұрын белгіленіп 

қойылатын болса, практикалық педагогнкалық қызмет студент алдына кез келген уақытта 

толық көлемде кездеседі. 

Жоғарыда педагогикалық іскерліктің міндеттері мен жүйесі тұжырымдалды, оның өзі әр 

алуан кезеңде педагогикалық практиканың мазмұнын таңдау үшін белгілі бір бағыт береді. 

Алайда мұның өзі жеткіліксіз. Өйткені нақтылы бір міндеттер, нақтылы бір іскерлік кезеңнен 

кезеңге қарай қайталанып отырады, алайда бұдан нақтылы бір әрекет қайталанады деген 

ұғым тумайды, қайта жаңа «айналымнан» өткен сайын ол дамытылып отыратындықтан 

перспективалық жоспарда көзделеді. Оның үстіне, перспективалық жоспарлау әрбір 

студенттің жеке ерекшелігі мен қабілеті ескеріле отырып, олардың практикалық 

педагогикалық қызметін меңгеруіне қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Сөйтіп ол 

қосымша күш-жігер мен уакытты қажет ететін практикалық әзірлік жағына көңіл бөлуге 

ықпал етеді. Перспективаны білу төзімділік деңгей қаншалық екендігін ұғынуға, осы сәтте 

іскерлік қандай көлемде игерілу керектігін білуге жәрдемдеседі. 

Ал егер студентке бәрі ойдағыдай болмаса ше? Перспективалық жоспар мұндай жағдайда 

да көмектеседі. Оның өзі жіберілген олқылықты әрі қарай жоспарлы түрде түзету 

мүмкіндігінің болу-болмауын немесе қазіргі жағдайда оқушылармен дербес жұмысты, 

қоғамдық-саяси практиканы толығырақ пайдалану қажеттігін көрсетеді. Өзін кәсіптік 

тәрбиелеу программасына қиын мәселелер дер кезінде енгізілуі тиіс. 

Педагогикалық практиканы ұйымдастырудың тағы бір талаптарын-педагогикалық 

басшылық пен жоғары белсенділікті, студент-практиканттың дербестігін үйлестіруді атаған 

жөн. Педагогикалық практика программасын-да студенттер қызметінің басты бағыттары 

белгіленген. Мұнда оқу-тәрбие жұмысының нақтылы мазмұны мен келемін студенттердің 

өздері белгілейді. Олардың дербестілігі мен белсенділік деңгейі осыдан көрінеді. 

Екі аптада бір рет практикалық сабақта оқытушының басшылығымен практиканттардың   

дербес жұмысы талданады, педагогтық іскерлікті меңгерудегі жетістіктері атап көрсетіледі. 

Студенттердің дербес жұмысындағы жинақтаған тәжірибесі негізінде, оларға алдағы екі 

апталық мерзімге арналған жаңа оқу міндеттері қойылады. Егер белгіленген мерзімде 

студенттің тындырғаны шамалы болса, белсенділік пен дербестік танытпаса, онда 

оқытушыға да, студентке де қиын соққаны демек іскерлікті қалай қалыптастыру, нендей 

олқылық болды, қандай тұрғыда ерекше жұмыс істеу керектігін ойластырады. 

Дербестіктің өзі кезекті практикалық сабаққа әзірленгенде студент тек қана өзінің 

педагогикалық оқу практикасын ғана емес, сондай-ақ қоғамдық-саяси және қоғамдық-

педагогикалық қызметін де талдайды. 
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Педагогикалық практиканы ұйымдастырудың жоғарыда аталған талаптарының маңызды 

екені сөзсіз, бірақ олардың өзара байланысты екендігін түсіну одан да маңызды. 

Шындығында, кәсіптік даярлықтың, қоғамдық-саяси және қоғамдық - педагогикалық 

қызметтің біртұтас талаптары педагогикалық басшылықпен үйлестірілген дербестілік пен 

белсенділік талаптарымен тығыз байланысады. 

Мектепте оқу және тәрбие жұмыстарын жетілдірудің жаңа бір формасы мұғалімдердің 

шығармашылық тобы. Шығармашылық ең алдымен мұғалімдердің мамандықтарына сәйкес 

терең және берік білімді, мол тәжірибені талап етеді. Шығармашылық қабілетті дамыту, өз 

бетімен іздену, зерттеу жұмыстарына байланысты. Осыған орай, мұғалімнің жұмысында 

шығармашылық басым болуы керек [2]. 

Озат мектептердің іс-тәжірибелеріне қарағанда шығармашылық топтың құрамына өте 

тәжірибелі мұғалімдер кіреді. Іс жоспары бір жылға жасалып, топ мүшелері айына бір рет 

кездесін отырады. 

Шығармашылық топ қазіргі кездегі ең көкейтесті проблемаларды шешу жолдарын 

іздестіреді, оларды келешекте мүғалімдердің игілігіне айналдырады. Қаралатын 

мәселелердің бағыттары дифференцивтік және проблемалық оқыту, оқушылардың 

логикалық ойын дамыту, дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, тәрбиесі қиып 

балалармен жұмыс, кәсіптік бағдар беру проблемасы, қосамдық пайдалы жұмыстарды 

ұйымдастыру мәселелері т. б. 

Мектеп өмірінде мұғалімдердің кәсіби дайындығын көтеруде психологиялык-

педагогикалық семинарлардың және практикумдар семинарлардың маңызы арта түсуде. 

Психологиялық-педагогикалық семинарларда мұғалімдер теориялық мәселелермен және озат 

педагогикалық тәжірибелермен танысады, терең білім алады. Семинар тақырыптары 

мектептің жылдық жоспарына кіреді. Сондықтан, мұғалімдер алдын-ала тақырыптармен 

танысып дайындалады. Семинар әр түрлі вариантта өгкізіледі; кейде лекция, кейде жеке 

баяндама-хабарлау, пікір алмасу ретінде өткізіледі. Лекцияларда, баяндамаларды тәжірибелі 

мектеп басшылары мен мұғалімдер, мұғалімдердің білімін жетілдіру институтының 

әдіскерлері, жоғары оқу орындарының ғалымдары оқиды. Психологиялық-педагогикалық 

семинарларды өткізу мерзімдерін әрбір мектеп өзі шешеді. 

Психологиялық-педагогикалық семинардың мақсаты - оқумен тәрбие жұмысының 

деңгейін көтеруде өз бетімен білім алушы мұғалімдерге психология, педагогика 

ғылымдарының соңғы жаңалыктарын және озат педагогикалық тәжірибені меңгеруге үйрету. 

Мұғалімдердің практикалық іскерлігін, шығармашылық қабілеттерін дамытуда 

практикумдар-семинарлардың ролі өте зор. Көбінесе мұндай семинарларда педагогикалық 

ситуацияларды шешу және есептср шығарылады. Сонымен бірге, сабақ үстінде 

оқушылармен істелетін жұмысты басқаруға, сабақта бақылау әдісіне, сабақты талдау 

тәсілдеріне үйретеді. Осының нәтижесінде әрбір мұғалім өз ісіндегі кемшіліктерді байқайды, 

теориялық, практикалық білім алуға тырысады, қызығушылығы, белсеңділігі артады. 

Қазіргі заман мұғалімнің жаңа проблемаларды жүйелі түрде оқуын және зерттеуін талап 

етеді. Сондықтан әрбір педагогтың оқу, білім беру, тәрбие және ұжымды басқару 

теорияларымен, педагогикалық-психологаялық мәселелермен, шетел психологтары және 

педагогтарының теорияларымен үнемі қаруланып отыруы қажет. 

Сонымен, мұғалімнің қандай болса да педагогикалық еңбекке жарамдылық деңгейін 

анықтау үнемі жаңартып және жетілдіріп отыруды талап етеді. 

Мұғалім еңбегі басқа қызметтермен салыстырғанда, өтіндік ерекшелігі мол 

шығармашылықты сүйеді. Өйткені жеткіншек ұрпақты өмірге, еңбек пен әлеуметтік іс-
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әрекетіне дайындау  мұғалімдерді көп іздеңдіріп, ойландыратын  жұмыстың ең басты түрі. 

Олай болса, әрбір мұғалім орта немесе жоғары дәрежелі педагогтық білім алумен 

қанағаттанып қоймай, ол тәрбие мен оқытудың тиімді жолдарын үнемі іздестіріп, өз 

жұмысында пайдаланып отыруы тиіс. Сонда ғана мұғалім жаңашыл, оқушыларға тәрбие 

және білім берудің теориясы мен практикасын дамытудың қорғаушы күші және асқан шебері 

бола алады[5]. 
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ДӘСТҮРЛІ ҚОЛӨНЕР НЕГІЗІНДЕГІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР 

 

Аңдатпа  

Мақалада қәзіргі дәстүрлі ұлттық өнерді үйтерту мен жалғастыру мәселелері 

қарастырылады.  Әртүрлі өнер кеңістігінде ұйымдастырылып жатқан іс-шаралар барысы, 

ондағы дәстүрлі қолөнер көрінісі мен дамуы айтылады. Өнер мен ғылым интеграциясы мен 

жаңарту кезеңіндегі дәстүрлі қолөнердегі ерекшеліктер ескеріледі. Мақалада берілетін 

материалдар мен зерттеулер көркем білім беру деңгейінде сипатталады. Дәстүрлі қолөнер 

материалдары мен бағыты, заманауи өнер мүмкіндіктері беріледі. Авторлар өз тәжірибесінен 

өткен көрме, семинарлар мен шеберсыныптары арқылы өз көзқарастарын тұжырымдайды. 

Орта және арнайы, жоғары білім берудегі дәстүрлі қолөнерді жас ұрпаққа үйретудегі 

шығармашылық іс-шаралар ықпалын, онда бақыланған жеткілікті және жеткіліксіз 

деңгейлері мазмұндалады. Авторлар өз тәжірибелерін оқу үдерісінен тыс ұйымдастырылған 

көрме, семинар, симпозиум, онлайн шеберсыныптар арқылы жүзеге асырған. Сол 

тәжірибелерінен суреттер, үдерістер сипатталған. Өткені мен бүгінгі дәстүрлі ұлттық өнер 

көрінісінің бағыттылығы анықталып, келешегіне болжамдар жасалған.  
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО 

ДЕКОРАТИВНОГО  ИСКУССТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы  обучения  и продолжения развития традиционного 

национального искусства, а также о видах и развитии декоративного искусства и об 

организации проводимых мероприятий в разных пространствах искусств. Учитываются 

особенности традиционного декоративного искусства в период интеграции и обновления 

искусства и науки.     

Представленные в статье материалы и исследования описаны на уровне художественного 

образования. Предоставлены традиционные декоративные материалы, направления и 

возможности современного искусства. Авторы формулируют свои взгляды по проведенным 

собственным выставкам, семинарам и мастер-классам. Описывается влияния творческих 

мероприятий, направленных на обучение подрастающего поколения в среднем и 

специальном, высшем образовании и об уровне контроля на достаточность/недостаточность. 

Авторы реализовали свой опыт через выставки, семинары, симпозиумы, онлайн мастер-

классы, организованные вне учебного процесса. Из этих экспериментов описаны 

изображения, процессы. Определены направления традиционного национального искусства 

прошлого и настоящего, сделаны прогнозы на будущее. 

Ключевые слова: традиционное искусство, национальное искусство, творческие 

мероприятия, дизайн, эко-дизайн, эко-искусство, современное искусство, художественное 

образование, дизайн моды, выставка, симпозиум, мастер-класс. 
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CREATIVE EVENTS BASED ON TRADITIONAL DECORATIVE ART 
 

Abstract 

The article discusses the issues of teaching and continuing the development of traditional 

national art, as well as the types and development of decorative arts and the organization of events 

in different art spaces. The features of traditional decorative art in the period of integration and 

renewal of art and science are taken into account. 

The materials and research presented in the article are described at the level of art education. 

Provided traditional decorative materials, trends and opportunities for contemporary art. The 

authors formulate their views on their own exhibitions, seminars and master classes. The article 

describes the influence of creative activities aimed at teaching the younger generation in secondary 

and special, higher education and on the level of control on sufficiency / insufficiency. 
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The authors realized their experience through exhibitions, seminars, symposia, online master 

classes organized outside the educational process. Images, processes are described from these 

experiments. The directions of traditional national art of the past and present are determined, 

forecasts for the future are made. 

Key words: traditional art, national art, creative events, design, eco-design, eco-art, modern art, 

art education, fashion design, exhibition, Symposium, master class. 

 

“Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасының” негізгі мақсаты – білім берудің барлық деңгейінде қоғамның жаңа 

талаптарына сәйкес келетін, сапалы, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыру. Оқу 

үрдісінде жаңа технологияларды пайдалануда әрбір оқушы мұғаліммен бірге оқуды басқара 

алады, дарынды балалармен тұрақты және жүйелі жұмыс жасауға мүмкіндік туады. Жаңа 

технологиялар қандай да бір ақпарат беруді білдірмейді, ол оқушылардың қисынды ойлау, 

бағдарламалық материалдың ең бастысын таба білу қабілеттіліктерін қалыптастырып, 

материалды неғұрлым терең меңгеруін қамтамасыз етеді. Қазіргі кезде оқушы өзі ізденіп, өзі 

оқып, өзі үйренеді. Бұл әрбір оқушының жеке мүмкіндіктерін, қабілеттерін ашады. Демек, 

жеке тұлғаға бағдарланған технологиялық сүйіспеншілік, қамқорлық, ынтымақтастық 

ахуалын туғызып, жеке тұлғаның шығармашылық әрекеттеріне және өзін-өзі өзектендіруіне 

барлық жағдайларды жасайды  әрі жеке тұлғаға бағдарланған оқыту әрбір оқушының өзін 

танымдық және оқу қызметіне бейімділіктеріне, мүдделеріне, қабілеттеріне сай жүзеге 

асыруына мүмкіндік береді [1,33 б.].  

Еліміз тәуелсіздік алғалы бері дәстүрлі ұлттық өнерімізге назар аударылып, осы іспен 

айналысып жүрген тұлғалар туралы деректер жарыққа шығып, болашақ ұрпаққа насихаттау 

мен кеңінен тарату жолында біршама істер атқарылуда. Осы мақсатта жүзеге асып келе 

жатқан дәстүрлі түрде өтіп тұратын жоғары деңгейлі конкурстар мен фестивальдер және т.б., 

іс-шараларда өздерін паш етіп елдің назарына есімдерін танытып жүргендердің қатары 

көбеюде. Оның дәлелі ретінде бүгінде ұлттық өнерімізді паш етуші Алматы аймақтық Degree 

& Profession (ҚазБСҚА), Республикалық «Шебер», Халықаралық «Шабыт және «Aspara 

fashion week» конкурстарымызды айтуға болады. Сонымен қатар, ұйымдастырылып жатқан 

халықаралық, қалалық көрмелерімізде артта қалып жатқан жоқ. Олардың бірі ретінде, Абай 

атындағы ҚазҰПУ,  Өнер, мәдениет және спорт институтының Сән дизайны және сән өнері 

мамандықтарының профессор-оқытушы құрамы мен студенттерінің  Заманауи дизайндағы – 

ұлттық өнер «Гүлденген көктем» атты шығармашылық көрмесі «Алматы» мұражайында 

2020 жылдың 3-12 наурыз аралығында өткен болатын. 

 

 
 

Сурет 1. «Гүлденген көктем» атты шығармашылық көрме. 

 

Жас мектеп оқушыларымыздың да ұлттық өнерге деген қызығушылық танытып 

жүргендігін жақында өткен  29 ақпан 2020 жылы Алматы облысы Қарасай ауданы 

«Алмалыбақ ауылындағы орта мектеп-гимназиясында «Жарқын болашаққа бастау» атты 

Дарынды мен талантты оқушылардың XVI слеті дәлел бола алады. Әр мектептен 
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шоғырланған сексен Дарынды мен талантты оқушылардың шығармашылық жұмыстары 

көрмеге қойылып, «Көркем еңбек» номинациялары бойынша жүлделі орындармен 

марапатталды. Көрмеге оқушылар ұлттық қолөнеріміздің түрлі бағыттары бойынша 

шығармашылық жұмыстарыннан бөлек қорғауда қысқаша баяндама мен жасалу техникасы 

мен технологияларына сипаттама беріп білімдерін шыңдай түсті.  

       
 

Сурет 2. «Жарқын болашаққа бастау» атты Дарынды мен талантты  

оқушылардың XVI слеті 

 

Дәстүрлі ұлттық өнерде қолданылып келген материалдардың өңдеу тұстары жүйелі 

өзгерістерге ұшырап, формаларын өзгерте бастайды. Тіпті киім үлгілері мен тұрмыста 

қажетті заттардың барлығын жаңа материалдар арқылы өңделіп, дәстүрлі шығармашылыққа 

тән көптеген әдістер заманауи дизайнға көшіп өз жалғасын тауып жатыр. 

Дәстүрлік өнер – халықтың өміріндегі шындықтың бейнесі. Ол адамдардың рухани 

мәдени тұрмысынан бөлінбейтін құбылыс. Әрбір халықтың дәстүрлі өмірі тарихи тағлым 

мен озық ой-пікірлер мен тоғысады. Дәстүр адамның қоғамдық қатынастарының тарихи 

қалыптасқан тұрақты және мейлінше қорытылған нормалары мен принциптері болып 

табылады.Ал дәстүрлі өнер қоғамдық өмірдің материалдық жағдайының өзгеруімен 

сипатталады. Дәстүрлік өнер дегеніміз өткен ғасырлардағы ата-бабалар мәдениетін сақтау 

арқылы ұлттық өнердің озық үлгілерімен толықтыру [ 2; 17 б. ].  

Қазақстан жерінде қолөнер кәсібі бұдан екі жарым мың жыл бұрын, әрбір дәуірде өзінің 

өшпес ізін қалдырып, талай тайпалардың өнері арқылы қалыптасып, мәдени мұраға 

айналған. Оның өркен жаюы, біріншіден, қазақ халқының күнделікті тұрмысына пайдалану 

қажеттілігінен туса, екіншіден, халықтың өнерді құрметтеп тұтып, жоғары бағалануынан 

туған жағдай екендігінде. Халқымыздың баланы еңбекке үйрету, кәсіптік бағдар беру 

тәжірибесіндегі бала тәрбиесі бір-бірімен тығыз байланысып отыратын екі мақсатқа 

бағышталған: баланы еңбекке үйрету барысында оның қабілет- иекемін, дағдысын дамыту; 

еңбек үстінде бала бойына халықтық ізгі қасиеттерді сіңіріп дарыту. Бұл екі бағыт бір-

бірімен жалғаса отырып, тәрбиенің барлық түрлерін қамтиды [3; 7 б.].  

Көркем білім беруде мамандарды кәсіби даярлаудың ең өзекті талаптары сәндік өнердің 

типтік тапсырмаларынан тұрады. Сондықтан бұл тұрғыдан мынадай мәселелер меңгерілуі 

тиіс:  

- көркем мәдениет негіздері, этикалық және құқықтық нормалар, адам мен ададардың 

өзара қатынастары, қоғамды және қоршаған ортаны ойлау, мәдениет арқылы өз еңбегін 

ғылыми негізде ұйымдастыру, жаңа білім түрлерін меңгеру; 
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- сәндік өнердің бір саласындағы дәстүр және заманауи дәстүрдің сабақтастығын 

суретшінің өз кәсіби әрекетінде тиімді қолдануы; 

- көркемдік өндірістің экономикалық негіздерін, шығармашыл шеберханаларды, 

өндірістік мекемелерді, түрлі жекеменшік формаларын пайдалануы, меңгеруі; 

- маркетинг негіздерін, менеджмент және авторлық құқық. 

Осы белгіленген мәселелерді толыққанды орындауға қойылатын талаптар да зор. Кәсіби 

тұрғыдан алғанда, сәндік өнер мамандарын даярлау дегеніміз – бұл кәсіби көркемдік білімді 

кеңінен қолдана отырып, өнер аясындағы адамдардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, 

нарықтық жағдайда көркем еңбек пен технологияны терең меңгеру болып табылады.  

Жоғары оқу орындарында болашақ сәндік өнер мамандарын тәрбиелеуде олардың халық 

шығармашылығына деген сүйіспеншілігін оятуға, қолданбалы өнер туындыларының 

құндылығына мән беруге, дәстүрлі халық шеберлерінің туындыларынан нәр алуға және 

олардың өзіндік дүниетанымын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді  [4; 12, 21 б.].  

Алдымен дәстүрлі ұлттық өнер не болмаса қолөнер дегеніміз не? Оған қандай өнер 

салалары жатады? Соны қарастырайық.  

Қолөнер дегеніміз – қарапайым еңбек құрал-жабдығының көмегімен шикізаттардан әр 

түрлі дайын бұйымдар жасайтын ұсақ қол өндірісі. Яғни, халық тұрмысында жиі қолданатын 

өру, тігу, тоқу, мүсіндеу, құрастыру, бейнелеу сияқты творчествалық өнер жиынтығын 

айтады [ 5, 41 б.]. 

Сонымен қолөнер туындыларын табиғи таза материалдардан өру, тігу, тоқу, мүсіндеу, 

құрастыру, бейнелеу сияқты әдістерін қолдану арқылы түрлі бұйымдар жасауға болады деген 

сөз. Яғни, өнер саласындағы не болмаса басқа салалар бойынша да адамның жұмыс істеу 

қызметіне қарай барынша экологиялық таза материалдарды қолданудың өзі экодизайн деп 

айтуға болады. Экодизайнды көркем білім берудегі процесстер арқылы, көрнекілік 

қорытынды бұйымдар, не болмаса мұражайлардағы экспонаттарды білім алушылар 

қауымына педагогикалық тұрғыдан жеткізіп, сол экодизайн материалдарынан жасалған 

бұйымдардың табиғи түстері адамға қаншалықты әсер ететінін психологиялық тұрғыдан 

байқауға болады. Қоршаған ортадан алынған табиғи түстерді бұйым жасауда қолданса, сол 

аталмыш бұйымды өмір салтында қолданған жағдайда адам баласы өзін табиғат аясында 

сезініп қана қоймай, оның денсаулығына жақсы әсер беріп, ішкі дүниесіне деген тыныштық 

сезімін беретіні сөзсіз.  

Ал Ежелгі өнерді үйренуде археолог К.Ақышевтің «Ыссық (Есік) қорғаны» (Сақ өнері) 

атты кітабының маңызы зор. Бұл кітап 1978 жылы «Өнер» баспасынан шыққан. Кітапта 

біздің ғасырымыздан бұрынғы VIII-IV ғасырлардағы өнер туралы ғылыми-археологиялық 

мәліметтер берілген. Ессік қорғанынан табылған «Алтын адам» туралы толық баяндалады. 

Кітапта Есік қорғаннан табылған заттар жайлы да, сақ мәдениеті мен өнері туралы да сыр 

шертіледі. Халық қолөнерінің қайнары ою-өрнектер және оларды саралау, киіз басу, тоқыма 

өнері, алаша тоқу және кесте тігу өнерлері туралы өзінің «Қазақтың үй тұрмысына арналған 

қолөнері» атты кітабында М.Мұқанов әңгімелейді (Алматы: «Қазақсатан» баспасы, 1979). 

Ө.Жәнібековтің «Жаңғырық» атты кітабында (Алматы: «Өнер» баспасы, 1985) қазақ 

халқының тарихы мен этнографиясы баяндалып, музыка, бейнелеу өнері, қолданбалы өнер, 

сәулет өнерінің даму тарихы туралы мол деректер келтіріледі [6, 25 б.]. 

Киіз басу ісімен қазақ халқы өте ертеден таныс. Ғасырлар бойы көшпелі өмірге ыңғайлы 

тұрмыстық бұйымдардың бірқатарын киізден жасап келгендіктен, киіз басу технологиясын 

әбден меңгеріп, өнер дәрежесіне көтерген. Дәстүрлі қазақ қоғамында Киіз басу ісі 

маусымдық сипатта болған. Ол қойды қырқудан басталады да (күзде), қырқылған күзем 

жүннің барлығын өңдеп болғанға дейін созылады. Жүні таза болу үшін, қойды қырқар 

алдында 3 – 4 рет ағынды суға тоғытады. Алдымен жүн жасалатын бұйымдарға ыңғайланып, 
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ақ, қара түстерге бөлініп жиналады да, оны ешкі терісінен жасалған тулаққа салып, сабаумен 

сабайды. Жүн сабалып болған соң, басылатын киіздің көлеміне қарай, шиді жаяды да, оның 

үстіне жүнді салып, шабақтайды. 

Текеметке әсемдік пен өң беру үшін, оюды жиектеп салып, оның негізгі фоны көрініп 

тұру қажет. Оңтүстік облыстарда текеметті ортасын қызыл түске бояп, үстіне өң беріп, 

негізгі түсін бері шығарып көрсетеді. Ал, Батыс Қазақстанда аппақ текеметтен дайындайды. 

Ақ түсті талдырмадан оюды жіңішкелеп салады.  Қара немесе қоңыр текеметтің ою-

өрнектерін ұсақтап не болмаса ортаңғы бөлігін ұсақ ромбтарға бөліп алады. Өрнектеудің 

бұндай түрінде текеметтің негізгі түсі анық көрінеді. Талдырма салу әдісі Қазақстанның 

барлық жерлерінде кең етек алған. Талдырманы әр түрлі түске бояп алып, киіз басу әдісімен 

басып, оюды ойып алады. Содан біртегіс салынған жүннің бетіне дайын болған ою түрін 

орналастырып, жоғарыда айтылған әдіс бойынша текеметті басып шығарады. Сонымен қатар 

талдырма салу Жетісуда да кездеседі. Жетісу аймағының Батыс Қазақстандағыдан 

айырмашылығы- оюлары жалпақ, сырмақ оюлары секілді болып келеді. Бұл оюдың түрін 

«жалайыр текемет» деп атайды.  

Текемет басу технологиясы Оңтүстік Қазақстанда үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ақ, 

қоңыр, қара жүндерді талдырып алғаннан соң ғана текеметтің негізін жасайды, сондай-ақ 

екінші кезеңде өң есебінде боялған түрлі-түсті жүн тартады, ал үшінші кезеңде ою-өрнектің 

үлгісіне жүн салып, оны әбден пысқанша оншақты әйел білектеп басады [7, 131 б]. 

Сонымен Оңтүстікте текеметтің ортаңғы бөлігін шымқай қызыл түске бояиды. Кейбір 

Оңтүстік және Батыс Қазақстан аймақтарының тұрғындары текеметтің үлкендігіне  қарай 

ірілі-уақты сәндік әшекей өрнегін киіздің негізгі түрін ашатын басқа айшықты түстен 

салады. Толық піспеген, жартылай басылған киіз үстіне басқа түстен созып өрнек салады не 

болмаса, өрнекті әр түстен қатарлап, бірнеше түзу ретінде түсіреді. Безендірудің бұндай 

элементтері қырғыз, тәжік көбіне өзбектердің көркем өнерінде әлі де көрініс табуда.  

Шығыс Қазақстан өңірінде текеметтің көркемдік мәнері, безендіру жағынан ерекше 

көрініс алады. Негізгі түсі күлгіндеу боз қызыл. Оның дәл ортасына ромбы пішінді тоқ 

сарыдан тартылған тағы сол ромбының үстіне көк ромбылы өрнекті салған. Ал текеметтің 

шетіне S тәріздес ирегі бар оюды салған. Мұндай ашық түсті текеметті жарық аз түсетін 

бөлмеге төсеген болар. Алматы облысының текеметтерінің негізгі түсі ақ, ал көк түстен 

бірдей үш ромбы салынған. Ромбылардың ішіне қызғылт түсті төрт құлақты ою ойылып, 

ромбы сыртына тағы оюдан орналастырады. Текеметтің екі жағына ұзыннан екі қатар ою 

қойылса, көлденең - қара оюдан бір қатар жүргізілген. Бұл текемет оюларының түрі, 

орналастыру тәртібі  жағынан  сырмаққа ұқсас келеді. Негізі өрнектің көрнекілігі, әдемілігі 

халық шеберінің көркемдік талғамына, ой-қиялына, суреткерлігіне байланысты әр жерде, әр 

аймақта әр түрлі. Қарап тұрсақ, қазақтың кез келген бұйымдарында ою-өрнектердің алатын 

орны ерекше екенін байқап отырмыз.  

Ал текемет түріне таңдалатын өрнек түрлері әр ру-тайпада әрқилы болуы да заңды. 

Арғын, найман, дулат, адайлар да, жалайырлар да өздері жақсы көретін текемет әрлеуде, 

түскиіз кестелеуде, сырмақ сыруда басымдыққа ие өрнектер болуы ықтимал. Сондықтан да 

болар «найман кілем», «арғын сырмақ», деп білгіштер заттың төркінін жазбай танитыны [8, 

97 б].  

Киіз қазіргі кезде бүкіл әлемге таралып, бұрын болмаған дәрежеде көркемдік «серпіліске» 

ие болып отыр. Шығыстың және Батыстың сәндік-қолданбалы өнерінің қазіргі суретшілері 

киіздің табиғи қадір-қасиетін жоғары бағалап, экологиялық таза метриал ретінде қолданбалы 

өнердегі әртүрлі сәнді, эксклюзивті шығармаларды жасау үшін пайдалануда. Олар автордың 

қиялынан туындаған түс үйлесімділігінің кереметтігімен, өрнектеу шешімдерінің 

жарасымдылығымен көз тартатын бейнелі киіз төсемдерін дүниеге келтіреді, ол 

туындыларда этностық таңба-белгілер, абстрактілі нақыштар, оқалы зерлі көріністер, 
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бейнелер дүниеге келеді. Қазіргі суретшілер дәстүрлі материалды түрлі былғары, бисер, 

жартылай асыл тастармен бүршіктеп, байытады.  

Экологиялық таза талшықтардан жасалған киімдер тарихи деректерге сүйене отырып адам 

баласының өмірге келген күннен басталды десе болады. Талай жылдар бойы өз 

тәжірибемізден қоспасында синтетикасы бар киімдер бір көзге қарағанда төзімді 

көрінгенмен адам денесіне жайсыздық, ал жасанды қоспалар бар бұйымдар аллергиялық 

реакция беретінін анықтадық. 

Сол себептен қазіргі кезде киімнің пішіміне, формасына ғана емес оның табиғилылығына 

және ағзаға қалай әсер етуіне мән береді. Экологиялық тазалық пен жайлылықты негіз 

ретінде ала отырып, дизайнерлер бізге эксклюзивті және заманауи экодизайн бағытындағы  

жаңа шешімдер ұсынуда. 

Бүгінгі таңда экодизайн бағыт қолға алып жүрген кәсіби шеберлеріміз А.Бекқұлова, Сәуле 

және Әлібек, Ая Бапановтар әулеті, Г.К.Кабижанова, М.Нүрке, Г.Жораева, М.Жұмағалиев, 

Н.Байженова, А.Жансерікова, Ұ.Бақтығалиқызы, Г. Байсариева, Д.Абдуллина, Ә.Хайрулла, 

Э.Қажытаева және т.б. 

Сол сияқты 2019 жылдың 5 сәуір айында Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер 

мұражайында Кабижанова Гүлжанат пен Нұрия Бикинеевалардың «Мүмкіндіктер 

палитрасы» дәстүрлер және жаңашылдық атты көрмесі өтті. Көрмеге киіз басу мен құрақ 

құру техникаларында орындалған алпысқа жуық шығармашылық жұмыстары қойылған. 

Олар өз туындыларында дәстүрлі ұлттық қолөнерді заманауи көзқараспен өнер үшін 

маңызды ұлттық дәстүрлерді сақтау, дамыту және қайта қарастыру мәселелерін түсіндіре 

алғандай әсер қалдыра алды. Олардың сәнді-декоративті шығармашылық жұмыстарынан 

тарихи терең мазмұнды, символдық бейнелермен қатар түстік шешімдерге де баса назар 

аударғандығы байқалады.  

 
 

Сурет 3. Кабижанова Гүлжанат және  Нұрия Бикинеевалардың 

 «Мүмкіндіктер палитрасы» атты көрмесінен үзінді. 

 

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық униеврситетінің, Өнер, мәдениет және спорт 

институтында педагогикалық және шығармашылық мамандықтар бойынша мамандар 

даярланады. Жоғары білім беру талаптарының жаңартылуы көркем білім беруде де өзіндік 

инновациялық тлапатарды қажетсінуде. Себебі, суретші, кескіндемеші, сән өнері, сән 

дизайны мамандары да заманауи даму мүмкіндіктерін меңгерулері аса маңызды. Сонымен, 

педагогикалық дайындық бойынша көркем еңбек пәнінің жалпы орта мектептерде 

жүргізілуі. Яғни, жаңартылған білім беру мазмұны негізінде. Көркем еңбек пәні мазмұны 

өнер мен ғылым байланысына негізделген мазмұны кең пән болып тұр. Сондықтанда тек 
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қана, тәжірибелік деңгейде ғана емес, өнерге оқытудағы ізденістер мен жобалауға, 

шығармашылық ұсынымдар жасауға бағытталған. Жалпы, айтқанда бейнелеу өнері, сызу 

және технология пәндері мұғалімдері де қайта дайындықтан өтіп, бейімделуде. Жоғары 

педагогикалық білім беру ісіндегі бейнелеу өнері, сәндік қолөнері, дәстүрлі киіз басу өнері, 

экодизайн, дизайн салалары бойынша, қазақ ұлттық киімдерінің дамуы мен тарихына және 

заманауи түрлеріне арнап, өнер мамандарын дайындауда суретші және ғалым оқытушылары 

ықпал етуде. Жоғарыда берілген шығармашылық іс-шаралардың да көркем білім беру ісінде, 

дәстүрлі қолөнердің дамуына, жаңартылуына да негізгі себеп бола алады.   

 

 
 

 
 

Сурет 4. Заманауи үлгідегі Текеметті басу барысы. 

 

Сонымен халқымыздың ежелден келе жатқан қолөнерінің кейбір түрлері ескіріп, өткен 

күннің еншісінде қалып, заманның талабына сай өзгеріске ұшырап, түрлі ерекшеліктерге ие 

болғанымен бүгінге дейін жалғасын тауып келе жатыр. Қазіргі заман сұранысына ие болып 

жатқан жайы барына, ұлтымыздың өлмес мұрасы ретінде жалғасын тауып, әрі қарай өз 

елімізде ғана емес, бүкіл әлемге танылады деген үмітпен Қазақ елін паш еткіздіретін 

өнерімізді дамытып, оны келешек ұрпаққа оқытудың қолжетімді материалдарын 

шығармашылық іс-шаралар арқылы да жеткізілу түрлері алдағы уақыттарда қарастырылуы 

талаптары артуда.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В этой статье автор рассматривает состояние и роль дополнительного художественного 

образования в зарубежных странах и Казахстане. Анализ научных трудов по настоящей 

проблематике и многолетний опыт работы автора статьи в системе дополнительного 

художественного образования позволяет сделать собственный вывод: наряду с приобщением 

к духовным национальным ценностям, учреждения дополнительного художественного 

образования детей могут расширять свои задачи, вырабатывать у школьников собственный 

взгляд на мир, обогащать этот мир. Таким образом, дополнительное художественное 

образование призвано компенсировать приобщение детей школьного возраста к 

национальным традициям, национальному искусству, национальной художественной 

культуре. В этом контексте интересным представляется мировой опыт художественной 

педагогики.  

Ключевые слова: дополнительное образование, художественная педагогика, 

эстетическое воспитание, национальное искусство. 
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ӘЛЕМДІК КӨРКЕМ ПЕДАГОГИКАСЫНДА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІНІҢ БАСТЫ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа  

Бұл мақалада автор шет елдерде және Қазақстанда қосымша білім беру жүйесінің қазіргі 

кездегі жағдайы мен орнын және осы заманғы қосымша білім беру жүйесінің бірқатар 

ұйымдастыру әдістемелері мен бағыттарын зерттейді. Авторлық мақала осы мәселе жайлы 

ғылыми еңбектерді зерттеу барысында жасалынған талдаулар және қосымша көркем білім 

беру жүйесінде жүргізген көпжылдық тәжірибесі төмендегідей тұжырым жасауға мүмкіндік 

береді: рухани ұлттық құндылықтарға бетбұрғызумен қатар, балаларға қосымша көркем 

білім беру мекемелері алға қойған талаптарды кеңейте алады, оқушылардың әлемге деген өз 

көзқарастарының қалыптасуына ықпал етеді, олардың әлемін жан-жақты байыта алады.  

Осылайша, қосымша көркем білім беру мектеп жасындағы балаларды ұлттық дәстүрлерге, 

ұлттық өнерге, ұлттық көркем мәдениетке  қатыстыру үшін арналған. Бұл тұрғыда, көркем 

педагогика әлемдік тәжірибесін айтуға болады. 

Кілтті сөздер: қосымша білім беру, көркемөнер педагогикасы, эстетикалық тәрбие, 

ұлттық өнер. 
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ADDITIONAL EDUCATION IN THE WORLD OF ART PEDAGOGY AS THE MAIN 

RESOURCE OF AESTHETIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract 

In this article, the author examines the status and role of an additional art education in foreign 

countries and Kazakhstan and a number of directions and methods of the modern system of 

additional education. An analysis of scientific papers on the present problems and many years of 

experience the author's article in an additional art education system allows you to make your own 

conclusion, along with the initiation to the spiritual national values, the establishment of additional 

art education of children can expand its tasks to develop students' own view of the world, to enrich 

this peace. Thus, additional artistic education is intended to compensate for familiarizing children of 

school age to national traditions, national art, national art culture. In this context, interesting to the 

world experience the artistic pedagogy. 

Key words: additional education, art pedagogy, aesthetic education, national art. 

 

Мировым лидером в вопросах художественного образования, безусловно, является 

Япония. Так, в Японии существует бесплатная практика обязательного участия каждого 

школьника в дополнительных занятиях, не входящих в школьную программу по физической 

культуре, художественному творчеству и национальным видам искусства. Японская школа 

совершенно уникальна, хотя при ее построении использовались некоторые американские и 

французские образцы. Анализируя, традиционную модель эстетического воспитания в 

Японии авторы коллективной монографии пишут, что: «В целом система образования и 

воспитания в Японии опирается на синтез исконно японских, классических восточных и 

соответствующих западных мировоззренческих и поведенческих установок. Японская школа 

mailto:k_kupan@mail.ru


ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

49 

культивирует национальный дух, формирует соответствующие моральные качества, 

развивает традиционные черты национального характера, используя в качестве опорных 

основ идеи влиятельных философских, религиозно-мировоззренческих, этических учений: 

синто, бусидо, буддизма, конфуцианства. Идеями национализма, воспитания в духе 

«традиционных моральных ценностей» проникнуто преподавание и таких дисциплин как 

рисование и пение, формирование представлений об эстетическом идеале» [1, с.313]. Данное 

убедительно доказывает, что: во-первых, японская система образования открыта для 

инновационных мировых педагогических идей, но вместе с тем глубоко содержательна в 

отношении «традиционных моральных ценностей», национального духа, национальной 

культуры, национального искусства.   

Теоретические исследования и рекомендации к практическому осуществлению 

формирования художественно-эстетического сознания ведет Институт художественного 

воспитания. Японская Академия искусств осуществляет направляющую и координирующую 

работу в области искусства; она же решает вопрос о присуждении, в соответствии с 

действующим с 1955 г. Законом об охране культурных ценностей, почетного звания 

«человек – национальное сокровище» (нингэн кокухо) самым выдающимся деятелям 

культуры и искусства. Этим названием еще раз подчеркивается понимание роли и значения 

культурной деятельности для интересов государства [1, с. 312].  К сожалению, здесь надо 

отметить, что такой координирующей организации в области художественно-эстетического 

воспитания (которая бы объединяла все ступени или уровни художественного образования) в 

Казахстане нет.  

В большинстве стран Европы имеется система клубов по интересам, как правило, 

существующая на муниципальные средства или за счет финансирования общественных и 

религиозных организаций, а также на родительские средства. Показателен опыт Германии в 

этом отношении, где «создаются новые концепции в теории и в области преподавания 

изобразительного искусства. Поиски немецких педагогов в области художественного 

образования обогащаются данными из теории поликультурализма (ее иначе в Германии называют 

теорией инкультурации), то есть искусство представлено как процесс практически-духовного 

освоения мира в специфически художественных формах и традициях различных этносов и 

народов; «искусство многослойно, многомерно, представляет собой социальную оптику, является 

семиотической технологией, культивирует и сохраняет культуру». Итак, современные модели 

художественного образования Германии транслируют мировоззренческие и духовно-

нравственные проблемы национального самосознания, культурно-исторической идентичности, 

гуманистического значения разных культур для человека» [2, с. 223].   

Актуальность разработки содержания и инновационного развития системы 

дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры подчеркивается и 

российскими исследователями. Так, директор Национальной ассоциации учреждений и 

учебных заведений искусства Российской Федерации Э.Р. Дарчинянц подчеркивает высокую 

востребованность в современном мире системы дополнительного художественного 

образования. Остро необходимы на взгляд автора: «принципиальное обновление системы 

научно-методического обеспечения, перестройка организации методической науки, 

преодоление оторванности от запросов современного общества и передовой образовательной 

практике, повышение ее роли в поддержке, проектировании, экспертизе образовательных 

инноваций, в обеспечении непрерывности процессов обновления образования» [3, с. 3-19] 

Сказанное означает, что конструирование содержания системы дополнительного 

художественного образования всегда актуальный и непрерывный процесс.   

В педагогической литературе сформулированы основные функции системы 

дополнительного образования: социальные функции –  выявление и поддержка детей, 

способных к творческой деятельности; предупреждение детской безнадзорности; 

педагогические функции – удовлетворение коммуникативных потребностей, потребностей в 
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личностном самоопределении; формирование духовного образа жизни школьников; 

методические функции – повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования; организационно-методическое обеспечение педагогических инноваций (по О.Е. 

Лебедеву [4, с. 3-12]). Таким образом, перечисленные функции системы дополнительного 

образования предопределяют поиск способов, условий ее совершенствования современными 

исследователями. 

Согласно мнению исследователей Л.Н.Буйловой и Н.В.Кленовой [5, с. 12-22] сегодня в 

общеобразовательной школе существуют четыре основных модели его организации. Первая 

модель характеризуется случайным набором кружков, секций, клубов, работа которых не 

всегда сочетается друг с другом. Вся внеклассная и внеурочная деятельность школы 

полностью зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей; стратегические 

линии развития дополнительного образования не прорабатываются. К сожалению, пока что 

это наиболее распространенная модель.  

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе 

структур дополнительного образования, хотя, как единая система она еще не 

функционирует. Тем не менее, в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, 

объединяющие как детей, так и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, экспедиции, 

хобби-центры и т. п.).  

Третья модель организации дополнительного образования строится на основе тесного 

взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями 

дополнительного образования детей или учреждением культуры – центром детского 

творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музыкальной школой, 

библиотекой, театром, музеем и др. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной 

основе. Четвертая модель организации дополнительного образования детей в современной 

школе существует в учебно-воспитательных комплексах (УВК). На сегодняшний день 

модель является наиболее эффективной с точки зрения интеграции основного и 

дополнительного образования детей, поскольку в ней органично сочетаются возможности 

обоих видов образования.  

Разработкой теоретических основ системы дополнительного образования занимается 

исследователь Е.В.Гетманская, где автор подчеркивает внеаудиторное дополнительное 

образование в первую очередь направлено на расширение, дополнение базовых знаний, на их 

совершенствование [6, с. 22]. Сказанное означает, что система дополнительного образования 

призвана совершенствованию и расширению базовых знаний, в том числе и 

художественных. 

В своем труде исследователь Л.Я.Шамес рассматривает методологические основы 

гуманитарного знания в системе современного дополнительного образования. Автор 

отмечает, что эстетическое, духовное начало в личности ребенка невозможно заложить без 

обращения ее к истокам народного самосознания. «В современных условиях, 

характеризующихся регионализацией сознания, формированием потребности в 

национальной самоидентификации этнических общностей, резко возрос интерес к 

национальному наследию, национальный традициям. Живущая в большом городе семья 

связывала с национальным образованием возможности приобщения ребенка к своим 

национальным традициям, культуре, языку. Сегодня семья во многом утратила эти 

возможности. Пожалуй, более всего дополнительное образование призвано компенсировать 

то, что утеряно семьей. Приобщение к национальным традициям – путь не только 

возрождения национального самосознания, но и широкого гуманитарного, потому что узко 

национальный подход реально разрушает гуманистические ценности» [7].  Таким образом, 

проблема художественно-эстетического воспитания младших школьников в системе 

дополнительного образования на материале казахского национального орнамента актуальна 

и необходима ее детальная разработка.  
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Не менее важным в области нашего исследования является труд В.С.Собкина и 

В.A.Левина, посвященный раскрытию особенностей художественного развития школьников 

в разных возрастных периодах. Так, например нас интересует младший школьный возраст, 

который авторы характеризуют следующим образом: подобно игре у дошкольника, в период 

младшего школьного возраста учебно-художественная деятельность должна выступить как 

ведущая форма деятельности, обеспечив полноценное эстетическое развитие ребенка на 

данном возрастном этапе. По своей целевой направленности учебно-художественная 

деятельность ориентирована на создание гармоничных условий для перехода ребенка от 

игрового отношения к искусству и наивно-реалистического восприятия к собственно-

художественному. При этом в качестве основной, содержательной доминанты учебно-

воспитательного процесса выступает формирование у ребенка художественно-эстетической 

позиции по отношению к искусству и действительности [8, с. 11-18]. Сказанное означает, что 

конструируемый нами курс, то есть содержательная и процессуальные части программы 

художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования на 

материале казахского национального орнамента должны опираться на специфику перехода 

ребенка младшего школьного возраста от игрового, наивно-реалистического восприятия к 

собственно-художественному. При изучении данного вопроса мы опирались на труды 

известных психологов: Л.С.Выготского [9], Д.Б.Эльконина [10] и многих других. 

Согласно операциональной концепции интеллекта Ж.Пиаже [11] период младшего 

школьного возраста, говоря языком психологов – период конкретных мыслительных 

операций. Исследователь Р.П. Ефимкина, анализируя младший школьный возраст (дети 7-12 

лет) утверждает, что мышление ребенка ограничено проблемами, касающимися конкретных 

реальных объектов. Эгоцентризм, присущий мышлению дошкольника, постепенно убывает, 

чему способствуют совместные игры, но не исчезает полностью. На смену децентрации 

приходит способность сосредоточиться на нескольких признаках сразу, соотносить их, 

учитывать одновременно несколько измерений состояния объекта или события. У ребенка 

развивается также способность мысленно прослеживать изменения объекта. Возникает 

обратимое мышление [12, с. 345].  

Сказанное означает, что именно в этот период школьного возраста необходим 

целенаправленный и хорошо организованный процесс художественно-эстетического 

воспитания на материале национального декоративно-прикладного искусства (в системе 

дополнительного образования)  по следующим причинам (в соответствии с психологическим 

развитием ребенка): во-первых, появляется способность видеть несколько признаков объекта 

сразу и соотносить их (что очень важно в процессе усвоения художественных знаний); во-

вторых, происходят изменения в личностной рефлексии ребенка, т.е. у детей в возрасте от 6 

до 10  лет появляются суждения о собственной социальной значимости – самооценка, т.е.  

младший школьный возраст – завершение развития самосознания, в том числе и 

национального. Таким образом, у школьников в анализируемом возрастном этапе основными 

новообразованиями являются личностная и интеллектуальная рефлексия.  Поэтому «полем 

воздействия» конструируемой методики художественно-эстетического воспитания являются 

дети 6-10 лет. 

Среди множества казахстанских учреждений системы дополнительного художественного 

образования особо хочется отметить деятельность ГККП «Алматинская школа 

изобразительного искусства и технического дизайна имени А.Кастеева – клуб ЮНЕСКО», 

которая была создана в 2005 году путем реорганизации двух старейших организаций 

дополнительного образования детей – Алматинской детской художественной школы и 

Станции юных техников. В школе функционируют три отделения: изобразительного 

искусства, техники и дизайна, и клубной деятельности. Отделение «Изобразительное 

искусство» включает четыре ступени обучения: - подготовительный курс: дети дошкольного 

возраста (5-6 лет) и младшего школьного возраста (7-10 лет); «нулевой курс»: учащиеся 5-го 
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класса общеобразовательных школ (11 лет); основной курс (4 года обучения): 

изобразительное искусство или технический дизайн. Выпускной курс ІІІ-ей ступени 

завершается защитой итогового персонального творческого проекта и выдачей 

государственного свидетельства об окончании Школы. «Пятый курс» (дополнительное 

обучение) – подготовка выпускников Школы и другой молодежи к поступлению в 

специализированные ВУЗы. 

Учащиеся этой школы выставляют свои работы на регулярных республиканских 

конкурсах и выставках («Бояулар қупиясы»), лучшие работы направляются на 

международные конкурсы в Индию, Корею, Россию (Москва, Санкт-Петербург), 

Белоруссию, Италию, Польшу. Совместно с Кластерным Бюро ЮНЕСКО более 10 лет 

проводится конкурс детского рисунка «Дети рисуют мир. Казахстан». На базе этой школы 

автором была апробирована и экспериментально проверена эффективность, разработанной 

методики художественно-эстетического воспитания младших школьников на материале 

казахского национального орнамента. При этом необходимо указать, что эта школа является 

едва не единственным учреждением, лидером в системе дополнительного художественного 

образования в Республике Казахстан.  

Таким образом, современная система дополнительного развития предоставляет 

возможность обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической деятельностью, 

спортом и исследовательской работой - в соответствии со своими желаниями, интересами, 

потенциальными возможностями. Согласно приведенным статистическим данным из года в 

год в республике повышается число внешкольных и дополнительных образовательных 

центров различного направления. Значит, и растет актуальность разработки содержания 

программ дополнительного образования, в том числе и художественно-эстетического 

направления. 
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ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ДАМЫТУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада ертегі жанры этномәдени құбылыс ретінде қарастырылады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың эстетикалық талғамының дамуына ертегінің әсері қарастырылады - бұл 

баланың рухани-адамгершілік құндылықтары қаланып, оны қазіргі өмір шындығына 

бейімдеу кезеңі. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық талғамын дамытуда ертегілердің маңызы 

зор. Ертегі – бұл кішкентай дән іспеттес, баланың өмірлік құбылыстарға эмоциялық баға 

беруі осы бір дәннен өсіп жетіледі. Себебі ертегінің  басты ерекшелігі, оның таңқаларлық 

сиқырлығында - оқиғалардың ғажайып халге, фантазияға құрылуында, ертегі кейіпкерлері 

жердің асты-үстін бірдей кезіп жүреді, олар әртүрлі қызық оқиғаларға куә болады. Ертегіде 

қиял мақсатты түрде пайдаланылады, сондықтан ол әсіреленіп, ғажайыпқа, сиқырға 

айналады және біршама өзінше дамып отырады. Сондықтан ғажайып сиқырға ие ертегі әрбір 

баланың жан дүниесіне еніп, оның жүрегін айқара ашады, эстетикалық талғамын дамытады. 

Түйін сөздер: эстетика,  эстетикалық талғам, тәрбие, ертек, бала, педагогикалық процесс, 

шығармашылық, музыкалық аспаптар, халық мұрасы.  
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ДЕТЕЙ ПРЕДШКОЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЧЕРЕЗ СКАЗКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается жанр сказки как этнокультурный феномен. Рассмотрено влияние 

сказки на развитие эстетического вкуса детей предшкольной подготовки – это  период, когда 

закладываются духовно-нравственные ценности  ребенка и его адаптация к современным 

реалиям жизни. 

Сказки играют важную роль в развитии эстетических вкусов дошкольников. Сказка 

подобна маленькому семечку, из которого вырастает эмоциональная оценка детских явлений 

жизни. Потому что главная особенность сказки, в ее удивительной магии - чудесное 

создание событий, в фантазии, герои сказки путешествуют по земле, они становятся 

свидетелями разных интересных событий. В сказке воображение используется 
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целенаправленно, поэтому оно преувеличивается, становится чудом, волшебством и 

развивается определенным образом. Поэтому сказка с удивительной магией проникает в 

душу каждого ребенка, открывает его сердце и развивает его эстетический вкус. 

Ключевые слова: эстетика, эстетический вкус, образование, сказка, ребенок, 

педагогические процессы, музыкальные инструменты,  наследие народа. 
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DEVELOPMENT OF CGILDREN’S AESTHETIC SENSE IN PRESCHOOL TRAINING 

THROUGH FAIRYTALES 

 

Abstract 

The article examines the genre of a fairy tale as an ethnocultural phenomenon. The influence of 

the fairy tale on the development of the aesthetic taste of preschool children is considered - this is 

the period when the spiritual and moral values of the child are laid and his adaptation to the modern 

realities of life. 

Fairytales take major part in children's aesthetic sense development. Fairytale is a small mirror, 

child’s emotional evaluation of life events that grow from that seed. Since the biggest feature of 

fairytales is its magic and atmosphere, fantasy and mythical creatures who witness interesting 

changes in the world, the genre mainly focuses on emphasizing imagination. That’s why the 

adventures are developing rapidly in their own tempo due to the fact that fairytales have a huge 

impact on  children and developing their outlook.  

Key words: аesthetics; aesthetic taste; education; musical taste; fairy tale; child; pedagogical 

process; creative; musical instruments; heritage of the people. 

 

Қазақстан мемлекетінің қазіргі даму кезеңіндегі қоғамның түрлі сфераларының құрылуы 

мен тұлғаның белсенділігінің жоғарылауы арасындағы өзара байланыс айқындала түсуде. 

Осыған байланысты мектепалды даярлық тобы балаларының танымдық әрекетін белсенді, 

оны тиімді басқару және дамыту тұрғыдан қамтамасыз ету күрделі мәселе ғана емес, аса 

маңызды әлеуметтік міндеттердің бірі болып отыр.  

Егеменді еліміздің болашақ  қайраткерін, ұлттық сана-сезімді, мәдени болмыс-бітімді, 

ақыл-парасатты, ізгілік қасиеттерін бойына жинақтай білген азамат тұлғаны қалыптастыру, 

ғылыми негізделген ұстанымдар арқылы нәтижелі тәрбиелеу жолдарын іздестіріп, оларды 

іске асыру мүмкіндіктерін зерделеу, шындығында да, ең өзекті, күн тәртібінде тұрған басты 

мәселе екендігі түсінікті. Олай болса, тәрбие дегеніміз не?   

Тәрбие – ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтап келген, іріктеп алған тәжірибесін 

жас ұрпақтың бойына сіңіру; тәрбие – әр адамның қоғамдық тәжірибені игеруіне 

бағытталған белсенді іс-әрекетін қолдаушы, қуаттаушы әрі ұйымдастырушы мақсат 

бағдарлы әрі сапалы орындалатын педагогикалық процесс;  тәрбие – болашақ ұрпақты 

қоғамда мәнді де мағыналы өмір сүруге және адал еңбек етуге бейімдеу . 

Тәрбие мәселесін К.Д.Ушинский [1],  В.А.Краевский [2], Р.Р.Джердималиева [3], 

М.Х.Балтабаев [4], С.А.Ұзақбаева [5], Ш.Б.Құлманова [6], Н.Е.Мукеева [7] т.б. теориялық  

негіздің өзекті мәселелерімен қатар нақты әдістемелік, ұйымдастыру жолдарын 

қарастырудың қажеттігі туралы өз ой-пікірлерін дәлелді тұжырымдайды.  

Тәрбиенің адам өміріндегі мәнін, оның қоғамдық құбылыс екендігін төмендегідей негізгі 

белгілері сипаттайды: 

а) тәрбие – қажеттілік. Ол өсіп келе жатқан жас ұрпақтың өмірлік іс- тәжірибені игеруі 

арқылы ортаға бейімделуі, қарым-қатынас арқылы әлеуметтік мінез-құлық нормаларын 
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игеруі, аға ұрпақтың қоғамдағы орнын басуы, оларды алмастыруы қажеттігінен туды.  

Тәрбие - ұрпақтар жалғастығын сақтау мен оны әрі қарай жалғастырудың, дамытудың 

құралы. Нәтижесінде балалар өз өміріне қажеттіліктерді қамтамасыз ете алады, әрі аға 

ұрпаққа қамқорлық жасайды. 

ә) тәрбие –мәңгілік ұғым, ол халықтық сипаттағы, жалпы, тарихи-әлеуметтік, таптық  

категория. Ол адамзат пайда болған кезеңнен бастап, әрі қоғам өмір сүрген кездің бәрінде 

өмір сүре бермек. 

в) тәрбие барлық халыққа ортақ жалпы категориясы. Онда қоғамдық құбылыстардың өзге 

де құбылыстармен өзара байланысы, бір-біріне тәуелділігі айқын көрініс табады. Тәрбие 

адамды біртұтас қарастырады, яғни оқыту мен білім беру негізінде жетілдіреді, 

әлеуметтендіреді, қалыптастырады. 

с) әлеуметтік тәжірибенің басты элементтерін меңгеруі арқылы жас ұрпақты тәрбиелеу 

жүзеге асады.  

       Аға ұрпақтың жас буынды қоғамдық қатынасқа тартуы, оларды өмірге араластыруы, 

қарым-қатынасқа түсіру нәтижесінде  қоғамдық қажетті қызметке, іс-әрекетке араласады, 

балалар мен ересектердің өзара ықпал, бірлесіп қызмет істеуі, ересектер мен балалардың 

саналы, бірін-бірі түсініп қабылдауы тәрбиелік сипатта болады. 

      Қоғамның даму процесінде тәрбиенің мазмұны мен міндеттері өзгереді. Тәрбие 

мазмұны дегеніміз – алға қойылған басты мақсат, міндеттерге сәйкес ұрпақ бойында 

қалыптасуға тиісті, білімдер мен сенімдер, дағдылар, икемділіктер, жеке тұлғаның белгілері, 

қасиеттері, тәртібіндегі тұрақты дағдылар. 

      Тәрбие мақсаты – ұжым мен жеке тұлға арасындағы тәрбиелік қатынастар жүйесін 

жүзеге асыру барысында күтілетін нәтиже.  Тәрбиенің мазмұнына, атқаратын қызметіне 

сәйкес оның негізгі құрамдас бөлімдерін ажыратамыз. Оларды төмендегі суреттен көре 

аламыз (Сурет №1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Сурет  1    -         Тәрбиенің құрамдас бөлімдері. 

 

Тәрбиенің құрамдас бөлімдері бір-бірімен өзара тығыз байланысты, олардың бірлігі ең 

алдымен жеке тұлғаны тәрбиелеудің біртұтастығы, жүйелілігі мен мұғалімнің педагогикалық 

шеберлігіне байланысты. Әрбір шығармашылық іс-әрекеттің, логикалық ойлаудың, қарым-

қатынастың  негізінде адамзат баласы қоғамда жинақтаған тәжірибе, ақыл-ой, пікір, идея, 

көзқарас, дүниетаным, мәдени мінез-құлық, адами құндылықтар, интеллектуалдық таным 

жатады. Бұл адамның қоғамда өз орнын табуына көмектеседі. Жеке адамның бәсекеге 

қабілетті, жан-жақты, жарасымды дамуы, «сегіз қырлы, бір сырлы» жанның қалыптасуына, 

яғни жеке тұлғаның  барлық қасиеттері мен сапаларының, дене бітімінің, рухани-әлеуметтік 

болмысының, ақыл-ойының үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді. Бұл, әрине тәрбиеге жан-

жақты кешенді қатынасты талап етеді. 

Мазмұнына қарай 

тәрбиенің құрамдас 

бөлімдері: 

Ақыл-ой, 

дене тәрбиесі 

Адамгершілік, 

эстетикалық тәрбие 

Еңбек, әскери 

тәрбие 

Экономикалық, 

тәрбие 

Экологиялық, 

патриоттық, тәрбие 
 Саяси-мәдениеттілік 

құқықтық тәрбие 
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Адамның үйлесімді дамуында эстетикалық тәрбие  тікелей әсер етеді. «Эстетика» 

түсінігін гректің «эстезис» - сезімталдық деген сөзінен аударылған.  Бұл сөздi ең бірінші рет 

немiс өнертанушы, ғалым Баумгартен ғылыми атау ретiнде енгiзген. Ол 1750 ж. «Эстетика» 

деп аталатын еңбегi жарыққа шықты. Сол кезден бастап эстетика жай ғана термин болмай 

ғылым саласына еніп, ғылыми терминге айналды. Ал эстетика ұғымының бастауы ертеректе 

пайда болған. Өркениет өрiсiнде адам баласы өзiн қоршаған қоғамда, ортада сұлулық, 

әдемілікті iздеп, оны сезiнуге үйренедi. Бұл қабiлет эстетикалық сезiм деп аталды. Ол ең 

алдымен еңбек процесiнде дамыды және кемелдендi. Адам табиғатты үнемі жаңалау, өзгерту 

арқылы өз табиғатын, әлеуметтiк қарым-қатынасын қалыптастырып отырады. 

Эстетикалық тәрбие адамның рухани бейнесін, ішкі жан дүниесін қалыптастырудың 

соншама ауқымды саласын қамтиды. Сондықтан оны «көркемдік тәрбиелеу» деген ұғыммен 

қатар алып жүрміз. Көркемдікке тәрбиелеу - өнер құралдарымен тәрбиелеу деген сөз. И.А. 

Ильиннің да айтуынша, эстетикалық тәрбие - өнер әлеміндегі, табиғаттағы, жалпы бүкіл 

қоршаған өмірдегі құндылықтарды әсемдік құралдары арқылы тәрбиелеу [8]. Олай болса, 

біздің ойымызша  көркемдікке тәрбиелеу мен эстетикалық тәрбие бір-біріне синоним 

түсініктер, олар бір-біріне құрамдас бөліктер болып табылады.  

Осы орайда, белгілі педагог Р.Қоянбаев «Педагогика» атты еңбегінде: «Эстетикалық 

тәрбие - адамзат баласын бүкіл әлемдегі әдемілік атаулыны бағалай білуге үйретеді. Өнер 

шығармаларын танып, түсінуге, оны қастерлей білуге баулиды және оған кері ұғымдар 

ұсқынсыздық сияқты жағымсыз көзқарасты қалыптастырады», - деп көрсетеді [9, 103].  

Эстетикалық тәрбие  деп – қоршаған ортаның, табиғаттың, сан алуан өнердің сұлулығын 

баланың көруі және сол сұлулықты жасай білу қабілетін дамытуға бағытталған,  жеке 

тұлғаға ықпал ететін жүйелі үрдіс. 

Эстетикалық тәрбие - жаратылыс дүниесіндегі немесе өнер туындысындағы сұлулық пен 

әсемдікті қабылдап, одан үлгі алуға баулитын, адамның эстетикалық сезімін, талғамын 

қалыптастыратын тәрбие түрі.   

Эстетикалық тәрбие балалардың қоршаған ортадағы әсемдік жөніндегі  түсінігін кеңейтіп, 

сұлулықты тану, сүйе білу, оны бағалай, қастерлей білуінен бастау алады. Эстетикалық 

тәрбие кез-келген нәрсені  шығармашылықпен  жасап, өмірге ендіре білу қабілетін, 

эстетикалық талғамын, қиялын дамытады. 

«Дүниенің эстетикалық суреті мәдениеттің бейнесі ретінде» бейнелеу іс-әрекеті 

тәжірибесі арқылы балалардың эстетикалық дамуы арқылы құрылады, бұл «дағдылар мен 

дағдыларды дамытуға, шығармашылық тәжірибені қалыптастыруға, қиял мен қиялды 

дамытуға, өнерге деген құндылық қатынасты қалыптастыруға» әсер етеді. Сондықтан 

зерттеушілер мектеп жасына дейінгі балаларды халық шығармашылығының әртүрлі 

түрлерімен таныстыру өте маңызды екенін атап өтеді [10, 51]. 

Эстетикалық тәрбие өте кең ұғым екенін біз жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Оған 

табиғатқа, еңбекке, қоғам өміріне, тұрмысқа, өнерге деген эстетикалық қатынасты тәрбиелеу 

жатады. Дегенмен, өнерді танып-білудің көп қырлы және өзіндік ерекшелігі мол екендігі 

соншалықты, ол эстетикалық тәрбие жүйесінің ерекше бір бөлімі ретінде дараланады.  

Эстетикалық тәрбие баланың мектеп жасына дейінгі кезеңінен, тіпті өмірге келген 

алғашқы күнінен басталады. Эстетикалық тәрбие арқылы бала қоршаған ортадағы, 

табиғаттағы әсемдікті, сұлулықты, олардың үйлесімділігін көре алады, одан алған әсерін 

ауызша айтуға, бейнелей білуге үйренеді. Мектепке дейінгі ұйымда эстетикалық тәрбие 

соның ішінде музыкалық эстетикалық тәрбие деген ұғымдар өте тығыз қатынаста 

жүретіндігін атап кетуіміз қажет. Және де барлық оқу-тәрбие үрдісінде  жүзеге асырылады. 

Эстетикалық тәрбие мен музыкалық эстетика тәрбиесіндегі айырмашылығы қандай екен?  

Қазақ ағартушыларының зерттеу жұмыстары мен шығармалары эстетикалық тәрбиеге 

ерекше мән бергенін аңғаруға болады. Мысалы, этнограф, тарихшы, географ, ғалым 

Ш.Уалихановтың эстетикалық көзқарасы қоғамның саяси және философиялық 
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көзқарастарымен тығыз байланысты болды [11]. Ол өзінің зерттеу жұмыстарында қазақ 

халқы мен Орта Азия халықтарының  жалпы күнделікті тұрмыс - тіршілігіне, ұлттық әдет - 

ғұрпына, салт – дәстүрі, ырымдарына баса көңіл бөлген. Сөйтіп, өз халқының ауызекі 

әдебиеті, әсемдік танымы, дүниетанымы, көзқарасы арқылы эстетикалық талғамын ашуға 

ұмтылады. Шоқан халықтың ежелгі архитектуралық құрылыстарын эстетикалық тұрғыда 

қабылдай білуге байланысты күні бүгінге дейін маңызын жоймаған құнды пікірлер айтты. Ол 

көне заманның көзі, белгісі, тарихы болып келген мәдени мұраларды әсемдіктің үлгісі 

ретінде қабылдай білуге үйретеді.   

Ағартушы Ы.Алтынсаринде халықтың көркем шығарма туындыларын өте жоғары 

бағалап, сан алуан өнердегі және өмірдегі барлық әдемі, көркем нәрселердің кұндылығын 

дұрыс түсінуге тек қана білім берудің арқасында жетуімізге болады деп есептеді. Ол өзінің 

педагогикалық еңбектерінде білімділікпен қатар жоғары мәдениеттілікке шақырады [11, 

206].   

Алғаш рет қазақ қыздарына арналған тұңғыш әйелдер қол өнері мектебінің 

ұйымдастырылуы да Ы.Алтынсариннің еңбегі т.б. Оның педагогикалық еңбектері әрине 

эстетикалық көзқараспен тығыз байланысты. Себебі ол: «Мектеп - қазақ халқының арасында 

жаңаша мәдениетті өмір сүрудің, жаңа әдет - ғұрып, адами құндылықтардың, тәртіп, тазалық, 

қолөнер мен өнердің үлгісі болуы қажет,» - деп атап көрсетті [4, 7-9 бет.]. Ы.Алтынсарин 

өзінің еңбектерінде балалардың эстетикалық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде қазақ 

халқының ғасырлар бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірибесін негізге алу қажет деген 

пікірді ұстанды. Ол қазақтың қолөнерін өте жоғары бағалап, сол өнерге балаларды 

жастайынан баулу мақсатымен бірнеше қолөнер мектептерін ашты. Яғни, Ыбырай халықтың 

қолөнеріндегі әдемілікті, сұлулықты, нәзіктікті, үйлесімділікті өзі ғана түсініп, қызықтаумен 

шектелген жоқ, сол өнерге балаларды да ынталандыруға атсалысты. Оның ұмытылып бара 

жатқан әдеттерді мейлінше тезірек меңгеріп, құнды, пайдалы деген жағын эстетикалық 

талғаммен қабылдап, өмір қажетіне шығара білуге шақыруы қазіргі заман талабымен 

толықтай ұштасып жатыр. Осы айтылғандар Ыбырайдың әдет - ғұрып, салт- дәстүр, халық 

ауыз әдебиетінің үлгілерін тәрбие саласының өзекті мәселесі деп қарағандығының бірден-бір 

дәлелі екені көрініп тұр [11, 208-214].  

Ұлы  Абай да халық мұрасының тәрбиелік күшін балаларға эстетикалық тәрбие беруде 

жоғары бағалаған. Ол өзінің философиялық ойлары мен идеяларын,  көркемдікке тәрбиелеу 

ой тұжырымдарын өрбіте келіп, өзінің 27-ші қара сөзінде былай деп тұжырымдайды: әуелі 

көзді айналаны көрсін деп беріпті, егер көз болмаса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен 

қайтіп ләззат алар едік [12, 112-117].  

Абай 43-ші қара сөзінде осы ойды ары қарай толықтырады. «Хабарлардың ұнамдысы 

ұнамды қалыппен, ұнамсызы - ұнамсыз қалыппен, өз суретімен көзге түседі... Көп заманнан 

тексермесең, тауып алған өнерінің жоғалғандығын және өзінің ол мезгілден бастап мүлдем 

бір басқа адам боп кеткендігіңді білмей қаласың», - деп адамның көркемдік тазалық негізіне 

эстетикалық сезімді жатқызады [12, 205]. Абай өзінің шығармаларында эстетикалық 

түсініктерге, әсемдік, сұлулық, тазалық, көркемдік, талғам және т.б. эстетикалық 

категорияларға арнайы тоқталмағанымен оның шығармаларында осы түсініктерді қамтитын 

мазмұнды өлеңдер аз емес. Абайдың табиғат лирикасынан балалардың эстетикаға әсерленуі, 

туған табиғатты бейнелейтін көркем сипаттама мен көріністерді жақсы түсінуге негіз салады.  

Балаларға эстетикалық тәрбие беруде педагогтың алдыға қойылатын күрделі міндеті, ол - 

балалардың бұрын не жаңа көрген-білген заттарының, көркем нәрселерінің сырын дұрыс аша 

отырып, эстетикалық сезімдерін оятумен бірге ойлау, қиялдау сияқты таным үрдімтерінің 

дамуына да жол ашу. Яғни адамның дүниені эстетикалық мақсатымен де тығыз байланысты. 

Осы орайда аса көрнекті совет педагогы А.С. Макаренко: «... балалар – біздің болашағымыз, 

сондықтан оны баланы дұрыс тәрбиелеу біздің қуанышымыз, ал нашар тәрбиелеу - біздің көз 

жасымыз және ар алдындағы айыбымыз», - деген [13, 228].    
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Демек, тәрбие жұмысы бүкіл педагогикалық ұжымның, қоғамның қызметі болып 

саналады. А.С. Макаренко өзінің тәрбиеленушілерінен кербездік, сәнқойлық, тазалықты ғана 

емес, әдемілікті, жүріс-тұрыс, сөйлеу әсемдігін талап етті [13]. Сондықтан да олар өте ақ 

жарқын, сыпайы болып өсті. Балалардың әдемілікке, әсемдікке деген сезімін  отбасында, 

мектепке дейінгі ұйымда, мектепте, қоғамдық орындарда, т.б. дамытып, жетілдіріп отыру 

керек. Бұл тұрғыда ол кімді де болмасын қызықтырмай қоймайды. Оның мекемелерінде 

болғандар ауладағы гүлдердің көптігін, жалтыраған паркетті айналарды, асханадағы аппақ 

жапқыштарды, бөлменің мінсіз тазалығын, жиһаздардың үйлесімді орналасқанын таңдана 

әңгімелейді [13, 201-206]. 

Педагогика ғылымының практикасы мен теориясына баға жетпес үлес қосқан ғалым - 

ағартушы тәлімгер-ұстаз, балалардың эстетикалық өмірлеріне белсенді араласқан педагог 

В.Сухомлинский табиғаттың мектеп оқушыларын жан-жақты тәрбиелеудегі маңызы мен 

қалыптастыруда алатын ролін өз практикасында ерекше қолданып, «Балаға жүрек жылуы» 

атты кітабының «Табиғат кітабының үш жүз беті» деп аталатын бөлімінде балалардың 

эстетикалық сезімін, талғамын қалыптастыруда табиғаттың мүмкіндіктерін ашып көрсетеді. 

В.А.Сухомлинский сабақты балалармен қызықты өткізіп, көбінесе табиғат аясында өткізетін 

болған. Табиғатты әсемдікті тану, талғамды қалыптастыру құралы ретінде пайдаланып, 

қоршаған дүниенің қасиеті мен сұлулығын таныта білді. Ол «Бала сұлулықты, әдемілікті 

сезініп, оған қуанатын болсын, оған бейнеленген образдар оның жүрегімен зердесінде мәңгі 

сақталып қалатын болсын. Әсемдік - адамгершіліктің, ізгі сезімдердің, шын жүректі қарым - 

қатынастың жаны мен тәні», - деді [14, 153-155].  

Академик Б.Т.Лихачевтің айтуынша, эстетикалық тәрбие – бұл өнерде және өмірде 

әсемдікті толықтай түсініп, қабылдап және дұрыс түсінуге жеке адамның қабілетін дамытуға 

бағытталған мақсатты үдеріс. Егер этиканың негізгі ұғымдарының бірі - жақсылық болса, ал 

эстетиканың басты ұғымдары - сұлулық. Ізгілік, жақсылық, қайырымдылық жасау - қоғамға 

пайда келтіру деген сөз. Егер еңбек тәрбиесінен пайда мен сұлулықтың тұтастығын іздесек, 

онда болашақ жас ұрпақ әрекетінен, оның бет-бейнесінен жақсылық пен сұлулықтың, яғни 

этикалық және эстетикалық қасиеттердің сай келуін қалыптастыруға тырысамыз. Олардың 

мінез-құлқы дұрыс, қалтқысыз қалыптасса, ол эстетикалың ләззат әкеледі. Сол себепті 

М.Горький эстетиканы болашақтың этикасы деп бекер айтпаған. Балалар үлкендермен, дос - 

жолдастарымен қарым-қатынаста сыпайы, әдепті, байыпты болулары абзал. Осы 

қасиеттердің бәрі мектепалды даярлық тобы балаларын эстетикалық тәрбие берудің негізгі 

көзі болып табылады. Көп жағдайда біз балалар тәртібінің дұрыстығына сыртқы, кейде 

үстірт белгілер арқылы баға беріледі. Тәртіп шеңберіндегі олардың мұраттары мұғалімнің, 

жақын адамдардың тәртібі мен іс-әрекеті, қоғамдық өмір мен өнер ықпалымен етене 

қалыптасады. Бұл тұрғыда мектепке дейінгі мекемелердегі ұйымдастырылған оқу 

қызметінде көркем әдебиеттің, олардың балалар есінде ұзақ сақталатын кейіпкерлерінің 

бейнелері үлкен орын алады. 

Халық әрдайым сұлулыққа тамсанып, әсемдікті іздеді, қолдан жасады және оны өмірде, 

тұрмыста, еңбекте оны бекітуге тырысып келді. Оны халқымыздың үй жиһаздарын 

жасауынан және оны үйлесімділікпен сезінудегі тәрбие құралы ретінде пайдалануынан 

көруге болады. Халықтық эстетика тәрбие жүйесінде әдет-ғұрыптық, еңбектік және т.б. 

әндер мен өлеңдер ерекше орын алып, эстетикалық тәрбиенің құралдары ретінде қызмет 
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етеді. Халқымыздың әндері: тұсау кесер, бала уату, тәй-тәй, бесік жыры т.б. тақырып 

жағынан өте бай. Көптеген әндер би қимылымен де байытылды.  

Қазақ халқының музыкалық аспаптарының түрлілігі:  домбыра, шертер, асатаяқ, шаң 

қобыз, ұран, мүйіз сырнай, жетіген, үскірік, қамыс сырнай, дабыл т.б. таң қалдырарлықтай. 

Бұлар балалардың бос уақытында дұрыс пайдаланылып жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие 

беру ісіне қызмет етті. Халқымыздың қол өнер бұйымдарның әшекейленіп жасалуы 

эстетикалық тәрбиеде өз алдына бір сала. Ал ағаш, тері, металл өңдеудегі өнері барша әлемге 

әйгілі.  

Эстетикалық тәрбиеде халық ауыз әдебиетінің маңызы өте зор. Оның мазмұны, мәні 

халқымыздың бүкіл өмір тәжірибесін қамти отырып, жас ұрпақ санасын, әсемдік сезімін, 

талғамын, тәрбиелейді. 

Эстетикалық тәрбие тұлғаның әсемдікті тануға орайласқан сана-сезімін, бағамын, 

талғамдарын, ұғымдарын, мұраттары мен құндылықтарын, көзқарастарын, қасиеттерін, 

бағалау-эстетикалық қатынастарын және олардың әрекет-қылық пен мінезде, өз қалаулары 

мен іс-әрекеттеріндегі қабылдауында, бағалауында, шығармашылық қызметтестік пен 

өзіндік жасампаздық, сезіне жауапқа келуінде, талдауда көрінісін ашуға, анықтауға 

бағытталған. 

Әсемдік пен әдемілік, үйлесімділік  адам үшін зор тартымды күш бола тұрып, іс-әрекеттің 

белсенді және тиімді дем берушісі де болады. Бала өнегелігінің әсемдігі, оның жан 

дүниесінің байлығы, шешендігі оны басқа адамдарға тартымды ететіні хақ. 

Жеке адамның психологиясында елеулі орын алатын эстетикалық талғамның 

қалыптасуына дүниетаным мен сенім, адамның ұстаған өмірлік ұстанымы, білімі мен 

тәрбиесі, ортасы, жолдас-жорасы, құрбы-құрдастары елеулі әсер етеді. Дұрыс талғам - 

жүйелі, жақсы тәрбиенің айқын көрсеткіші.  

Эстетикалық талғам шындықтың сан алуан құбылыстарын ой елегінен өткізіп, ненің 

жақсы ненің жаман екендігіне баға береді. Олай болса, эстетикалық жолмен саралауды 

эстетикалық талғам дейміз. Эстетикалық талғам - әсемдікті дұрыс бағалай білуге тәрбиелеу 

деп ойымызды қорыта келе, төмендегідей ұсыныс береміз: 

- тәрбиеші ертегіні балаларға музыкалық ауендірді орынды қолданып, мәнерлеп, айтып 

жеткізуі керек; 

- ертегілерде  кездесетін жаңа сөздер мен ұғымдардың  мағынасы, музыкалық 

шығармалары балаларға өз жасына қарай түсінікті болуы керек; 

- балалар  ертегінің тәрбиелік идеясын түсіну үшін, эстетикалық талғамын дамыту үшін 

тәрбиеші тарапынан жетекші сұрақтар қойылуы керек; 

- ертегілер арқылы балалардың эстетикалық талғамын дамытатын түрлі тапсырмалар 

(заттың түсі мен оның реңктерін, фигуралардың пішін көлемін  эстетикалық талғаммен дұрыс 

таңдай білуі, ертегі мазмұнына сай сурет салуы, олардың қылықтарына баға беруі, музыкалық 

шығармаларды тыңдай білуі, суреттерді салыстыра білуі, т.б.)  мақсатты, жүйелі берілуі керек. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ 

  

Аннотация 

Развитие специальных способностей является сложным и длительным процессом. В 

настоящее время все более возрастает актуальность и значимость раннего выявления 

музыкальных способностей детей. Исследования и практика показывают, что особенности 

возрастной психологии младших школьников предполагают способность к развитию 

музыкальных способностей, так как именно в этом возрасте формируются музыкальный 

слух, память и эмоциональная отзывчивость на музыку.  

Статья посвящена общим проблемам музыкального воспитания развитию музыкальных 

способностей младших школьников в процессе обучения пению. Рассматриваются основы 

теории и методики музыкального развития детей в трудах ученых, содержится материал,  

который может служить теоретическому и методическому  исследованию, самостоятельному 

поиску по изучаемой проблеме, а также проведению самостоятельных исследований в 

рамках научно-исследовательских работ студентов в освещении практической значимости 

развития музыкальных способностей  детей младших школных возрастов в процессе обучния 

пению. 

Ключевые слова: способности, мышление, музыкальная память, пение, музыкальное 

искусство, чувства, эмоции, музыкальность, песни, мелодия, воображение, отзывчивость. 
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ӘН АЙТУДЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

МУЗЫКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Аңдатпа 

  Арнайы қабілеттердің дамуы күрделі және ұзақ процесс. Қазіргі уақытта балалардың 

музыкалық қабілеттерін ерте анықтаудың өзектілігі мен маңыздылығы артып келеді. 

Зерттеулер мен тәжірибе көрсеткендей, жас студенттердің даму психологиясының 

ерекшеліктері музыкалық қабілеттерді дамыту мүмкіндігін ұсынады, өйткені дәл осы жаста 

музыкалық есту, есте сақтау және музыкаға эмоционалды жауаптылық қалыптасады. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – әдістемесі» сериясы, №3(64), 2020 ж. 

 

62 

Мақала музыкалық білім берудің жалпы мәселелеріне, ән айтуға үйрету процесінде кіші 

мектеп оқушыларының музыкалық қабілеттерін дамытуға арналған. Ғалымдардың 

еңбектеріндегі балалардың музыкалық даму теориясы мен әдістерінің негіздері 

қарастырылып, теориялық және әдістемелік зерттеу, зерттеліп отырған проблема бойынша өз 

бетінше ізденіс, сонымен қатар мектеп жасындағы жас балалардың музыкалық қабілеттерін 

дамытудың ән айтуға үйрету процесіндегі практикалық маңыздылығын көрсетуде 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары шеңберінде өз бетінше зерттеулер жүргізуге 

болады. 

Түйін сөздер: қабілеттер, ойлау, музыкалық жады, ән айту, музыкалық өнер, сезімдер, 

эмоциялар, музыкалық, әндер, әуен, қиял, жауапкершілік. 
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DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES OF YOUNGER STUDENTS IN THE 

PROCESS OF LEARNING TO SING 

 

Abstract 

Developing special abilities is a complex and time-consuming process. At present, the relevance 

and importance of early detection of children's musical abilities is increasing. Research and practice 

show that the features of the age psychology of younger students suggest the ability to develop 

musical abilities, since it is at this age that musical hearing, memory and emotional responsiveness 

to music are formed. 

The article is devoted to the general problems of musical education, the development of musical 

abilities of junior schoolchildren in the process of teaching singing. The fundamentals of the theory 

and methods of musical development of children in the works of scientists are considered, material 

is contained that can serve as a theoretical and methodological study, an independent search on the 

problem under study, as well as conducting independent research within the framework of students' 

research work in highlighting the practical significance of the development of musical abilities of 

younger children. school ages in the process of teaching singing. 

Key words:  abilities, thinking, musical memory, singing, musical art, feelings, emotions, 

musicality, songs, melody, imagination, responsiveness. 

  

В современном образовательном процессе проблема исследования способностей ребенка в 

целом, а в музыкальной педагогике – музыкальных способностей, является на сегодняшний 

день одной из актуальных вопросов, решение которых представляют интерес для 

исследования. В этом смысле музыкальному искусству отводят одну из важных мест, так как 

именно посредством воздействия музыки происходит наиболее яркий и значимый 

эмоциональный отклик в душах детей [1, С. 133].  

Музыка издавна считалась «языком чувств», она является одним из видов искусства, 

которая передает всю многообразную гамму эмоций и чувствований человека и глубоко 

проникает в его душевный мир. Музыка развивает способности детей воспринимать, 

чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески развиваться. К 

тому же музыка предоставляет богатые возможности общения взрослого с ребенком, создает 

основу для эмоционального контакта между ними. 

С самых первых дней жизни музыка помогает всесторонне развиваться малышу: учиться 

разговаривать, формировать восприятие окружающего мира, тренировать память и 

внимание, развивать воображение и мышление, строить взаимоотношения в коллективе. 
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С первого дня рождения ребенок получает ряд впечатлений, среди которых есть и 

музыкальные. Это, прежде всего, колыбельная песня матери и звуки детских музыкальных 

игрушек. Он выделяет музыку из всех получаемых впечатлений, отличает от шума, 

сосредотачивает на ней свое внимание, оживляется, прислушивается, радуется, иногда рано 

начинает подпевать взрослому. Следовательно, если музыка оказывает такое положительное 

влияние на ребенка уже в первые годы его жизни, то естественно необходимо использовать 

ее как средство педагогического воздействия [2] 

Для того чтобы музыка выполнила эту важную функцию, надо развивать у ребенка общую 

музыкальность. Каковы же основные признаки общей музыкальности? 

Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной 

деятельности, по мнению Теплова, объединяются в понятие «музыкальность». А 

музыкальность, это «комплекс способностей, требующих для занятий именно музыкальной 

деятельностей в отличие от всякой другой, но в тоже время связанных с любым видом 

музыкальной деятельности» [3].  

Первый признак музыкальности - способность чувствовать характер, настроение песни, 

сопереживать всему, о чем поется в песне, проявлять эмоциональное отношение, понимать 

музыкальный образ песни. 

Второй признак музыкальности - способность вслушиваться, сравнивать, оценивать 

наиболее яркие и понятные музыкальные явления. Это требует элементарной музыкально-

слуховой культуры, произвольного слухового внимания, направленного на те или иные 

средства выразительности. Например, дети сопоставляют простейшие свойства музыкальных 

звуков (высокий и низкий), при разучивании мелодии песни различают простейшую 

структуру музыкального произведения (запев песни и припев), отмечают выразительность 

контрастных художественных образов (ласковые, протяжный характер запева, припева, 

энергичный). 

Третий признак музыкальности - проявление творческого отношения к песне. Исполняя 

песню, пишет Г.П. Стулова, ребенок по-своему представляет художественный образ, 

передавая его в пении [4]. 

 С развитием общей музыкальности у детей проявляется эмоциональное отношение к 

музыке, совершенствуется слух, рождается творческое воображение, развивается голос, 

которым он обладает с ранних лет и является естественным инструментом. Поэтому, пение 

все время присутствует в его жизни, заполняет досуг, активизирует умственные способности, 

то есть дети прислушиваются к звучанию мелодии песни, сравнивают сходные и различные 

звуки, знакомятся с их выразительным значением, отмечают характерные смысловые 

особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре песни. В работе 

ученого мы находим предположение о том, что отвечая на вопросы педагога, о содержании 

после того как она прозвучала, ребенок делает первые обобщения и сравнения: определяет 

общий характер песни, замечает, что литературный текст песни ярко выражен 

музыкальными средствами [4]. 

Современные научные исследования в области музыкальной педагогики и опыт работы 

многих дошкольных и школьных учреждений, а также исторический опыт свидетельствуют, 

что вокальное воспитание оказывает влияние на всестороннее развитие личности ребенка. В 

этой связи важную роль играет формирование музыкального сознания,  которое в этот 

период «представляет собой синкретическое единство: любые музыкальные события, 

впечатления он воспринимает всей психикой», что оказывает в дальнейшем на «развитие 

познавательных (восприятие, внимание, память, воображение), слуховых (чувство ритма, 

тембра и динамики, ладовый слух), эмоционально-мотивационных проявлений» [5, с.46]. 

Пение - основной вид музыкального искусства, которому последовательно обучают в 

яслях, детском саду, школе и различных самодеятельных и профессиональных коллективах 

для взрослых. На любой ступени обучения формируют певческое дыхание.  Детей учат 
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правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному пению (строю) 

и слитности звучания, одинакового по времени, силе, характеру (ансамблю). Освоение этих 

навыков - путь к выразительному исполнению к формированию слуха и голоса [6].  

 По мере развития ребенка - формирования у него мышления, накопления новых 

представлений и развития речи - усложняются его эмоциональные переживания, и возрастает 

интерес к содержанию музыки.  С чем это связано?  Прежде всего - это живое, 

непосредственное общение исполнителя с детьми.  

Выразительные интонации человеческого голоса, сопровождаемые соответствующей 

мимикой, привлекают внимание самых маленьких слушателей. В пении, как и других видах 

исполнительства, ребенок может активно проявить свое отношение к музыке. Не осознавая 

еще до конца содержания текста, дети реагируют на песенные интонации: подпевают, 

приплясывают под веселую музыку, засыпают, прислушиваясь к мелодии колыбельной 

песни [6].  

Следовательно, пение развивает у детей музыкальные способности, музыкальный слух, 

память и чувство ритма, расширяет общий музыкальный кругозор.  Встреча с песней, 

общение с ней, вызывает желание петь даже у самых застенчивых и малоактивных детей, 

способствует развитию интереса к музыке.  

Хорошая детская песня - одно из средств воспитания ребенка. Встреча с песней, общение 

с ней окрашиваются для детей светлой радостью, вызывают положительные эмоции. 

Благодаря тексту, песня более доступна детям по содержанию, чем любой другой 

музыкальный жанр. Народные песни, песни классиков и особенно русских композиторов 

раскрывают перед детьми целый мир новых представлений и чувств. У ребенка появляется 

заинтересованное отношение к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. 

Пение не только развивает эстетическое восприятие, эстетические чувства, 

художественно-музыкальный вкус и весь комплекс музыкальных и музыкально-сенсорных 

способностей, особенно музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений. 

Пение способствует формированию эстетического отношения к окружающей 

действительности, обогащению переживаний ребенка, его умственному развитию, так как 

раскрывает перед ним целый мир представлений и чувств. Известный психолог Л.С. 

выготский по этому поводу указывает, что оно расширяет детский кругозор, увеличивает 

объем знаний об окружающей жизни, событиях, явлениях природы [7]. 

  Приучая детей в процессе пения к совместным действиям, объединяя их общим 

настроением, педагог воспитывает у ребят дружеские взаимоотношения, чувство 

коллективизма. Занятия пением помогают развивать социально-личностные и 

коммуникативные качества, помогают организовать и объединить детский коллектив. В 

процессе пения воспитываются такие важные черты личности, как воля, организованность, 

выдержка. Влияние пения на нравственное развитие выражается с одной стороны в том, что 

в песнях передано определенное содержание и отношение к нему, с другой - пение рождает 

способность переживать настроения, душевное состояние другого человека, отраженные в 

песнях [7]. 

В области музыкальной психологии пение рассматривают как одну из форм 

музыкотерапии, воздействующей на возникновение различных эмоциональных состояний 

[8]. Пение рассматривают как средство укрепления организма дошкольников и детей 

младшего школьного возраста. Певческая деятельность способствует формированию 

правильной осанки. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной 

гимнастики и в определенной степени влияет также на физическое развитие детей, на общее 

состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, 

дыхательную систему, укрепляет легкие и голосовой аппарат, сердечно - сосудистую 

систему, следовательно, дети, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляют 

свое здоровье [ 9]. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

65 

Правильное поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, укрепляет 

голосовые связки, развивает приятный тембр голоса, а также способствует вокально-

слуховой координации. Разнообразные по характеру и сложности песни обогащают 

музыкальный опыт ребенка, содействуют воспитанию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, развитию слуховых представлений, чувства ритма. Воспитание слуха и голоса, 

отмечает в своей работе Г.А. Семячкина, сказывается на формировании речи, улучшению 

дикции и артикуляции, благоприятно влияет на выразительность речи, являющейся основой 

мышления [9, С. 94].  

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к 

красоте в искусстве и жизни. Современные научные исследования свидетельствуют о том, 

что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры 

нужно начинать в дошкольном возрасте.  

Ученые А.Н. Зимина [10], О.П. Радынова [3] и другие выделяют следующие задачи 

обучения пению детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

- Воспитывать основы певческой и общемузыкальной культуры: формировать 

эстетические эмоции, интересы с одной стороны и вокально-хоровые умения, и навыки - с 

другой. 

- Развивать музыкальные способности, и, прежде всего различение интонационного 

точного и неточного пения звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок. 

-   Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию детей [3].  

Таким образом, пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии, 

занимает особое место в детском творчестве и принадлежит к тому виду музыкального 

искусства, которое можно назвать самым массовым и доступным. Воспитательное 

воздействие пения очень велико благодаря единству музыки и слова, а также в силу самой 

природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции.  
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УӘЛИХАН ҚОНАҚБАЙҰЛЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

СТИЛИСТИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада У. Қонақбайұлы ән шығармашылығының кейбір стилистикалық ерекше-

ліктері ашылады. Қазіргі ән-композиторлар өз туындыларындың негізіне , алдымен халық 

фольклорына сүйеніп және жергілікті әндеріне тән стилистикалық ерекшеліктерге басымдық 

береді. 

«Әуеннің сөзі- музыкалық шығарманың ең басты компоненті. Олсыз ән болуы мүмкін 

емес» (Лотман). 

Әуен сөздерінің лингвистикалық талдаудың негізгі міндеті - жалпы көркем идеяны 

анықтау, яғни туындының негізінде жатқан эмоцияналдық мағынаны жинақтау. Оның 

доминанты сипатталған шындыққа қатысты авторлық қөзқарасы болып табылады. Талдау 

барысында әннің түрл деңгейлері қарастырылады. Бұл деңгейлердің талдау тәртібі еркін 

және нақтв болып табылады . 

Түйінді сөздер : Әмбебап, фольклор, қос тұра, әуен, слитистика, ленгвистика, ән жанры. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА УАЛИХАНА 

КОНАКБАЙУЛЫ 

 

В этой статье раскрываются некоторые стилистические особенности песенного творчества 

У. Конакбайулы. Современные песни-композиторы, основываясь на основе своих 

произведений, прежде всего, на народном фольклоре и отдавая предпочтение 

стилистическим особенностям, присущим местным песням. 

"Слово мелодии - главный компонент музыкального произведения. Без нее не может быть 

песня " (Лотман). 

Основная задача лингвистического анализа музыкальных слов - определить общую 

художественную идею, то есть обобщить эмоциональный смысл, лежащий в основе 

произведения. Его доминант является авторским отношением к описанной 

действительности. В ходе анализа рассматриваются различные уровни песни. Порядок 

анализа этих уровней является свободным и конкретным . 

Ключевые слова: многогранный фольклор, Костура, поэтика, стилистика, лингвистика,  

песенные жанры. 

 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

67 

S.B. Dusebayev
1
, R.T. Syrylova

2
  

Senior Lecturer, South Kazakhstan State Teachers' University, Kazakhstan, Shymkent, e-mail: 

sabit.nsp@mail.ru  

Senior Lecturer, South Kazakhstan State Teachers' University, Kazakhstan, Shymkent, e-mail: 

viproza64@mail.ru 

 

FEATURES OF THE STYLE OF MUSICAL CREATIVITY OF UALIKHAN KONAKBAYULY 

 

Abstract 

This article describes some of the stylistic features of the song U. CONABIO.Modern songs-

composers, based on the basis of their works, primarily on folk folklore and giving preference to the 

stylistic features inherent in local songs. 

"The word of melody is the main component of a musical composition.There can't be a song 

without it " (Lotman). 

The main task of linguistic analysis of musical words is to determine the General artistic idea, 

that is, to generalize the emotional meaning underlying the work .Its dominant is the author's 

attitude to the described reality. The analysis looks at different levels of the song. The order of 

analysis of these levels is free and specific . 

Key words:  multi-faceted folklore, Kostura, poetics, stylistics, linguistics, song genres.   

 

Кіріспе 
    Қазақтың дәстүрлі аспаптық және ән мұраларының үлгілерін жинау, зерттеу және басып 

шығару әрдайым Қазақстанның музыкалық фольклорының қажетті міндеті болып келді.  

Этнография саласындағы ғылыми ізденістер бүгінгі күні дәстүрлі музыкалық 

фольклордың аз белгілі немесе тіпті зерттелмеген құбылыстарына көбірек көңіл бөлуге 

мәжбүр етеді. Қазақ жері  дарынды адамдарға, өнер шеберлеріне бай. Көбінесе, ән 

шығарып,оларды өздері орындап, бірнеше аспаптарды шебер ойнауды білетін музыканттар 

болған. Мұндай әмбебап дарынды адамдарды халық«бес аспап»деп атаған , бойында көп 

өнері бар адамдарды «бір сырлы, сегіз қырлы»  деп атайды. Бұл дәстүр жоғалған жоқ, тек 

жаңа формалар, жаңа мазмұн алды.»\1\ 

      Қазақтың дәстүрлі әндері басқа халық әндерінің түрлерімен салыстырғанда, кейінірек 

шыққан туындыларға жатады. Олар мазмұны жағынан өте бай және халықтың ең сүйікті ән 

түрлерінің бірі. 

      Қазақтың дәстүрлі әндері ерекше сазды, әуезді, кең ауқымды болып келеді. Бұларға 

көлемді құрылым мен күрделі ырғақ тән.  Қазақтың дәстүрлі әндері адамның ой сезімі мен 

толғаныс көңіл күйінің түрлі қырларын суреттейді. Шығармадағы жеке адамға тән мінез бен 

сезім көпшіліктің көңілінен шығып, ол ән халықтың рухани мәдениетіне еркін енеді. 

     Қазақтың дәстүрлі әндері мінезі мен болмысына қарай ажыратып, махаббат  және 

табиғат  деген топқа бөлсек болады. Осы орайда қазақ ән  Қазақтың дәстүрлі әндері 

басымдықпен көрінетін махаббат мазмұны мен тақырыбы әр алуан, әрі өте бай. Мысалы, 

Сегіз серінің «Назқоңыр» әнінде айқын көрінетін нәзік толқыныс пен болмыс сүйген жардың 

көркем келбетін суреттейді. Осы орайда төмендегі мына өлең жолдарынан сүйген жарға 

ынтықтық, сонымен қатар сүйгені үшін тәуекелден де бас тартпайтын бірбеткейлікті де әдемі 

жеткізе білген: 

Ай қабақ, алтын кірпік, қызыл ерін,   

Кел десең, неге аяйын аттың терін. 

Сарыағаш сазға біткен секілденіп, 

 Қай жерде отыр екен бұраң белім («Назқоңыр» әнінен үзінді). 

Осы сияқты кедей жігіттің қалың мал төлей алмай, сүйген қызынан айырылып қалған 

күйініш сезімін бейнелейтін әннің бірі - халық әні «Ақбөпе» де осы сарындағы топ қатарын 

mailto:sabit.nsp@mail.ru
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толықтырады. Халық әнші-композиторларының сүйікті жарын, ғашығын суреттеген 

туындыларының тілі айшықты, өрнегі мол, метафора мен теңеулерге өте бай болып келеді. 

Мысалы, Ыбырай Сандыбайұлының «Гәкку» әнінде қыз бейнесі аққуға теңеледі: 

Түрленіп тоқсан түрлі ән саламын, 

Жай тастап, құлашымды кең аламын. 

Түскенде сен есіме, ерке Гәкку, 

Құлпыртып осынау әнді толғанамын.  

Махаббат әндерінде мұндай мысалдар көптеп кездеседі. Махабат әндерінің келесі бір 

түріне жататын табиғат   атауында тұрғандай халық ақындары мен композиторларын әдеби 

музыкалық суреттерді шырқауға шабыттандырады. Табиғат суреттері адамның өміріне арқау 

болған шаттығы мен күйінішіне тығыз байланысты туып, музыкалық әуенмен көмкерілді. 

Біреулер табиғаттың пейзаждық суреттерін жасаса, енді бір ақындар сол табиғат арқылы 

қоғамдық өмірді, адамның ішкі көңіл-күйін астастыра жырлаған. Табиғат сөз етіскенде 

Абайды еске аламыз. Оның жылдың төрт мезгіліне арнап жазған өлеңдері осы уақытқа дейін 

оқушысын тамсандырып келеді. Сонымен қатар Еділ, Қаратал сияқты өзендерге арнап, 

«ахау, Семейім» деп ел мен жерге арнап жазған лирикалық әндері де өте көп жазылған. 

Мысалы, халық әні «Айкөке» адамның жер анаға деген махаббаты мен қуанышын анық 

сездіреді: 

Сырымбет биік асыр қатар кезең, 

Жарасып таудан құлай аққан өзен. 

Ұқсаған биқасапқа көк шалғыны, 

Көк орай қайың мен тал - бәрі де әсем. 

Қазақтың дәстүрлі әндерінің де өзара түрлері бар. Бұл түрлер көрсетпек болған өмір 

құбылыстарын қалай суреттеуі, ақынның көңіл күйі қалай берілуіне байланысты. Бұл жанрға 

тән ақынның дүниетанушылығы, көзқарасы мен өзінің ішкі сезімін, күйініш-сүйінішін 

дайым ұштастыра жырлау десек, айырмасы, жоғарғы айтылғандар тәрізді, қалай 

жырлауында ғана. Кейде шаттық, қуаныш, асқақты білдірсе, кейде мұң, зарды, кейде 

көңілдің бейжай қоңыр күйін сездіруі мүмкін. Міне, осы сипаттарына қарап,   әлденеше 

түрлерге бөлінеді. Олардың барлығына түгел тоқталу бұл кітаптың міндетінен тыс 

болғандықтан, біз тек кейбіреулеріне ғана тоқталамыз. 

XVIII ғасырда дворян әдебиетіндегі   негізгі бір түрі ода болады. Бір таптық топтың ең 

керекті санаған адамы не нәрсесі туралы ақынның өте қуанышты, өте көтеріңкі тілмен 

жазған өлеңдерді ода деп атайды (мысалы, әскердің жеңуі, сарайда болған мейрам т.б.). 

Россияда ода жазушылар Ломоносов, Державин т.б. болды. Қазақ хандарының дәуірлеп 

тұрған кезінде ханның қасындағы ақындардан ода шығарушылар көп болған. Жәңгірдің хан 

боп тұрған кезінде ханның сарай ақыны болған Байтоқ ақынның одаға жататын бірнеше 

өлеңдері бар. 

Осындай оңтүстік өңірдегі әмбебап музыканттардың бірі - Уәлихан Қонақбайұлы. 

Балалық шағынан саздың шырын демін еміп өскен оның туындылары алып ұшқан сезімге 

емес, байсалды мінез, терең ойларға құрылған. Еңселі тұлғасына сай қиялынан есті әуендері 

үйлесімді туындаған.Тыңдаушысын ынтық еткен әндері адамның кеудесіне тәтті мұң 

түсіреді, сағыныш бесігіне құндақтайды. Абай дана айтпақшы, «көңілге түрлі ой салып», 

алыстап кеткен құрғыр өмірдің елесіне шым бата еніп кеткеніңді өзің де байқамай қаласын. 

Бұл- құлақ құрышын қандырған ән-құдіреттің қасиеті.\3\ 

Уәлихан Қонақбайұлы 1952 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Алғабас ауданының 

Костұра ауданында дүниеге келген. Әкесі Жолымбетов Қонақбай мал өсіруші болған, 

домбырада ойнағанды жақсы көретін және күйлерін жиі шығаратын. Қонақбайдың әйгілі 

ағасы атақты ақын Орынбай Тайманов, көптеген айтыстардың жеңімпазы болған. 

Уәлиханның анасы Мамырбаев Жаңыл әйгілі опера әншісі Құрманбек Жандарбековтің жиені 

болған. 
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Уәлихан Қонақбайұлының шығармашылығы ХХ ғасырдың екінші жартысына жатады. 

У.Қонқбайұлының ән лирикасы жанр ауқымының ерекше кеңдігімен ерекшеленеді. 60-тан 

астам ән жазды.Өлеңдерінде ақын табиғатты, жастықты, махаббатты дәріптейді. Туған 

өлкенің Ерекше сұлулығы, таңғажайып кеңістігі, таңғажайып таулары, дала өзендерінің 

бойындағы көлеңкелі қырыққабат, таңғажайып, шөптермен, ауамен, шексіз көк аспанмен, 

туған Костұраның күн сәулесімен шуақты аспаны - осының бәрі ақын жүрегіне жас кезінен 

енген. Оның барлық өлеңдері музыкамен қатар туды. Олардың кейбіреулері әнге айналды, ал 

басқалары импровизациялық-қайталанатын ән түрін алды. Уәлихан әндеріндегі музыкалық 

әуендердің кейбір ерекшеліктерін «Қос тұра» әнінің мысалымен қарастырайық.  

«Қос тұра» - композитордың танымал әндерінің бірі. Оны дәстүрлі музыканттар да, 

эстрада әншілері де орындайды. Бұл туған жеріңе деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін 

оятатын ән. 

Әлемде ең кең таралған музыкалық шығармалар жанрын ән деп атайды. Ол - музыка және 

поэзия өнерлеріне ортақ туынды. Өйткені, әннің сөзі - жыр шумақтары. Ән мын-андай 

бірнеше түрге бөлі-неді: мазмұнына қарай (азаматтық, лирикалық, әзіл, т.б.), орындалуы мен 

құрылымына байланысты (жеке дауысты, көп дауысты). Ал енді әуендік - ырғақтық, 

орындаушылық мәнері мен нақышына, шырқау ерекшелігіне қарай әндер: Арқа әндері, 

Жетісу сазы, Батыс Қазақстан мектебі, Алтай әуені, Сыр бойы мақамы тәрізді бірнеше түрге 

бөлінеді. Мұның сыртында әр елдің өзіндік әнұраны бар. Әнұран - салтанатты түрде 

шырқалатын мадақтау әні, ол - мемлекеттік рәміздердің бірі. 

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының: 

«Құлақтан кіріп, бойды алар, Әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, Әнді сүйсең, 

менше сүй», - деп жырлайтынындай, көптеген әуендер мен әуездер сөзсіз айтылса да 

адамның ішкі жандүниесіне ерекше әсер етіп, жүрегіне қуаныш, мұң, тәтті арман, сағыныш, 

іңкәрлік сезімдерін құяды, оны сыры мен жұмбағы мол тылсым бір әлемге қанат қақтырады, 

қалың ой құшағына бөлейді.  

 Халықтық тәлімдік, тағылымдық тәжірибесі бүгінгі таңда да өз маңыздылығын, 

құндылығын жойған жоқ. Халық өнері соның ішінде ән өнері ғасырдан-ғасырға өмір 

шежіресі болып кетті. Оның халық өмірімен тығыз байланыстылығы, тарихылылығы, 

ұжымдық шығармашылдық сипаты, көркем образдылығы, философиялық ой тереңдігі, 

көпварианттылығы, сан алуан жанрлығы тыңдарманның эстетикалық идеялын, көркемдік 

қажеттілігі мен қабылдаушылығын қалыптастыруда ерекше жағдай жасайды.  

Қазақтың әдет-ғұрып, тұрмыс-салт әндерінің тарихы қазақ қауымы өз алдына жекелене 

бастаған (б.д.д. VІІ-V ғғ.) кезінде-ақ пайда болған. Әрине, ол кезеңнің  музыкалы 

мәселелерін зерттеудің өзіндік қиындықтары жеткілікті. Көне үлгілердегі ән-өлеңдердің 

ауызекі түрде таралуы себепті  олардың жазбалары  сақталмады. 
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Қазақтың дәстүрлі алғашқы фольклоры заман елегінен өткен сайын мүлдем жоқ болып 

кетпегенімен, бастапқы қалпында сақталмай, үлкен өзгерістермен жаңарып, бізге жеткені 

мәлім. Антологияға енген ғұрыптық үлгілердің бәрі де әуендік, интонациялық, ырғақтық 

ладтық жағынан дами түскендігін көрсетеді (дыбыс көлемі тұрғысынан кеңейген).  Ал өлең-

мәтіндернде әр уақыттың жырын жырлайтын осы дәуірдің өмір тіршілігін суреттейтін сөздер 

кездеседі. Әдет-ғұрыптық әндердің көнелігі, біздіңше, олардың жанрлық жағымен 

байланыстылығында.  Сондықтан да ғұрыптық үлгілердің ритуалдығын да нақты түрде, 

арбау-байлау, емдеу, үйлену салты, өмірге келу, өлікті жерлеу, т.б. салт-жоралармен біртұтас 

деп тұжырымдаймыз.  

«Бесік жырлары» көбінесе 7-8 буынды, 11-буынды өлеңдермен, дыбыс қатары шағын 

көлемде, кейде бір, ал кейде қайырмасы бар екі бөлімнен тұратын қысқа-қысқа әуендермен 

қайталанады. Әуендік-интонациялық құрылымы, ырғақтық өлшемдік жағынан бесіктің  

тербелісіне сай бірқалыпты сарында үнделеді. 

 

Үлкен тұра, кіші тұра аралары, 

Бабаларым сені талай аралады. 

Жаулап алған дұшпандар мың жылқысын, 

Асырып ары асудан бара алмады. 

 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

71 

Қайырмасы: 

Шығып тұрмын шыңына Қос тұраның. 

Қасиетті бабаларды еске аламын, 

Сылдыр суы бұлақтың, дүбірлері мың аттың, 

Қайда жүрсем есімде Қос тұраның. 

 

Туған жерді әнге Қосам мақтанғанда. 

Табиғаты таң қалдырар жат жандарды. 

Балалық шақ, жас даурен еске түсіп, 

Таң атқанша ән шырқаймыз шаттанғанда. 

 

 

Қайырмасы: 

Шығып тұрмын шыңына Қос тұраның. 

Шырқап салғым келеді достар әнін. 

Сылдыр суы бұлақтың, мөлдір сезім шуақты үн, 

Кайда жүрсем есімде Қос тұраның. 

 

Үлкен тұра, кіші тұра арасы бұл, 

Ассау өзен Боралдайдың жағасы бұл. 

Бүкіл туыс жиналып туған елге, 

Ән шырқасақ туған жер деп жарасып тұр. 

 

Қайырмасы: 

Қос тұраның шығайық белесіне, 

Бүгінгідей жастық шақ әлі есімде. 

Сылдыр суы бұлақтың, мөлдір сезім шуақты үн, 

Қайда жүрсем есімде Қос тұраның. 

 

 «Қос тұра» әні жұптық құрылымға ие және жалпы интонацияға негізделген, 

Мәтіннің мазмұны мен әуеннің ырғақты құрылымының ерекшелігі әннің дамуына ықпал 

етеді. Әуеннің ырғақтық үлгісі біркелкі, сегіздік ноталармен жазылған, қайталану қағидасы 

бойынша речитативтік сөздері бір нотада айтылады. Әрбір әуенді жолдың үшінші 

такттерінде ғана ырғағына синкопа қосылған :( сегіздік-төрттік-сегіздік), осылайша әуенге 

ерекше сипат береді.\2\  

 Ән бастамасында квинтаға секіріледі (1 әуендік жол 3 такт), терцияға (3 әуен 3 такт) 

кейіннен музыкалық кеңістікті толтыра отырып, кішкентай серпілістер қосылады. 

Ән қайырмасы жоғары регистрде басталады ( екінші октаваның ре нотасы) және кішігірім 

көтеріліп-түсетін интонациялық әуендерден тұрады. 

Өлең 11 буынды қара өлең үлгісінде жазылған, бірақ Уалихан аралас келетін 4-3-4 ,4-4-4. 

мысалы: 

                Ту-ған жер-ді  ән-ге қо-сам  мақ-тан-ған-да                                               

                           4      +            4        +           4                                                                   

               Та-би-ға-ты    таң қал-ды-рар  жат жан-дар-ды   

                           4       +           4         +          4 

               Ба-ла-лық шақ,  жас дау-рен     ес-ке тү-сіп, 

                           4        +          3           +        4          

               Таң ат-қан-ша   ән шыр-қай-мыз  шат-тан-ған-да 

                            4        +          4           +         4                                                                                   
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бірінші жол 4 + 4 + 4, екінші жол 4+ 4+4. Ал келесі үшінші жолда 11 буынды болып келеді 

: 4+ 3 + 4, ал төртінші жол 4 + 4 + 4 қайталайды. Жалпы қабылданған нормалардан сәл 

ауытқу байқалады. 

                 Шы-ғып тұр-мын шы-ңы-на Қос тұ-ра-ның 

                             4            +            3       +         4 

                 Қа-си-ет-ті  ба-ба-лар-ды  ес-ке  ала-мын 

                            4             +            4        +         4 

                  Сыл-дыр су-ы бұ-лақ-тың, Дү-бір-ле-рі  мың ат-тың 

                           4               +        3                       4          +         3 

                   Қай-да жүр-сем  е-сім-де  Қос тұ-ра-ның 

                          4                +           3         +         4.  

Нәтижесінде келесі құрылым пайда болды: Бірінші жол: 4+ 3+ 4, екінші жол: 4+ 4+ 4, 

үшінші жол: 4+ 3, 4+ 3, төртінші жол: 4+ 3+ 4 (жоғарыдағы мәтінді қараңыз). Бұл құбылысты 

түсіндіре отырып, екі түрлі  сфераның қақтығысы болғанын айту керек: бірі – 7-8 буынды , 

екіншісі - 11 буынды поэтикалық желі. 

 Ұ.Қонақбайұлы ән жанрында белсенді түрде тәжірибе жасап, интонациялық ән тілін 

байытуға және жаңартуға тырысады. Қазіргі заманғы қазақ музыкасын жасай отырып, 

композитор фольклорлық дәстүрлерге сүйенеді, сол арқылы жаңа стильдік құймалар пайда 

болады. 
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МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Аңдатпа 

Қазіргі заман мұғалімі-оқушылардың бойында білімді шығармашылықпен қабылдауға 

ұмтылысты дамыта алатын, оларды дербес ойлауға, материалды зерделеу барысында өзіне 

қоятын сұрақтарды тұжырымдауға үйрететін, олардың қажеттіліктерін толығырақ іске 

асыратын, пәндерді зерделеуге ынтасын арттыратын, олардың жеке бейімдіктері мен дарын 

нышандарын ұштай ала білуі керек. Жас ұрпаққа рухани дүниені дұрыс танытатын, 

адамдықтың, әлемдік мәдениеттің шырқау  шыңына бағдарлайтын  музыка пәні  мұғалімінің 

орны бөлек. Музыка мұғалімі өз бойына өнердің сан қырын сіңірген сөйлеу мәдениеті, 

кәсіби-педагогикалық, музыкалық орындаушылық дайындығы жоғары, қабілетті, іскер, 

ізденімпаз маман болуы тиіс. Жалпы музыкалық білім беру жүйесі жас ұрпақты музыка 

өнеріне баулып, олардың жан-жақты мәдениетті, білімді, ақылды да сымбатты болып өсу 
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үшін, ең жоғары мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады. Педагогтың кәсібилігі оның 

кәсіби жарамдылығымен, кәсіби жол табуымен, дербес дамуымен, яғни өз бойында кәсіби 

қызметті орындау үшін қажетті қасиеттерді мақсатты түрде қалыптастыруымен анықталады. 

Түйін сөздер. Музыка мұғалімі, кәсіби дайындық, мәдениет, бағдарлама, шығармашылық 

қабылдау, педагогтың кәсіби дайындығы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ  МУЗЫКИ 

 

Аннотация 

Современным учителем должен быть тот, кто может развить в ученике желание творчески 

осваивать знания, научить их самостоятельно мыслить, формулировать вопросы, которые 

они задают при изучении материала, более полно удовлетворять их потребности, 

стимулировать желание изучать предметы и персонализировать свои личные склонности и 

таланты. Учитель музыки, правильно проявляющий духовный мир молодому поколению, 

ориентирующий на человеческой мировой культуры, занимает особое место. Учитель 

музыки должен стать профессионалом, способным, деловым, творческим профессионалом, 

обладающим высоким уровнем культуры речи, профессионально-педагогической и 

музыкальной исполнительской подготовкой.Система общего музыкального образования 

нацелена на использование высоких возможностей, для приобщения молодого поколения к 

музыкальному искусству, их всесторонней культуры, образования, творческого и 

эстетического роста. Профессионализм учителя определяется его профессиональной 

способностью, профессиональным подходом, саморазвитием, то есть целенаправленным 

формированием качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

себе самом. 

Ключевые слова. Учитель музыки, профессиональная подготовка, культура, программа, 

творческий прием, профессиональная подготовка педагога. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ABILITIES OF 

MUSIC TEACHER 

 

Abstract 

A modern teacher must be one who can develop in the student, the desire to creatively assimilate 

knowledge, teach them yourself to think, to formulate questions that they ask in the study material, 

more fully meet their needs, stimulate the desire to study subjects and personalize your personal 

inclinations and talents. A music teacher who correctly manifests the spiritual world to the younger 

generation and focuses on the development of world culture occupies a special place. A music 
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teacher must become a professional, capable, business-like, creative professional with a high level 

of speech culture, professional-pedagogical and musical performance training. The system of 

General music education is aimed at using high opportunities to introduce the younger generation to 

the art of music, their comprehensive culture, education, creative and aesthetic growth. The 

professionalism of the teacher is determined by his professional ability, professional approach, self-

development, that is purposeful formation of the qualities necessary for implementation 

professional activity in itself. 

Key words. Music teacher, professional training, culture, program, creative reception, 

professional teacher training. 

 

Кіріспе 

   Жас  ұрпақты музыка өнеріне баулып, олардың жан-жақты мәдениетті,  білімді, ақылды 

да сымбатты   тұлға  етіп тәрбиелеуде мектептің, оның ішінде шебер ұстаз-жетекшінің  

атқарар үлесі мол.  Бүгінде білім саласында көптеген өзгерістер, жаңалықтар енгізіліп, 

авторлық бағдарламалар, әдістемелік жинақтар шығармашылық ізденіспен дамып келеді. 

Бәрінен де, жас ұрпаққа рухани дүниені дұрыс танытатын, адамдықтың, әлемдік мәдениеттің 

шырқау  шыңына бағдарлайтын  музыка пәні  мұғалімінің орны ерекше. Музыка мұғалімі өз 

бойына өнердің сан қырын сіңірген сөйлеу мәдениеті, кәсіби-педагогикалық, музыкалық 

орындаушылық дайындығы жоғары, қабілетті, іскер, ізденімпаз маман болуы тиіс. Бәрімізге 

аян, музыка балалардың қиялын, талғамын, мәдениетін, өнерге деген сүйіспеншілігін 

дамытады. Музыка пәнімен байланыста берілетін тәрбие жұмыстары  мазмұны мен 

көркемдігі арқылы  оқушылардың  идеялық көзқарасын, қоғамға, қоршаған ортаға Отанға 

деген сезімдерін қалыптастырады, өмір құбылыстарын дұрыс түсініп, қабылдауға  

көмектеседі. Жалпы музыкалық білім беру жүйесі жас ұрпақты музыка өнеріне баулып, 

олардың жан-жақты мәдениетті, білімді, мәдениетті болып өсуі үшін ең жоғары 

мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады. 

   Бұл мәселелерді зерттеуші педагогтарымыз А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, 

А.Г.Арчажникова, Д.Б.Кабалевский, Р.Р.Жәрдемалиева, Қ.М.Меңдіаяқова, З.Абиевалар өз 

еңбектерінде кеңінен қарастырған. 

Музыка мұғалімінің тұлғалық қасиеті 

Тәрбиенің аса маңызды құралы -өнер. Оның ішінде өте кең тарағаны-музыка өнері. Ол-

мәдени тағылым, асқақтаған күймен, сыңғырлап шырқалған әнмен дамыған ғасырлар үнінің 

жемісі. Музыка  жалпы  өмірдің, бүкіл дүниенің қимыл іс- әрекетін бейнелейтін, 

диалектикалық құбылыс. Музыка-әлем тіршілік ететін адамзат және әр түрлі құбылыстардың 

өзара қарым-қатынасын, сырласа үндесуін сезіммен жеткізіп отыратын құрал. Қандай 

музыкалық шығарма болмасын, оның адам жанына әсері мол. 

Музыка өнері жеке тұлғаның дамып, қалыптасуында аса маңызды роль атқарады. Музыка 

адам саласына, жүйке жүйесіне ықпал ететін ерекше психофизиологиялық құбылыс болып 

табылатын дыбыстар арқылы бейнеленеді. Ал ол дыбыстар-түрлі биіктік пен күштіліктегі 

жай дыбыстар емес, адам сезімін бейнелеуші, реттеуші сұлулық заңына сәйкестенген әсерлі 

әуен өрнектері. 

Музыка өнері өмірдің ажырамас бөлігі ретінде эстетикалық, танымдық, тәрбиелік 

функциялар атқарады. Бұл туралы Д.Б.Кабалевский былай деп тұжырымдағанды: «Адам 

жасаған өнер сол адам туралы және сол адам үшін жасалады, музыка мен өмірдің байланысы 

осында жатыр. Міне, сондықтан да өнер үнемі адамдардың идеялық дүниесін байытып, 

рухтандырып, дүниетанымын бекітіп, күш қуатын арттырып келеді». Музыкалық 

шығармаларды тыңдау, ойнап үйрену, орындау барысында оқушылардың өмір тәжірибесі 

байытылады, болмысты байыптау өрісі кеңейеді, ойлау процестері жеделдетіледі. 

Музыкамен қарым-қатынаста болу әуен-саздың өзара байланысын, мәнерін, бірізділіктегі 

құрылымын танып білуге көмектеседі. Оқушылардың музыкалық іс-әрекеттерінде дамитын 
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ойлаудың осы сферасы олардың болмысты тануына көмектеседі, дүниетанымын кеңейтеді, 

ақыл-ой қабілеттерін жетілдіреді. Қиялдың, фантазияның дамуы – тәлім-тәрбиенің маңызды 

жақтарының бірі. Осы ретте бала қиялын шарықтатып, арман-мақсатының өресін биіктетуде 

шығармашылыққа жетелеуде музыканың маңызы зор [1, 12-б]. 

Мұғалімнің негізгі міндеті - оқушының ешкімге ұқсамайтын даралығын, шеберлігін 

көрсету, оны дамыту, жарыққа шығару. «Баланы жан-жақты етіп тәрбиелеу үшін жан-жақты 

білу қажет» -деген белгілі педагог К.Ушинский [2, 29б.]. Сол айтпақшы, оқушыны жан-

жақты білу үшін мұғалімнің өзі жан-жақты болу керек. Болашақ маманның кәсіби 

қалыптасуындағы қоғамдық факторлардың түрлері әр алуан. Ол үшін, алдымен оның 

болмысында мәдени құндылықтар қалыптасуы шарт, яғни гумандық, адамгершілік, рух, 

тәрбие. Қазіргі кездегі жаңа білім саласына қойылатын талап, жас маманның кәсіби 

білімділігін, біліктілігі мен дағдысын қойып отыр. 

Қазіргі кездегі  "Қоғамның ең басты талаптарының бірі - әр азаматтың өмірде өз орнында 

толық күш-жігерін жұмсап, қоғамдық байлықты еселей түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке 

адал, саналы қатынасу-қоғамның өмір салтының алғы шарты болып табылады "  [3, 132б.].  

Мектептегі музыкалық тәрбиенің негізгі мақсаты мен міндеттерін іске асыруда орасан зор 

роль атқаратын–мұғалім. Жас ұрпаққа тәрбие берудің бүкіл ісінің табысты болуы едәуір 

дәрежеде мұғалімнің іскерлігіне, шеберлігіне, сенімділігіне байланысты. Мұғалімнің еңбегі 

өте жауапты әрі күрделі. Ата- аналар  мұғалімге өздерінің балаларын, оларға ықпал жасау 

бәрінен де жеңіл болатын кезінен бастап тәрбиелеуді, дүниеге көзқарасын дамытып, 

қалыптастыруды сеніп тапсырады. Бұл орасан зор сенім мұғалімдерге үлкен жауапкершілік 

жүктейді. 

Музыка мұғалімі мамандығын біздің еліміздегі ең ардақты әрі қадірлі мамандықтардың  

бірі деуге болады. Қазіргі кезеңде  музыкалық тәрбие беру және жаңа адамды қалыптастыру 

ісіне аса маңызды орын беріліп отырғанда мұғалімнің рөлі  мен жауапкершілігі ерекше арта 

түседі. 

Балаларды сүйетін, балалардан, олар үшін барлық күшін жұмсағысы келетін адам ғана 

нағыз мұғалім бола алады. 

Бүгінгі музыка мұғалімі – жан-жақты білім алған, оқушылардың бойында әсемдікке деген 

нәзік сезім қылын қозғай алатын шығармашылық тұлға болуы шарт. Мұғалім қатаң талап 

қоюмен қатар, әділ болуы тиіс, сонда ғана ол  балалар алдында беделді бола алады. 

Мұғалімнің ісі мектеп жұмысымен ғана шектеліп қоймай халық арасында мәдени 

жұмыстарды да жүргізуіне талап қойылып отыр. Оқытушы өз пәнін  жете білуімен қатар , 

білімін жаңа еңбектермен үнемі толықтырып отыруы тиіс.          

Ы.Алтынсарин балаларды оқыту және тәрбиелеу ісінде мұғалімдер рөлінің айырықша зор 

екендігін ескертті. Ол өзінің бір хатында: «Халық ағарту жұмысы бұл   арада тек қана жаңа 

басталып келеді. Сондықтан   жаңа салынып жатқан үйдің жақсы болуы оның іргесінің берік 

және мықты  қалануына   байланысты болатын сияқты, біздің  қолға алып отырған ісіміздің 

де , қазақ мектептерінің бар келешектері көбінесе, істің қазіргі басталуына байланысты. 

Сондықтанда мен қазір жақсы оқытушыны дүниедегі заттың бәріненде қымбат көремін...» 

[4,56б.].   Ыбырай Алтынсарин екі сөзінің   бірінде жастардың білімі   мен тәрбиесін  

аузынан тастамады. Жастар-біздің болашағымыз, үмітіміз екенін жақсы білді.  Қазақ 

жастарын оқытып, тәрбиелеу, қоғам үшін қызмет ететін маман адамдар даярлап шығару 

мәселесін көтерді. Бұл күнде  өз халқының болашағы үшін күрескен, саналы да білімді 

азаматтарымыз, қазақ жастарын тұңғыш өнер мен білімге үндеген таңдаулы ұлдарының бірі -

Ыбырай Алтынсаринді әр уақытта да есте ұстайды. 

   Музыка-мұғалімінің әлеуметтік білім беру кеңістігінде білім алу жолын оң шешіммен 

қарауы, он жүйелі түрде қарастыруы, ғылыми тұрғыдан өзінше тұжырым жасай отырып, 

оқу-тәрбие процесінде пайдалана білуі бастауыш сыныптарда өтілетін музыка сабағындағы 

негізгі мәселенің бірі болып саналады. Ұстаз-өзінің іс-әрекетін үнемі педагогикалық 
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жаңашылдыққа, көркемдік құндылықтар мен білім берудің негізгі жолдарын меңгеруге, оны 

жеткізе білуі арқылы мектептегі тың бастамалардың қолдаушысы болуы тиіс. Музыка 

мұғалімі-жан-жақты білім алған, оқушылардың бойында әсемдікке, көркемділікке деген 

нәзік сезімін шыңдай алатын шығармашылық бағыттағы тұлға болуы қажет. Болашақ 

ұрпақтың білімділігі мен оның рухани байлығын музыка сабағы арқылы байытуда 

мәдениетті, білімді, өзіндік ұстанымы мен таным-көзқарасы жетілген тұлға тәрбиелеудің 

маңызы зор. 

   Мектеп мұғалімі жеке тұлға ретінде өзін-өзі шығармашылықпен жүзеге асырған 

жағдайда ғана зерттеушілік мәдениеті қалыптасады, өзінің кәсіби шеберлігін шындауда өзін-

өзі зерттеу, кәсіби іс-әрекетін талдау, оқу-тәрбие жұмысында қолданатын әдіс-тәсілдерінің 

тиімділігін пайымдау, музыкалық білім мазмұнын жобалау, болашақ нәтижелерді талдау 

сияқты толып жатқан іскерліктерін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс. Педагогикалық 

талаптарына сайбалаларды ән өнеріне баулуда тәжірибеде қолданылатын арнайы ән 

жаттығуларының алатын орны ерекше. Болашақ музыка мұғалімі педагогикалық 

шеберлігінің негізі-ең алдымен, олардың ғылыми тұжырымдама жасау әдістемесін 

бойларына сіңіруіне байланысты. Танымдық қызығушылықтың өз уақытында пайда болып, 

дамуымен шығармашылық бесленділігі, қызығушылығы, өз бетінше жұмыс жасау 

қалыптасады. 

   Музыка мұғалімі-ұйымдастырушы, тәрбиеші ретінде жетекші өзінің педагогтық 

шеберлігін арттырып, барлық жағынан үлгі болуға міндетті. Ол дайындықты 

ұйымдастырудың барлық мәселелерін шешуге, оның жоспарын жасауға, музыкалық 

шығармамен жұмыс істеудің мазмұны мен әдістерін, жеке-дара және топтың сабақтардың 

формаларын, тәсілдері мен әдістерін құралдарын динамикалық келісімділігін және т.б. 

мұқият ойластыруға тиіс. 

    Жақсы музыка мұғалімі ең алдымен, өз жұмысының ерекшеліктерін, қиыншылықтарын 

терең білу жөн. Оның музыкалық-педагогикалық қызметінің негізінде ән айту, аспапта 

ойнау, дирижерлік іскерліктері жатыр. Сонымен бірге, оқушылардың ішкі жан-дүниесін ұға 

білетін психолог, еңбек процесін шебер ұйымдастыра алатын қабілеті болуы тиіс. Музыка 

мұғалімі әр уақытта өзіне де, өзгеге де қатаң талап қойып, оқушыларға үлгілі болуы керек. 

    Кез-келген мамандықтың өзіндік ерекшеліктері болатын музыка мұғалімінің  де өзіне 

тән “құпиясы”  бар. Музыка мұғалімі әрдайым шығармашылық ізденісте жүреді. Өйткені, ол 

оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізе отырып, балалардың көзқарастарын, сенімін, талғамын 

қалыптастырады. Ол тек жан-жақты дамыған білімді, өз пәнін жақсы меңгерген маман иесі 

болып қана қоймай, жеке тұлға болуы тиіс. Музыка өнері арқылы балаларды тәрбиелеуде, 

оның дүниетанымының, көзқарасының, түсінігінің мәнділігі қажет. Бұл мамандықты қалаған 

мұғалім әрдайым өзінің музыкалық қызығушылығы мен шығармашылық қабілеттерін 

жетілдіре түсуі тиіс. Мұғалімнің музыкалық аспапта орындауы, даусымен еркін ән салуы 

сабақтың қызықты әрі  әсерлі, мазмұнды өтуіне себебін тигізеді. Әсіресе, қажет болған 

жағдайда кез-келген тактіні, музыкалық сөйлемді қайта қайталауға ыңғайлы болады. 

Сонымен қатар балалардың өздерінің орындауға қызығушылығын арттырады. Музыка 

мұғалімі кез-келген сауатты музыкант ретінде музыкалық әдебиетті, музыканың тарихын, 

музыка тілінің ерекшеліктері мен заңдылықтарын талдай білуі тиіс. 

 Музыка мұғалімі музыка сабағының өзіне тән белгілерін есепке ала отырып, дәстүрлі 

қарым-қатынас ретінде сұрақ қоюды белсенді түрде қолданып қоймай, айтылған сөз-ойлау, 

айтылған сөз-белгілі бір мәселе, айтылған сөз-қарым-қатынас деп қарастыру керек. 

Балалардың сабақта ойлануы-бұл әңгімелесу процесі сияқты музыкамен көркемдік байланыс 

кезінде туындайтын іс-әрекет. Оқушылар әрқашан тыныш ойлануға, ал мұғалім осы 

ойларды, пікірлер мен айтылған сөздерді шебер дамытуға үйренуі керек. 

Музыка мұғалімінің мәнерлі сөзі, дыбыстау құралдарының барлық жиынтығы, дыбыс 

күшінің өзгеруі, биіктігі, дыбыстың ұзақтығы мен сапалы бояуы дауыс ырғағының 
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арқасында жүзеге асады. Мұғалімнің рухани бай екендігі оның ойлау мәдениеті мен сөйлеу 

мәдениетінен көрініс табады. Бұл қабілет сонымен қатар, тұлғаның қалыптасуында басты 

құрал ретінде көрініс береді. 

В.А.Сухомлинский өз сөзінде: «Мұғалімнің сөзі-тәрбиеленушілердің жанына әсер ететін 

ештеңемен алмастырылмайтын құрал. Атап айтқанда-тәрбие өнері-бәрінен бұрын сөйлеу 

өнері, адам жүрегімен байланыс жасау ісі» [5, 101-б.]. 

Адам санасына ғана емес, сонымен қатар, сезіміне де әсер ету педагогикалық 

шығармашылықтың шынайы шеберлігі. Қазіргі кезде мектептегі музыка сабағын беру әдіс-

тәсілі мынадай сенімді көрсетіп отыр. Ойнаған шығармасын үзіліссіз байланыстыра, 

айтылған ой немесе айтылған сөздер ішкі жан-дүниесімен қабысса, өзінің дыбыстар 

үндестігіне деген қарым-қатынасының өзінің өмірлік тәжірибесімен жалғастырса мұғалім- 

сонда ғана өз ісінің шебері, жасаушысы. Шебер музыка мұғалімі алға қойылған тапсырманы, 

музыкалық сабақтың идеясын өз жүрегінің елегінен өткендей сезінуі қажет. Музыка мұғалімі 

оқушыларды музыкалық шеберлігі пен дағдыларды игеруде белсенділік пен дербестікті 

дамыту және халық музыкалық творчествосының негіздерін оқып үйреніп, оларды жүйелі 

жүргізуді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, белсенділік пен дербестікті дамыту және халық 

музыкалық шығармашылығының негіздерін оқып үйреніп, іс-тәжірибеде қолдануды жүйелі 

түрде жүргізуді қамтиды.  

   Музыка мұғалімі жетістігі көпшілігінде балалармен арада орнатылған қарым-қатынас 

шеберлігіне де байланысты. Сыныппен жүргізілетін әрбір сабақ ара қатынас тек айтылған 

сөзде, мимика мен қозғалыста ғана көрініс тауып қана қоймайды. Оның бояуының реңі тек 

өнер сабағына тән көптеген компоненттерден құралады, ішкі жан дүниеге әсер ететін, 

орындаушылық процестер кезінде, музыка тыңдағанда және музыка жайлы ой жүгірткенде 

туындайтын музыканың-өз тілі, сөзі, мимикасы, көзқарасы болады. Ал, Ю.П.Азаровтың 

пікірінше, «дәл сол жерде болашақ мұғалімдер педагогикалық шеберліктің алғашқы түп 

нұсқасын, жоғары педагогика мен мектептегі білім реформалары мен негізін 

қалыптастырады». Алайда, тек жалғыз білім педагогикалық санатты анықтай алмайды. Егер 

мұғалім осы айтылғандарды іс-тәжірибеде қолдана алса ғана олар жүзеге асады [6,16-б]. 

Егер мұғалім балалардың әнді қалай айтып жатқанын естімесе, былайша айтқанда, 

олардың бет әлпетіндегі өзгерістерді көрмесе, көңіл-күйлерін түсінбесе, сөйлемнің айтылу 

мәнерін байқамаса, музыка сабағы бүлінеді. Әсіресе, жоғары сынып оқушылар мұғалімнің 

жасанды қылығын бірден байқайды. Бұл жерде қарым-қатынасты ұйымдастыру және 

айтылатын сөздің мәніне тікелей әсер ететін сөйлеу өнері де маңызды. Барлық педагогтарға 

белгілі, бастауыш мектеп оқушылары ұзақ мазмұннан құралған, берілген тапсырманы толық 

игере алмайды. Көпшілігінде мұғалім бұл туралы ұмытып, ұзақ және көп сөйлеуге әуестеніп 

кетеді.Оқу процесінің нысаналы жүргізілуі, оның жүйелілігі, түсініктілігі, көрнекілігі, 

өмірмен байланыстылығы, оқыту мен тәрбиедегі сабақтастығы, әрбір адамды терең 

құрметтей отырып, ұжымның барлық мүшелеріне қойылатын талаптардың бірлігін 

қалыптастыру қажет. Шығармашылық ізденіс, өзін-өзі көрсету үшін оңтайлы жағдайлар 

жасау және ұжымның, жетекшінің талаптарына міндетті түрде бағыну, жоғары тәртіптілікті 

талап етеді.         

   Музыкалық шығарманы ұжымдық үйренуге кірісуде, шығарманың музыкалық текстін 

дәлме-дәл орындау, әуеннің сипатын анықтау, музыка дыбысын шығаруда барлық тәсілдерді 

белгілеу, бүкіл шығарма барысында дыбыстың тепе-теңдігіне қол жеткізу,орындаушылық 

шеберлігінің дәлдігіне жетуде музыка мұғалімінің қосатын үлесі мол. 

   Музыка мұғалімі “Музыка” пәніне арналған бағдарламалардың барлық түрлерімен 

танысып, оларға талдау жасап, оның ішіндегі қажеттілігін іс-жүзінде қолданып, өмір 

талабына сай шығармашылық тұрғыда түрлендіріп отыруы тиіс [7, 278б.].  
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  1.Мұғалім үнемі бақылау жұмысын жүргізудің  арқасында педагогикалық сезімталдығын 

жетілдіріп, әр түрлі ситуацияларда тез шешім қабылдап, өздігінен педагогикалық ықпал 

жасауды үйренеді. 

  2.Жеке тәжірибесін байыта отырып музыкалық сабақтарға жоспар жасап өзінің 

шығармашылығын дамытып, жобалау, конструкциялау тәжірибесін жинақтайды. Оның 

ішінде оқу-тәрбиелеудің озық шешімдері және мақсатты анықтау, әрбір сабақтың міндет, ой 

біліктілігі мен мүмкіндігінше  қойылған міндетті ұтымды шешуді пайдалану және 

әдістемелердің бірігуімен зейінді нақтылау, сонымен бірге өз пәнін ішкі дүниені кеңейтуге 

пайдалану мен музыкалық мәдениетті тәрбиелеу бар. 

  3.Мұғалім музыканттың өзіндік ерекшелігі  оқушылармен қарым-қатынас өнерінде, яғни 

сабақта толық ашылады. Ол шығармаларды орындап қана қоймай музыка жайында ауызша 

түсіндірмелер жасап композитордың өмірі мен шығармашылық жолын таныстырып, 

эмоцияға ықпал жасайды. Өзінің сезімталдығы, тыңғылықты ісі, талап қойғыштығы және 

оқушының жаңашыры болуының арқасында абырой, сенім, құрметке бөленеді. Оқушыға 

барлық уақытта мұғалімнің көмегі, жылы көңілі қажет. 

  4.Жұмыста мұғалімнің ұйымдастырушылық қабілеті үлкен орын алады. Ол музыкалық 

жұмысында күш-жігерін жұмсап аспапта шебер ойнауы арқылы оқушыны баурап алады.  

Бұл ерік пен мақсатқа,   талпынысқа жетуге  өте  қажетті. Мұғалім шығармашылығы, оның 

ұстаздық шеберлігі, тапқырлығы мектеп табалдырығын алғаш аттаған күннен бастап 

қалыптаса бастайды. Өз ісінің білгірі, шебер педагог болу үшін мұғалім өзінің бойындағы 

жетістіктері мен кемшіліктерді дұрыс бағалап, өзін-өзі тәрбиелеуге міндетті. 

  Өскелең ұрпақты туған халқының төл тумалық асыл қазыналарының бірегейі болып 

табылатын, ұлттық педагогиканың  озық үлгісі саналатын музыкалық мұраларымен 

сусындатып, соның негізінде мәдениетті, білімді, шығармашыл, бәсекеге қабілетті тұлға 

қалыптастыру, бүгінгі тәрбие жұмысының ең өзекті мәселесі болып отыр. Оқушыларды 

елжандылық, адамгершілік құндылықтарын меңгерген тұлғаға лайықты етіп тәрбиелеуде 

әрбір пәннің алатын орны ерекше [1, 102б.].  

 

Қорытынды 

  Музыка мұғалімі тек музыка пәнінен сабақ беретін маман емес, ол оқушыларды жан-

жақты тәрбиелейтін өнегелі ұстаз болып саналады. Ол өзінің күнделікті жұмысында 

педагогикалық, психологиялық, дидактикалық принцип негіздерін қолдана отырып, 

оқушыларды жалаң ән музыкаға үйрету міндетін іске асырумен шектелмей, оларды өнегелік 

негізге бағыттайтын тәрбиемен айналысады. Педагогикалық шеберлік-бұл педагог-музыкант 

тұлғасы, оның кәсіпқой білімі, педагогикалық қабілеті мен педагогикалық іс-әрекеттен 

тұратын тұтас жүйе. Болашақ маман келтірілген компоненттерді өз бетімен іс-әрекет еткенде 

игеру қажет. Өз бетінше жұмыс жасау жауапкершілігін түсінгенде ғана, алға қойған талапқа 

ұмтылу мен балаларға деген махаббат, оның кәсіпқой шеберлігін қалыптастыратын болады. 

Біздің пікіріміз бойынша, педагог-шебер - бұл педагогикалық техниканы әдістемелік 

дайындық барысында игерген, оқып үйретудің әдіс-тәсілдерін меңгерген және оны өзгерген 

жағдайларға байланысты шебер қолдана алатын жоғары кәсіпқой маман. Тұтас алғанда, 

әрбір мұғалімнің шығармашылық мүмкіншілігінің дамуына қажетті білім көзі мен белгілі бір 

әдістер жиынтығы. Сол себептенде, музыка сабағын беретін мұғалімнің бүгінгі ғылыми-

әдістемелік жетістіктермен қаруланып, сабақты жан-жақты етіп жоспарлап өтуінің мәні зор. 

Осы айтылған мақсаттарды  іске асыру үшін, мектеп мұғалімінің қолындағы бағдарламаға 

сәйкес музыка сабағын өткізуде әдістемелік кеңестерді еске ала отырып, сабақты 

ұйымдастырудың жаңа формалары мен әдістерін пайдалану қажеттілікке айналуда.  

   Музыка мұғалімі шеберлігінің құпиясы-оны зерттеу ісінде ғана емес, жинақтаған мұраға 

және оқыту әдістеріне шығармашылық шабытпен келуі, оларды жаңа өзгерген жағдайларға 

байланысты қолдана білу, сонымен қатар, ғылыми жаңалыққа өз сараптамаларын жасай білу 
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талаптары, кездескен қиыншылықтарға өз бетінше даяр бола білу мен оларды шешу болып 

табылады. Оқушыларды өз бетінше ізденуге, салыстыруға, талдау жасауға және зерттеу 

ісіндегі құбылыстарды қоршаған ортамен байланысын табуға, ақиқат іздеуге, 

шығармашылықпен ойлау қабілетін қалыптастыру музыка сабағының мақсаты болып 

табылады.  

   Мұғалімінің кәсіби шеберлігін арттыру тәжірибелері туралы мәселені қамти келе 

мұғалім алдымен, өзі үлгі боларлықтай тұлға болу керек. Ұстаз мәртебесі - ел мерейі. 

Ұстаздар алдындағы басты міндет – еліміздің жарқын болашағын жасайтын білімді, білікті, 

тәрбиелі ұл-қыздарын қалыптастыру болмақ. 
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ОҢТҮСТІК ӨҢІРІНДЕГІ МУЗЫКАЛЫҚ ӨЛКЕТАНУ АРҚЫЛЫ ӨСКЕЛЕҢ 

ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Оңтүстік өңіріндегі музыкалық өлкетану арқылы өскелең ұрпақты тәрбиелеудің 

теориялық және педагогикалық негіздері талқыланады. Жалпы өлкетанудың басты мақсаты-

өз өлкесін сүйетін және білетін, адамгершілігі мол азаматты тәрбиелеу. Оңтүстік 

Қазақстанның музыкалық өлкетануы балаларды эстетикалық және этникалық тәрбиелеудің 

маңызды құралдарының бірі. Өлкетану-әрбір білім алушы адам үшін әлемді танудағы 

сенімді көмекші. Оның міндеттеріне ұлттық, этнографиялық ерекшеліктерді анықтау және 

зерделеу, мәдениет ескерткіштерін есепке алу және қорғау, халық ауыз әдебиетін зерттеу 

кіреді. Сондықтан, Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу  негізгі міндеттердің бірі болуы 

қажет. Біз ұлттық тәрбиенің көздерін музыкалық фольклордан қарастырмақпыз. Көптеген 

зерттеулерге қарасақ, музыкалық фольклор-балалар үшін қызықты екенін көрсетті. Ұлттық 

тәрбиенің қайнар көзі фольклорымызда екені даусыз. Себебі, дәстүрлі мәдениетіміздің ұмыт 

бола бастаған қай түрін, қай саласын болса да сол фольклорымыздан тауып, ажырата аламыз. 

Өмірдің алғашқы күндерінен бастап музыкалық фольклор жалпы баланың дүниетанымын, 

оның эстетикалық және адамгершілік мәнін қалыптастырудың құралы болып табылады,  
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бейнелі ойлауды дамытады. Ойлаудың арқасында бала өзінің музыкалық қабілеттерін 

дамытып, өз даралығын қалыптастырады. Музыкалық өнер- балаларға өзін рухани-маңызды 

тұлға ретінде сезінуге, қоршаған ортаны көркем, эстетикалық, адамгершілік бағалау 

қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Мәдениет құндылықтарын игеру, ұрпақтың рухани 

тәжірибесін алу балаға үлкен азық болары сөзсіз.  

 Қазіргі уақытта білім алушыларды Отан тарихы мен рухани құндылықтарына баулу, өз 

халқының ізгіліктері мен жеңістері мен қателерін білуге негізделген азаматтық ұстанымды 

қалыптастыру ерекше маңызға ие болып отыр. 

Түйін сөздер: музыкалық өлкетану, музыкалық мәдениет, музыкалық-өлкетану 

материалы, рухани-адамгершілік даму, патриоттық тәрбие, оқушылардың зерттеу қызметі. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются теоретические и педагогические основы воспитания 

подрастающего поколения посредством музыкального краеведения в южном регионе. 

Основная цель краеведения в целом-воспитание нравственного гражданина, любящего и 

знающего свой край. Музыкальное краеведение Южного Казахстана является одним из 

важнейших инструментов эстетического и этнического воспитания детей. Краеведение-

надежный помощник в познании мира для каждого обучающегося. В его задачи входит 

выявление и изучение национальных, этнографических особенностей, учет и охрана 

памятников культуры, изучение устной народной литературы. Поэтому воспитание любви к 

Родине должно стать одной из основных задач. Мы планируем рассмотреть источники 

национального воспитания в музыкальном фольклоре. Если посмотреть на многие 

исследования, то музыкальный фольклор показал, что для детей интересен. Неоспоримо, что 

источник национального воспитания в нашем фольклоре. В этой связи, мы считаем, что в 

соответствии с Законом Республики Казахстан "О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях" от 16 июля 2001 года № 242-II каждый гражданин Республики Казахстан 

имеет право на свободу вероисповедания и религиозных убеждений. С первых дней жизни 

музыкальный фольклор является средством формирования мировоззрения ребенка в целом, 

его эстетической и нравственной сущности, развивает образное мышление. Благодаря 

мышлению ребенок развивает свои музыкальные способности и формирует свою 

индивидуальность. Музыкальное искусство позволяет детям чувствовать себя духовно-

значимой личностью, развивать способность к художественному, эстетическому, 

нравственному оцениванию окружающей среды. Освоение ценностей культуры, получение 

духовного опыта поколений, безусловно, станет для ребенка большим достижением. В 

настоящее время особое значение приобретает приобщение обучающихся к истории 

Отечества и духовным ценностям, формирование гражданской позиции, основанной на 

знании гуманизма, побед и ошибок своего народа 

Ключевые слова: музыкальное краеведение, музыкальная культура, музыкально-

краеведческий материал, духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, 

исследовательская деятельность учащихся. 
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EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION THROUGH MUSICAL LOCAL 

LORE IN THE SOUTHERN REGION 

 

Abstract 

The article deals with the theoretical and pedagogical foundations of educating the younger 

generation through musical local lore in the southern region. The main goal of local history in 

General is to educate a moral citizen who loves and knows his region. Musical local history of 

southern Kazakhstan is one of the most important tools for aesthetic and ethnic education of 

children. Local history is a reliable assistant in learning the world for each student. Its tasks include 

the identification and study of national and ethnographic characteristics, the registration and 

protection of monuments of culture, the study of oral folk literature. Therefore, the education of 

love for the Motherland should be one of the main tasks. We plan to examine the sources of 

national education in musical folklore. If you look at many studies, musical folklore has shown that 

it is interesting for children. It is undeniable that the source of national education is in our folklore. 

In this regard, we believe that in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "on 

religious activities and religious associations" dated July 16, 2001 No. 242-II, every citizen of the 

Republic of Kazakhstan has the right to freedom of religion and religious beliefs. From the first 

days of life, musical folklore is a means of forming a child's worldview as a whole, its aesthetic and 

moral essence, and develops imaginative thinking. Through thinking, the child develops his musical 

abilities and forms his personality. Musical art allows children to feel like a spiritually significant 

person, develop the ability to artistic, aesthetic, and moral assessment of the environment. 

Mastering the values of culture and getting the spiritual experience of generations will certainly be a 

great achievement for a child. At present, it is particularly important to introduce students to the 

history of the Fatherland and spiritual values, the formation of a civil position based on knowledge 

of humanism, victories and mistakes of their people 

Keywords: musical local history, musical culture, musical and local history material, spiritual 

and moral development, Patriotic education, research activities of students. 

 

Кіріспе 
Ұрпақ тәрбиесіне айрықша мән берген халқымыз сұлу ән, асыл сөздің кестесімен сәби 

жүрегін тербеп, ой санасын игі адамгершілікке жетеледі. Сондықтан кең байтақ ата жұртта 

буыннан-буынға жалғасып, ұят-аят, әдет көрген, мейірім-шарапат салтанат құрды. Ең 

кереметі сол, ән қанатында халық ойының тереңдігі, шексіз қиялы, кестелі, орамды шешен 

тіл берік сақталып заманның алдын орап, кейінге тарады. Мұның өзі отбасынан Отан 

тұтастығына дейін тамырын үзбеген дәстүрге айналды. Отан. Туған өлке. Отанымен 

танысқан бала оны сүйе бастайды және өмір бойы оған бауырмалдық сезімін сақтайды. 

Әр ұлт өз ұрпағына ұлттық тәрбие беру арқылы ғана ұлттық болмысын, бейнесін сақтап, 

дамыта алатыны белгілі. Тәрбие ісі адамзаттың бүкіл даму тарихымен қатар жүріп келеді. 

Тәрбие-бір ұрпақтың өмір сүру тәжірибесін екінші ұрпаққа жалғастырушы үрдіс. Отырардан 

шыққан ғұлама ғалым Әбу Насыр Әл Фараби музыка зерттеу саласындағы еңбектерінде 

музыканың жағымды әсерін жан – жақты дәлелдеді, сондай – ақ оның адамның жан 

дүниесіне әсер ететін тәрбиелік мәнін баса айтты. Оған дәлел,Ұлы ғұлама әл-Фарабидің 

«...тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» деген дидактикалық өсиеті. Өскелең 
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ұрпаққа музыкалық тәрбие беруде, бала бойына рухани байлықты дамытудың аса маңызды 

саласы-музыкалық өнер.  

Музыкалық тәрбие дегеніміз-музыкалық өнердің ықпалы арқылы баланың жеке басын 

қалыптастыру - музыкалық ынтасын, қажеттерін, қабілетін, музыкаға эстетикалық 

көзқарасын қалыптастыру деген сөз. Тәрбиенің аса маңызды құрамы-өнер. Соның ішінде өте 

кең, сан ұғымды қамтитын-музыка өнерін айтамыз. Музыка адамзаттың рухани азығы, жан 

серігі, тілмен айтқызып жеткізе алмайтын ұшқыр қиялы, нәзік сезімі. Музыка өзінің 

көркемдігі және нәзіктігімен адам жанын баурап, олардың ақыл-ой, сана-сезімінің кеңейіп, 

жақсы мінез-құлықтарының қалыптасуына әсерін тигізеді. Қазақ халқы бала тәрбиесіне өте 

үлкен жауапкершілікпен қараған. Мәдениеті қалыптаспаған дәуірдің өзінде де ұшы-қиырсыз 

жазира байтақ дала тұрғындары өздерінің тарихында жас буынға тәлім-тәрбие берудің бай 

тәжірибесін жинақтап, өзіндік ерекшеліктерімен бала тәрбиесіне өте үлкен ықпал жасаған. 

Мектептегі оқушыларға берілетін тәрбие саласының бірі рухани тәрбие. Қазіргі кезде жалпы 

білім беретін мектептерде оқулықтарының мазмұны қазақ халқының өмір тәжірибесіне, әдет-

ғұрыптарына, салт-дәстүрлеріне, рухани қазынасына, саяси әлеуметті, экономикалық 

ерекшеліктеріне ыңғайланып жасалуда. Бұны біз ұрпағымыздың бойына ұлттық 

құндылықтарымызды, қасиеттерімізді сіңіруді қажеттілігінен туындаған жағдай деп 

түсінуіміз керек. Яғни, ұрпағымызға ұлттық тарбие беру қажет. М.Жұмабаев бұл мәселе 

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

жеке- жеке жолы бар. Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп қолданып келе жатқан жол 

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

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

тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті». Қазіргі уақытта білім 

алушыларды Отан тарихы мен рухани құндылықтарына баулу, өз халқының ізгіліктері мен 

жеңістері мен қателерін білуге негізделген азаматтық ұстанымды қалыптастыру ерекше 

маңызға ие болып отыр.  

Өскелең ұрпақтың өлкетануға қызығушылығы патриоттық сезімдерді тәрбиелеуде, ой-

өрісін кеңейтуде, зияткерлік және шығармашылық әлеуетті дамытуда үлкен маңызға ие. 

Көрнекті мәдениеттанушы академик Д. С. Лихачев: «Өлкетану адамдарды тек қана туған 

жерін сүюді үйретіп қана қоймай, оны танып білуге, оның тарихына  өнері мен әдебиетіне 

қызықтыруды үйретеді, мәдени деңгейін көтереді» - деп тұжырымдаған [3]. Өлкетану қазіргі 

кездегі болып жатқан оқиғаларды терең түсінуге және мәдени мұраны зерттеуге және 

сақтауға қатысуға мүмкіндік береді, оқушылардың жалпы мәдени деңгейін арттырады және 

олардың қоғамдық өмірге белсенді қатысуын ұйымдастыруға ықпал етеді. 

Музыкалық өлкетану-бұл туған өлкенің музыка мәдениетін (халықтық және кәсіби), әдет-

ғұрпын, білімін зерттеуі. Музыкалық өлкетану жеке тұлғаның шығармашылық және 

зияткерлік қасиеттерін дамытуға ғана емес, сонымен қатар өскелең ұрпақтың өзін-өзі 

көркемдік тұрғыдан қалыптастыруының белсенді тәсілі болып табылады.  

Оңтүстік Қазақстанның музыкалық өлкетануы балаларды эстетикалық және этникалық 

тәрбиелеудің маңызды құралдарының бірі. Өлкетану-әрбір білім алушы адам үшін әлемді 

танудағы сенімді көмекші. Өлкетану міндеттеріне ұлттық, этнографиялық ерекшеліктерді 

анықтау және зерделеу, мәдениет ескерткіштерін есепке алу және қорғау, халық ауыз 

әдебиетін зерттеу кіреді. Өлкетану қызметінің кешенді сипаты өскелең ұрпақты тәрбиелеу 

мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Сондықтан, Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу 

мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі негізгі міндеттердің бірі болуы қажет. 

Өлкетанудың басты мақсаты-өз өлкесін сүйетін және білетін, адамгершілігі мол азаматты 

тәрбиелеу. Қойылған мақсатқа жету үшін бірқатар міндеттер қойылады:  

- балаларды өлкенің қазіргі заманымен таныстыру 

- өз өлкесінің және оның тұрғындарының өмірінің түрлі жақтары туралы түсінік 

қалыптастыру 
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-мектеп жасына дейінгі балалардың өз өлкесін білуге ұмтылысын дамыту.  

Тарих, мәдениет, табиғатпен танысу туған өлкені жақсы сезінуге, яғни өзінің кіші 

Отанының құрушысы болуға мүмкіндік береді. 

Ұлттық тәрбиенің қайнар көзі фольклорымызда екені даусыз. Себебі, дәстүрлі 

мәдениетіміздің ұмыт бола бастаған қай түрін, қай саласын болса да сол фольклорымыздан 

тауып, ажырата аламыз. Өмірдің алғашқы күндерінен бастап музыкалық фольклор жалпы 

баланың дүниетанымын, оның эстетикалық және адамгершілік мәнін қалыптастырудың 

құралы болып табылады,  бейнелі ойлауды дамытады. Ойлаудың арқасында бала өзінің 

музыкалық қабілеттерін дамытып, өз даралығын қалыптастырады. Музыкалық өнер- 

балаларға өзін рухани-маңызды тұлға ретінде сезінуге, қоршаған ортаны көркем, 

эстетикалық, адамгершілік бағалау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Мәдениет 

құндылықтарын игеру, ұрпақтың рухани тәжірибесін алу балаға үлкен азық болары сөзсіз. 

[4]. Біз ұлттық тәрбиенің көздерін музыкалық фольклордан қарастырмақпыз. Көптеген 

зерттеулерге қарасақ, музыкалық фольклор-балалар үшін қызықты екенін көрсетті.  

Фольклор- балаларды жарқын поэтикалық образдармен қызықтырады, олардың жағымды 

эмоцияларын тудырады, өмірдің қасиетті, өмірлік қабылдауын нығайтады, не жақсы және 

жаман, не әдемі және нәзік екенін түсінуге көмектеседі. Фольклор оларға өмір, адамдар 

туралы ең негізгі және қарапайым ұғымдар береді. 

Музыкалық фольклор- өте бай және тақырыбы мен мазмұны, музыкалық құрылысы, 

композициясы, орындау сипаты бойынша әр түрлі. Балаларды оқытуда қолданылатын 

музыкалық фольклор алуан шығармаларды талдау, музыкалық мәнерліліктің нақты 

құралдарын қабылдау процесіне неғұрлым күшті әсер ететінін көрсетеді.  

Халқымыздың бірнеше ғасырлар көлемінде жинақталып қалыптасқан бай рухани - мәдени 

мұраларынының бірі музыкалық фольклор. Фольклор-ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің бір 

тұтастығына негізделген ерекше бір сала  Халықтық арман-мұраттар мен рухани құндылықтарды 

орнықтыруға мүмкіндік туғызуға ықпал ететін этномәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде қарастыра 

отырып біз фольклордың мәні - рухани мұра, қалың көпшіліктің шығармашылығы, көптеген 

ұрпақтардың мәдени тәжірибесінің қорытылуы этностардың көпсалалы тәрбиелік құралы екендігін 

айқындаймыз.  

Мұндай шығармашылық әсіресе музыкалық фольклорлық жанрларда айрықша сезіліп оның 

өрісі айқындай түседі. Сол сияқты, қазақ халқының да ауызша музыкалық поэтикалық мәдениеті 

адамзаттың кейінгі ұрпаққа қалдырған, мәдени мұрасының жарқын белгілері болып отыр.   

«Фольклор» – ағылшын сөзі, «халық  даналығы» деген ұғымды білдіреді. Фольклор – ежелгі 

дүниетаным және көне мәдениет, әрі мұра.  

Қазақ музыка фольклорының шын мәнінде қолға алынып жиналуы тек Қазан төңкерісінен 

кейін ғана мүмкін болды. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында-ақ халықтың музыка 

өнерін зерттеуге деген қамқорлық күшейді. Бұл мәселені сөз еткенде, біз ең алдымен атақты 

фольклоршы А.В.Затаевичтің есімін еске түсіреміз. Қазақтың 2000-нан аса бағалы 

музыкалық шығармаларын жазып алып, «Қазақтың 1000 әні» және «Қазақтың 500 ән, күйі» 

атты екі томдық жинақтарының алғы сөзінде, ескертулерінде халық музыка өнеріне 

байланысты шығармаларының құрылысы, өзгешеліктері және халық композиторларының, 

орындаушыларының әрқайсына тән ерекшеліктері туралы түйінді пікірлер айтты . [5]. 

Кеңес дәуірінде фольклордың көбіне сөз өнері ретінде танылып келген белгілі. Ол халық 

шығармашылығы, ауыз әдебиеті мағынасында ғана қолданылып,   негізінен   тұрмыс-салт 

жырларын, ертегі, аңыз, көне, батырлық, романдық, тарихи жырларды қамтыды. Музыкалық 

фольклор осы аталған жанрлардың басым көпшілігімен сабақтас. Бері келе қазақ фольклор 

музыкалық әуеннен тыс дамитын мақал-мәтел, шешендік сөздер, жұмбақ секілді шағын 

үлгілері де зерттеле бастады. Бірақ оны бір ғана сөз емес, саз өнері деген жөн. Себебі, белгілі бір 

музыкалық-эпикалық дәстүр аясында жеткен фольклор шығармаларының барлығы дерлік 

өнерімен тығыз байланысты. Музыкалық фольклор шеңберінде халық ән-күйлерінің 
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құрылымдық, ладтық, интонациялық, ырғақтық, т.б. ерекшеліктері де қарастырылады. Ән жанры 

тұсында олардың көркемдік жүйесі мен поэзиялық өлшем - құрылымы да назардан тыс қалмауы 

шарт. 

Салтқа байланысты фольклор үлгілері (бесік, шілдехана жыры, сыңсу, тойбастар, жоқтау, 

т.б.) салт-дәстүр шеңберінде ғана өмір сүреді. Олар өмір қажеттілігінен туып, қуаныш немесе 

қайғы үстінде ғана орындалған. Салтқа байланысты музыкалық шығармалардың құрылымы 

қарапайым келеді. Салттан тыс фольклор үлгілеріне халық әндері мен күйлерін жатқызамыз. Олар 

авторы жоқ, бірақ тұрақты музыкалық мәтіні бар шығармалар.  

Фольклордың тарих және әлеуметтік шындықпен байланысы туралы мәселе Ш.Уәлиханов 

еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. Ш.Уәлиханов фольклордың тарихилығын алғы 

шарт деп санады. Ол өзінің жазбаларында "Көшпелі, жазу-сызуы болмаған халықтардың 

тарихи фактыдан гөрі аңыздарында сақталған" - деп көрсеткен.  

Қазақ музыка фольклорының кәсіби негізде зерттелуі А.Жұбанов, Б,Ерзакович, Л.Хамиди, 

Е.Брусиловский ізденістерінен бастау алады. Б.Ерзаковичтің «Песенная культура казахского 

народа» атты еңбегі қазақ халқының музыкалық фольклорын теориялық деңгейде зерттеудің 

үлкен бір көрінісі болады. Қазақтың әншілік және күйшілік дәстүрін бергі жерде зерттеген 

ғалымдар санатына А.Ахметова, А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова, Б.Қарақұлов, С.Елеманов, 

т.б. қосуға болады. Бүгінгі фольклортану ғылымының алдында тұрған басты міндет-халық 

ән-күйлерінің тарихилығы, қазақ этногенезінің қалыптасуына тигізген ықпалын анықтау 

болып табылады. Мақсатымыз: өз ұлтының тарихын, мәдениеті мен тілін, өнерін 

қастерлейтін және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылыққа ұштастыра білетін 

мәдениетті, өнерлі тұлға тәрбиелеу.  

Халықтық тәлімдік, тағылымдық тәжірибесі бүгінгі таңда да өз маңыздылығын, 

құндылығын жойған жоқ. Халық өнері соның ішінде ән өнері ғасырдан-ғасырға өмір 

шежіресі болып кетті. Оның халық өмірімен тығыз байланыстылығы, тарихылылығы, 

ұжымдық шығармашылдық сипаты, көркем образдылығы, философиялық ой тереңдігі, 

көпварианттылығы, сан алуан жанрлығы тыңдарманның эстетикалық идеялын, көркемдік 

қажеттілігі мен қабылдаушылығын қалыптастыруда ерекше жағдай жасайды. Тұрмыс-салт 

әндері бесік жыры, балалар мен жастар әндері, еңбек, шаруашылық, кәсіп әндері, төрт түлік 

мал туралы әндер, диқан, егіншілік, аңшылық-саяткерлік әндері. 

Қазақтың отбасылық әдет-ғұрып, тұрмыс салт әндері  ұлттық өнердің бастау көзі. 

Музыкалық фольклор жүйесіндегі бұл байырғы жанрларда ғасырлар бойы қалыптасқан 

ырым ұғымдар сақталған. Қазақ халқының өмірнен үлкен орын алған ғұрыптық әндер 

жанрлық тақырыптар жағынан төмендегі салаларға бөлінеді: арбау-байлау әндері – «Бәдік», 

«Күләпсін», «Жарапазан»; үйлену тойларында айтысатын – «Жар-Жар» («Аужар», «Бике-

ау», «Үкі-ау»), «Сыңсу»  («Қыз сыңсуы», «Көрісу», «Қоштасу», «Сарын»), «Тойбастар», 

«Беташар»; нәрестенің дүниеге келуімен байланыстырылып айтылатын - «Бесік жыры» 

(«Әлди бөпем», «Бала жұбату»); қайғы-қасірет, мұң-шер әндері – «Естірту», «Жоқтау» 

(«Жылау», «Зарлау», «Дауыс айту», т.б.). 

Қазақ халқының музыкалық шығармашылығы оның өмір - тіршілігімен тығыз 

байланысты болған. Оның білім мен жақсылықтың, әдемілік пен құдіреттіліктің қайнар көзі 

болып табылатын ән, күй, айтыс, терме, жыр, толғау сияқты сан түрлі бай жанрларында 

қазақ халқының басынан өткен небір тарихи оқиғалар, жат жұрттық шапқыншылармен 

шайқастағы батырлардың ерлігі, жоғары адамгершілік сезімдер, күнделікті күйбең 

тіршіліктің қуанышы мен қайғысы туралы жырланады. Қазақ халқының музыкалық 

мәдениеті оның ән шығармашылығынан неғұрлым айқын көрінеді, түптеп келгенде, сол көне 

дәуір адамдарының дүниетанымы еді. Кеңес одағының батыры Б. Момышұлының  

келіндердің бесік жырын, әжелердің ертегісін есітпей өскен ұрпақтың болашағына 

алаңдаушылығы тұрғысындағы тұжырымы да бар.  

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

85 

Қорытынды   

Қорыта келгенде, музыкалық өлкетану- жеке тұлғаның шығармашылық және зияткерлік 

қасиеттерін дамыту ғана емес, сонымен қатар өскелең ұрпақтың өзін-өзі көркемдік тұрғыдан 

қалыптастыруының белсенді тәсілі болып табылады. Музыкалық өлкетанудың  өскелең 

ұрпаққа беретіні көп-ақ. Тек сол көркемдік, эстетикалық азықты үнемі, дер кезінде үнемдеп, 

педагогикалы қағидалармен жастарды баули білгеніміз жөн. Өз Отанын, мәдениетін, салт – 

дәстүрін, жетістіктерін терең сезінетін адам өз Отанының нағыз азаматы болары анық.  

Өскелең ұрпақты кәсіпқойлық - ұлттық дәстүрлі музыкалық өнерімізге, рухани, бай 

құндылықтарымызға ынталандырып, қызықтырып, эстетикалық талғамын, дүниетанамын 

қалыптастыру қажет. «Ұяда нені көрсең ұшқанда соны ілерсің» - деген қанатты сөзді 

ұмытпағанымыз абзал. Теңіздің түбінде жатқан інжү-маржандай бай өнерімізді өлкетанудан 

бастап келешек ұрпақтың бойларына сіңіріп, тәрбиелеу, олардың дүниетанымын 

қалыптастыру - әр қазақ отбасының және кез келген музыка маманының міндеті екендігін 

ұмытпағанымыз  жөн.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының музыкалық-шығармашылық қабілетін 

қалыптастырудың теориялық және педагогикалық негіздерін ашып көрсетеді. Яғни, 

музыкалық-шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда заман талабына сай музыкалық 

білім беру бағдарламаларын қолдана отырып бағдар беру. Музыка маманының жоғары 

деңгейге жететін жетістігі мектеп оқушыларымен орнатылған қарым-қатынас шеберлігіне де 

байланысты.  Музыка сабағында бастауыш сынып оқушыларын музыканың қызықты және 

ойын-сауық жағы көбірек тартады. Бұл кезеңде музыка сабағына деген қызығушылық, 

тақырыптың қызықтылығына, музыкадан туындаған эмоционалдық әсерлерге де негізделеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық-орындаушылық іс-әрекет жеке әндету, хормен 
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ән салдыру, әртүрлі музыкалық-ырғақтық қимыл-қозғалыстарды жасату, қазақтың ұлттық 

музыкалық аспаптарда ойнау сияқты түрлері арқылы олардың шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру жүзеге асырылады.   

Жалпы шығармашылық адамның қабілеттерін шыңдау арқылы оның жақсы нәтижелер 

мен үлкен жетістіктерге жететіні белгілі. Музыка сабағындағы іс-әрекеттер қызметі туралы 

отандық және орыс ғалым-педагогтарының еңбектеріне сүйене отырып, өзіміздің тәжірибеде 

жақсы нәтижеге қол жеткізген жұмыстарымыз бен көзқарастарымызды тұжырымдадық.  

Түйін сөздер: музыкалық шығармашылық, музыкалық білім беру, қабілет, 

шығармашылық элементтер, жаңа прогрестивті үрдістер, музыкалық принцип, музыкалық 

есту қабілеті, педагогикалық міндет. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются теоретические и педагогические основы формирования 

музыкально-творческих способностей младших школьников. Основной акцент сделан на 

формирование музыкально-творческих способностей с использованием современных 

музыкально-образовательных программ. Успех специалиста-музыканта, достигшего 

высокого уровня, зависит от мастерства общения с учащимися. На уроках музыки учащихся 

начальных классов привлекает,  прежде всего, интересная и развлекательная сторона 

музыки. В этот период привлекательность занятий для детей связана с эмоциональными 

впечатлениями, вызванными музыкой. Музыкально-исполнительская деятельность младших 

школьников осуществляется путем формирования их творческих способностей в таких 

видах, как индивидуальное пение, хоровое пение, выполнение различных музыкально-

ритмических движений, игра на казахских национальных музыкальных инструментах. 

Как известно, развивая свои творческие способности, дети могут достичь больших 

успехов. Опираясь на труды отечественных и русских педагогов-ученых о деятельности на 

музыкальных занятиях, мы сформировали новые методы и формы работы, ориентированные 

на достижение определенных результатов. 

Ключевые слова: музыкальное творчество, Музыкальное образование, способности, 

творческие элементы, новые прогрессивные процессы, музыкальный принцип, музыкальный 

слух, педагогическая задача. 
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THEORETICAL AND PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION OF MUSICAL AND 

CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract 

The article reveals the theoretical and pedagogical foundations for the formation of musical and 

creative abilities of younger students. The main focus is on the formation of musical and creative 

abilities using modern musical and educational programs. The success of a specialist musician who 

has reached a high level depends on the skill of communicating with students. At music lessons, 

primary school students are attracted, first of all, by the interesting and entertaining side of music. 

During this period, the attractiveness of classes for children is associated with the emotional 

impressions caused by music. Musical and performing activities of younger schoolchildren are 

carried out by forming their creative abilities in such types as individual singing, choral singing, 

performing various musical and rhythmic movements, playing Kazakh national musical 

instruments. 

As you know, developing their creative abilities, children can achieve great success. Based on 

the works of Russian and Russian teachers-scientists on the activities in music classes, we have 

formed new methods and forms of work aimed at achieving certain results. 

Keywords: musical creativity, Musical education, abilities, creative elements, new progressive 

processes, musical principle, musical hearing, pedagogical task. 

 

Кіріспе 

Қазіргі таңда жалпы педагогика саласының бастауыш сынып оқушыларының музыка 

сабағына деген қызығушылығы өнер мен музыкалық мәдениет тұрғысынан қарастыруға 

болады. Жеке тұлғаның музыкалық мәдениетін және эстетикалық ойдың қалыптасуы 

маңызды орын алады. Музыкалық білім беруді дамыту қазіргі мектептерімізде, оның ішінде 

білім баспалдығы болып саналатын бастауыш сынып жасындағы оқушылардың музыкалық 

қызығушылық іс-әрекеттерін тиімді ұйымдастырудың әдістерін, жолдарын іздестіру, 

болашақта өз қажетіне пайдалануды жетілдіру музыка мамандары үшін аса маңызды болып 

отыр.  

Негізгі бөлім. 

Қазіргі ғылым әртүрлі көзқараспен шығармашылық процесін зерттейді: философия 

зерттеудің әдіснамалық негізін анықтайды, білімнің ақиқаттығы принциптерін, 

шығармашылық ойлау нәтижелерін, әлеуметтану қоғамдық ортаның шығармашылық 

қабілеттерінің ынталандырушы және тежейтін факторларын анықтайды, психология 

шығармашылық ойлау процестерін зерттейді, ал музыка шығармашылықтың рухани-

эстетикалық қабілетін қалыптастырады. 

Жалпы мектептердің музыка сабағында бастауыш сынып оқушыларының күш-жігерін 

шоғырландыру, жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру аспектілерінде музыкалық 

тәрбиені одан әрі жетілдіру, музыкалық қабілеті нашар дамыған оқушылардың музыкалық-

шығармашылық дағдыларын белсендіру, музыкалық өнер құралдарымен тәрбиелеу қажет – 

деп санаймыз. 
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Әлеуметтік күрделі өтпелі кезеңнің қазіргі жағдайында тұлғаны еңбекке баулу, 

адамгершілікке және эстетикалық сұлулыққа тәрбиелеу басты мақсаттардың бірі болып қала 

береді. 

Платонның айтуынша, музыка бүкіл әлемді жігерлендіреді, жаныңа күш-қуат береді, қиял 

ұшуына мүмкіндік береді. Философ музыканың құдіреті күшті, музыка өмірдегі барлық 

жақсылықты сыйлайды - деп тұжырым жасайды.  Яғни, бастауыш сынып оқушыларын 

музыка сабағына қызығушылық қабілеттерін дамытуға  және қалыптастыруға жол ашу, бұл 

дегеніміз, музыка сабағында болашақ дарынды музыкант немесе музыка әлеміне 

құштарлығын ояту. Бұдан жас бала әртүрлі қазақтың қоңыр үнді домбырасын немесе 

классикалық музыкаларды тыңдау арқылы, олардың мәдениеті жоғарылайды деп ой түюге 

болады. 

 «Музыка жанның этикалық жағына танымдық әсер етуге қабілетті, музыка мұндай 

қасиеттерге ие болғандықтан ол жастар тәрбиесі пәндерінің қатарына қосылуы тиіс» – деп 

Аристотель айтқан. Ол музыка болашақ жастардың тәрбиесінде басты құндылық ретінде 

қажетті дүние екенін жеткізген.  

Музыканың адамдарға эмоционалдық күш беретін қасиеті бар болғандықтан, тұлғаның 

жоғары мәдениеттілігін, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың маңызды 

құралдарының бірі болып табылады. Осылайша, бастауыш сынып оқушылары музыка 

құдіретінің арқасында олардың  өз-өзіне деген сенімділігі және жеке тұлға ретінде 

ерекшеленуіне жетелейді.Демек, музыкалық тәрбие адамгершілік пен білім берудің маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс.   

Педагог-музыканттың басты міндеті – сабақ беру іс-әрекетімен шұғылдану. Дегенмен, өз 

іс-әрекеті мен оқушылардың іс-әрекеттерінің нәтижелерін талдай алмайтын мұғалімді 

шығармашылықпен жұмыс істейді деп айту мүмкін емес[1,6].  

Қазіргі музыка сабағында оқушыларды негізінен, музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 

жеке әндету, хормен ән салу, музыкалық-ырғақтық қимыл-қозғалыстар жасау, музыкалық 

аспаптарда ойнау сияқты түрлері арқылы жүзеге асырылады [2,87], демек осы қызметтер 

арқылы оқушыларға тиісті қабілеттерді дамытады. Сондықтан ғылыми-педагогикалық 

зерттеулерде шығармашылық қабілеттілікті қалыптастыру мәселесі маңызды орын алады. 

Музыка мұғалімі оқушылардың тек шығармашылық жұмыстарын арттырумен ғана емес, 

олардың шығармашылық қабілеттерін де дамытуы тиіс. Алдымен, қабілеттер туралы 

анықтамаларға тоқталып өтеміз. 

Қабілеттер – бұл белгілі бір қызмет түрлерін орындау табыстылығы тәуелді адамның жеке 

ерекшеліктері. Қабілеттер табиғаттан дайын түрде берілмейді. Олар тек өмір мен қызметтің 

белгілі бір жағдайларында, білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру, содан кейін 

шығармашылық қолдану процесінде ғана қалыптасуы мүмкін. Шығармашылық қабілеттер 

стандартты емес жағдайда білім, білік және дағдыларды қолдана білуінде көрінеді. Жалпы 

және арнайы қабілеттер бар. Ақыл, есте сақтау, бақылау сапасы жалпы қабілеттерге жатады, 

өйткені олар кең қызмет ауқымында қажет. Арнайы қабілеттер адам қызметінің тар 

салаларында қолданылады. Қандай да бір қызметті табысты орындау үшін жалпы да, арнайы 

да, қабілеттердің болуы қажет. Қабілеттер тұлғаның табиғи қасиеттері емес. Б.М.Тепловтың 

анықтамасы бойынша, қабілет негізінде ағзаның анатомо-физиологиялық ерекшеліктері 

жатыр, олар қолайлы жағдайларда және қызмет нәтижесінде қабілетте дамиды [3,23]. 

Музыкалық қабілеттерге мыналар жатады: музыкалық есту (дыбысты, ладты, 

гармониялық, тембрлік, динамикалық компоненттердің бірлігінде), ритм сезімі, музыкалық 

жады, қиял және музыкалық сезімталдық. Музыкалық қабілеттерін қалыптастыру қабілеті 

дамуының жалпы заңдылықтырына бағынады. С.Л. Рубинштейіннің пікірінде, «музыкалық 

қызметтің белгілі бір түрлеріне кез келген музыкалық қабілеттерді қалыптастыру жүріп 

жатқан бастапқы пунк... музыкалық қабылдаудың жалпы адамзаттық «іс-әрекетінде» 
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жасалған. Сонымен қатар, музыкалық қабілет осы даму пунктінде дайын түрде берілмеген. 

Ол музыкалық естудің белсенді қызметінде қалыптасады», - деп айтқан [4].  

Музыкалық есту қабілетінің маңызды буыны ретінде музыкалық есту қабілетін дамыту 

мәселесін зерттеумен Б.В.Асафьев айналысты. Оның қысқаша тұжырымдалған жаңдайы 

мыналардан тұрады: адамның есту аппаратына белсенді тыңдаудың туа біткен сапасына тән; 

музыканттың міндеті-есту қызметін тәрбиелеу және дамыту. Мұндай өзара тәуелділікті 

түсіну – оқушылардың белсенді тыңдау және есту дамуы – музыка мұғалімінің бүкіл 

жұмысы үшін негізгі мәнге ие [5,65]. 

Б.М.Теплов музыкалық қабілеттердің құрылымын зерттей отырып, оларды тұлғаның 

жалпы дамуымен байланыстырды. Ол алғаш рет музыкалық дарындылықтың синтетикалық 

көрінісі ретінде музыкалық ұғымын енгізді және оның негізгі компоненттерін анықтады: 

шындыққа эмоционалды-эстетикалық көзқарас, бейнелі ойлау, музыкалық-есту 

көріністерінің жүйесі, музыкалық есту қабілетінің түрлі сапалық қасиеттері. Ладтық және 

ырғақтық сезімдер. 

Б.М.Тепловтың анықтамасы бойынша музыкалық қызметпен айналысатын әрбір адамның 

негізгі үш музыкалық қабілетін жатқызады:- музыкалық есту (лад сезімі); - музыкалық-

ырғақтық сезім; - музыкалық-есту ұғымдарына қабілеттілік. 

1.Ладтық сезім эмоционалдық қабылдау мен әуенді дәл тану арқылы көрінеді. 

2.Музыкалық-ырғақты сезім-ырғақты сезіну және оны ойнату қабілеті. 

3.Музыкалық-есту ұғымдарына қабілеттілік әуеннің есту бойынша дәл ойнауында 

көрінеді (музыкалық жады). 

Өзара байланысты музыкалық қабілеттер тек музыкалық қызметте қалыптасады, сонымен 

қатар музыкалық қабілеттердің барлық компоненттері музыкалық қызметтің белгілі бір 

жағына байланысты болып келеді. Іс-әрекет процесінде дами отырып, музыкаға 

эмоционалдық ықыластық, музыкалық-есту түсініктерін қолдану сияқты арнайы музыкалық 

қабілеттер жалпы шығармашылық қабілеттерінің дамуына да әсер етеді. Демек, мұндай 

музыкалық қабілеттер музыкалық-шығармашылық болып табылады. 

Ғалымдардың көзқарасы бойынша «балалар шығармашылығы» ұғымының өмір сүру 

мүмкіндігі туралы мәселе бойынша пікірталастан бастап және оның даму жолдары мен 

құралдарын зерделеумен байланысты бірқатар мәселелер болды. Л.С.Выготский “«балалар 

шығармашылығы» балалар дамуының нормативтік және тұрақты серігі болып табылады”- 

деп жазды. Балалар шығармашылығы субъектілік құндылыққа ие. Сондықтан балалар 

шығармашылығына қатысты «жаңашыл» ұғымына ерекше сипатқа ие бола алады. [6,69].  

Балаларды оқыту мен дамытуда психологтардың «өткен тәжірибе негізінде болашақ іс-

қимылдарды жоспарлауға мүмкіндік беретін жаңа көріністерді құру қабілеті» деп 

анықтайтын қиыл маңызды рөл атқарады. Қимылдардың екі түрі бар – ойнату және 

шығармашылық. Л.С.Выготский болашаққа ұмтылған шығармашылық тұлғаны құру нағыз 

шығармашылық қиялмен дайындалады деп санайды. Қиялдың физологиялық негізін 

бұрынғы тәжірибеде пайда болған уақытша байланыстардың жаңа үйлесімін жасайтын 

шартты рефлекстер механизмдері құрайды. Балалық шақтың әр кезеңіне өзінің 

шығармашылық көріністері тән. Бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілеті нақты-

бейнелі сипатқа ие және олардың танымдық іс-әрекеті практикалық тәжірибеде белгілі бір 

деңгейімен шектеледі. Оқушылардың қиялында шындыққа қайшы келмейтін бейнелер жиі 

пайда болады, бірақ олар практиканың қарапайым көрінісі болып табылмайды, бұл - баланың 

сыни бағалауға қабілеттілігіне байланысты. 

Ойлау және танымдық іс-әрекет ерекшеліктері бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық қабілеттерінің ерекше қасиеттерін анықтайды. 

Б.Д.Эльконин ұсынған жас кезеңділіктері негізінде, мектепке дейінгі және бастауыш 

мектеп аралығындағы жас кезеңдер біртұтас жас ерекшеліктік дәуірге байланысты екі табиғи 

кезең ретінде қарастырылады. Шығармашылық процестің өзіндік ерекшелігі көптеген 
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факторларға байланысты: жас және психологиялық ерекшеліктерге, қоршаған ортаға, 

баланың мүмкіндіктеріне, оның жеке басының ерекшеліктеріне, өмірлік тәжірибе 

байлығына, тапсырмаларға назар аудару, өз жұмыстарын жоспарлау және педагог-жолдастар 

арасындағы өзара қарым-қатынас сипатына. Қазіргі мектептегі музыкалық білім берудің 

баланың жалпы шығармашылық даму міндеттерін шешуге қосқан үлесі жеткіліксіз. Мұның 

себептері мектеп оқушыларының музыкалық білімінде қолданылатын кейбір әдістердің 

консервативтілігі мен музыкалық шығармашылық элементтерін дамытуда олардың музыка 

пәнінің сағатының аз болуында деп ойлаймыз. 

Б.В.Асафьев, Б.Л.Яворский музыканы орындау және шығару барысында олардың 

шығармашылық музыкалық ойлауын белсендіру арқылы оқушылардың тұлғасын жан-жақты 

қалыптастырудың өзектілігі идеясын ұсынды[4,55]. Балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда табысқа жету үшін Б.Л.Яворский әртүрлі формада музыкалық 

қызметті ұйымдастыру қажет деп есептеді: хормен ән айту, музыка тыңдау, күрделі емес 

музыкалық аспаптарда ойнау, балалардың музыкалық туындысы (импровизация). 

Шығармашылық элементтерде ғалымдар кез келген атқарушылық қызметтің ажырамас 

бөлігі ретінде қарастырды. Ғалымның пікірінше, музыкалық білім беру мен тәрбиелеудің 

мазмұнын әзірлеудің негізгі принципі әртүрлі өнер түрлерінің әсер ету процесінде 

эмоциялық және рационалды бірлікке сүйенуі тиіс. Сонымен қатар, ол баланың қоршаған 

өмірдің, өнердің құбылыстарын қабылдау тұтастығын түсінуден туындады, сондықтан оның 

педагогикалық жұмысына музыкалық және музыкалық емес түрлі қауымдастықтарды тарту 

тән. Б.Л.Яворский оқушыларды музыкалық өнерге баулудың ең тиімді тәсілі оларды 

музыкалық шығармашылық үдерісіне тікелей қосуды санады. Сондықтан оның барлық 

педагогикалық қызметінің басты мәселесі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру және дамыту жолдарын іздестіру болып табылды.  

Осы міндеттерді шешудегі басты рөл Б.Л.Яворский суырып салумен байланысты 

балалардың іс-әрекетіне жауап берді. Бұл ретте біз, дәстүрлі музыканы және   импровизация 

музыкалық (бір дауысты әндер шығару, аспаптарда музицирлеу), ырғақты-қозғалыстағы 

музыка сипатын беру, вербалды-перцептивті – өлеңдер шығару, прозалық миниатюралар, 

мысалы, айтыс, терме, жыр және басқа қазақтың ұлттық музыкаларын жатқызамыз. 

Бейнелеу-иллюстративті (сурет салу, туындының құрылымының графикалық бейнесі) болып 

бөлінеді.  

Мектеп оқушыларын музыкалық-орындаушылық шеберлікке баулу және олардың 

шығармашылық қабеліттерін дамыту процесіне белгілі музыкатанушы Б.В.Асафьев бірнеше 

басқа көзқарасты ұсынды. Оның жүйесінде оқушылардың бағалау қызметін нормалау басым 

болды. Ең алдымен, үйрену емес, бақылау объектісі деген тұжырым болды. Сондықтан да 

оқушылардың тыңдаушылық мәдениетін қалыптастыру басты міндет деп санаған. Ерекше 

рөл «бағыттау» және «бақылау» әдістеріне бөлінді, олар оқушылардың музыка туралы 

ақпараттың сапалы өзгеруіне әкелетін қажетті музыкалық білімнің жинақталуына ықпал етті, 

аналитикалық-синтетикалық қызметке, бағалау пікірлеріне қабілеттілікті қалыптастырды. 

Бұл әдістерді қолдану оқушылардың эмоционалдық және зияткерлік бастаулары бірлігінде 

музыкалық қабылдауының дәйекті дамуына ықпал етті. Б.В.Асафьев оқушыларды 

музыкалық-орындаушылық шығармашылыққа баулу барысында құндылықты-бағдарлы 

қызметті қалыптастыру мәселесін одан әрі әзірлеу үшін теориялық негіз ұсынды. Сонымен 

қатар, автордың балалар музыкалық шығармашылығы туралы идеяларының маңызы зор.  

Мектеп психологиялық қызметі әрбір оқушының жеке басының типологиялық 

сипаттамасын, оның мүдделерін, құндылықтың бағдарын анықтай алады. Бұл қасиеттердің 

жүйелі ғылыми негізделген диагностикасы балалардың дарындылық саласын анықтауға 

көмектеседі және баланың қабілеттерін дамыту бойынша одан әрі жұмысты анықтайды. Өз 

кезегінде бұл жұмыстың бағыттылығы жоғары сыныптардағы оқытуды жекелендіру мен 

саралауда жүзеге асырылады: білім беру мәні бойынша (жалпы білім беру дайындығының 
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біріңғай базалық деңгейіне тереңдетілген оқыту үшін пәндер тобын таңдау), әрбір оқушының 

қабілетіне қарай (жекелеген пәндерді, топтарды және жеке бағдарламаларды, әсіресе 

дарынды балаларға арналған жеке бағдарламаларды тереңдетіп оқыту үшін сыныптар құру, 

пәндер циклдерін неғұрлым толық зерделеу үшін мамандырылған мектептер мен сыныптар); 

қызығушылығы мен бейімділігі бойынша (музыка мектептері, музыкалық үйірмелер); 

оқытудың жеке стилін ескере отырып (оқытудың әртүрлі қарқыны, білімді меңгерудің 

неғұрлым орынды әдістерін, оқу материалының түрін таңдау). Оқу үдерісін 

ұйымдастырудың дәл осындай көрінісі оқушылардың білім алудағы тек құқылығын 

қамтамасыз етеді. Өйткені, кез келген түрдегі оқу орнының міндеті-ұжымдағы өз жұмысын 

табысты орындауға, адами қарым-қатынастың құндылығын қамтамасыз етеді. Өйткені кез-

келген түрдегі оқу орнының міндет - ұжымдағы өз жұмысын табысты орындауға, адами 

қарым-қатынастың құндылығын сезінуге қабілетті, ынтымақтастыққа дайын тұлғаны 

қалыптастыру болып табылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту міндеттерін 

табысты шешу педагогтардың дайындығын, олардың кәсіби-педагогикалық шеберлігі мен 

шығармашылығын жетілдіру мәселесімен тікелей байланысты. Бастамашыл балалармен 

жұмыс жоғары психологиялық және педагогикалық біліктілігі бар шығармашылықпен 

белсенді мұғалімді талап етеді. Мұндай педагог тек арнайы оқу материалын ғана меңгеріп 

қоймай, балалардың қабілеттері, дарындылығы, шығармашылық балалармен қарым-қатынас 

ұстанымдары мен қабілеттерін көрсетудің құрылымдық түрлері мен ерекшеліктері 

саласында белгілі бір білім көлемі болуы тиіс, олардың әрқайсысында шығармашылық 

даралықты анықтай отырып, өзінің кәсіби қызметіне жаңа технологиялар мен т.б. 

элементтерін енгізу.  

Қазіргі қоғамдағы мұғалімнің жұмысы белгілі бір білім мен білік кешенін беруге ғана 

емес, онымен бірге жалпы іс-әрекет процесінде оқушы тұлғасының жеке ерекшеліктерін 

дамытуға бағытталуы тиіс. Сонымен бірге, педагогикалық жұмысқа қойылатын талаптар 

арасында қарама-қайшылықтар бар, ол болашақ педагогтің кәсіби қызметке жеке-

шығармашылық және типтік формальды дайындығы болуы тиіс. Осылайша, педагогикалық 

жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық даярлаудың жетекші 

міндеті балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жұмыс істеуге қабілетті 

шығармашылық даралығы бар тәрбиеші-мұғалімнің жеке басын қалыптастыру және дамыту 

болып саналады. Музыканың өнер түрі ретіндегі ерекшелігіне байланысты оқушылардың 

эмоционалдық саласына тікелей әсер ету арқылы шығармашылық ынталандыру 

бағытындағы музыка сабақтарының рөлі айтарлықтай артады. Бірақ, жалпы музыкалық білім 

беруде жаңа прогрессивті үрдістердің, білім беру мазмұнын оқытудың  дәстүрлі нысандары 

мен әдістеріне сәйкес келмеуі, балалардың музыка мен мектепке қызығушылығы деңгейінің 

төмендеуіне алып келеді.  

Қазіргі жағдайда тәрбие ең алдымен дербестікті, шығармашылық бастаманы және 

әлеуметтік жауапкершілікті тәрбиелеу болуы тиіс. Мұндай контексте, бастауыш сынып 

оқушыларына тән өзін-өзі бекіту бастаманы, өз ойын, оқу қызметінде пікірдің тәуелсіздігін 

көрсету мүмкіндігіне айналады. Ол оқушылардың шығармашылық, икемді, өзіндік ойлау 

стилінің дамуына ықпал етіп қана қоймай, олардың жалпы әлеуметтік дербестігі мен 

белсенділігінің деңгейін арттырады. Жаңа тәрбие міндеттерін ескірген әдістермен шешуге 

болмайды. Дайын білімді, қызмет нысандары мен тәсілдерін, дайын құндылық-нормативтік 

ұғымдарды бір ұрпақтан екіншісіне беруден бас тарту және сыныптан тыс және мектептен 

тыс оқу процесінде оларды бірлесіп тұжырымдауға көшу ақыл-ой, адамгершілік, 

эстетикалық және физикалық дамуды ынталандыратын шынайы демократиялық тәрбиеге 

көшуді білдіреді. Сондықтан бүгінгі күні өскелең ұрпақты шығармашылық, эмоциялық-

құнды және рухани білім беру мен тәрбиелеудің міндеттері тепе-теңдігі туралы айтуға 

болады. Балаларды өнерге баулу арқылы тұлғаның толыққанды дамуы, оны ізгілендіру үшін, 
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көркем шығармашылық қабілеттерін көрсету және дамыту үшін жағдайлар жасалады. 

Музыкалық білім беруде оқушылардың қызығушылығын, олардың музыкалық қабілеттерін 

дамыту негізінде музыкалық қызметтің мақсатқа сай түрлері деңгейіне дейін шешу белсенді 

педагогикалық міндет әрі музыкалық-шығармашылық қабілеттерін қалыптастырудың 

теориялық және педагогикалық негіздері ретінде ұсынылады. Музыкалық іс-әрекеттермен 

қатар, оқушының музыкалық мәдениеті де қатар дамиды, ол неғұрлым белсенді және жан-

жақты болса, музыкалық даму процесі тиімдірек болады, сондықтан музыка мұғалімі 

оқушылардың музыкалық-шығармашылық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық және 

педагогикалық негіздеріне сүйене отырып өзінің алдына қойған міндеттеріне қол жеткізеді 

деп ойлаймыз.  

Қорытынды. 

Музыка сабағындағы шығармашылық белсенділік процесі барлық қызмет түрлерінде 

мұғалімнің шығармашылыққа деген көзқарасына байланысты. Шығармашылық сабақтардың 

негізінде екі өзара тәуелді фактор жатыр: эстетикалық қабылдау бірлескен құру процесі және 

эстетикалық тәжірибе үшін дамыған қабілетке негізделген көркем шығарма.  

Музыкалық іс-әрекеттің түрлері: музыка тыңдау, ән салу, музыкалық аспаптарда ойнау, 

музыкалық ырғақтық-қозғалыстар жас бүлдіршіндердің шығармашылық қабілеттерін 

көрсетуге және ең алдымен, әлемнің музыкалық-бейнелі көрінісін дамытуға түрткі болады. 

Балалардың музыкалық шығармашылық қабілеттерінің дамытуына ырғақтық-қозғалыстың 

маңыздылығы ерекше. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МУЗЫКА САБАҒЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ 

  
Аңдатпа 

Бұл мақалада музыка сабағында шығармашылық дағдыларды дамыту әдістері талқыланған. Онда 

балалардың музыкалық шығармашылығын дамытудың теориялық аспектілері, атап айтқанда, барлық 

музыкалық іс-әрекеттердің қызмет түрлеріне тән, бірақ көркем шығармашылықтың әртүрлі 

түрлерінде көрінетін жарқын нысанды түрде музыкалық шығармашылық тұжырымдама 

қарастырылады. Өнер балаларда тұлғаның адамгершілік және эстетикалық негіздерін қалыптастыру 

құралы болып табылады, ол баланың тұлғалық, өзіндік ерекшеліктерін, ассоциативті және 

шығармашылық ойлауын дамытады. Мақалада балалардың туа біткен жеке бейімділігін, олардың 

музыкаға немесе басқа да өнер түрлеріне табиғи қабілетін есепке алудың маңыздылығы атап 

көрсетілген. Авторлар балалардың шығармашылық қызметке, олардың тұлғалық дамуына және 

рухани байытуына қызығушылықтарын дамытуға ықпал етеді. 

Теориялық тұрғыдан алғанда, балалардың музыкалық шығармашылығы тұжырымдамасының 

түсіндірудің негізі оқушыларда туа біткен бейімділіктерінің болуын тануға негізделген, олар балалар 

іс-әрекетінде дербес және өздігінен ашылады. Музыкалық шығармашылықтың қайнар көзі өмір 

құбылыстары, музыканың өзі, баланың бойындағы музыкалық тәжірибе болып саналады. 
Тірек сөздер: музыкалық шығармашылық, музыкалық өнер, музыкалық тәрбие, музыкалық 

мәдениет, сыни тұрғыдан ойлау технологиясы, музыкалық қабілет. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ. 

 

      Аннотация 

Статья посвящена развитию творческих навыков на уроках музыки в школе. В ней рассмотрены 

теоретические аспекты развития музыкального творчества детей, в частности концепция творчества, 

которая свойственна всем видам деятельности, но в наиболее яркой форме  проявляющаяся в 

различных видах художественного творчества. Искусство  является инструментом формирования у 

детей нравственных и эстетических основ личности, развивает  его индивидуальные, самобытные 

черты, развивает ассоциативное и творческое мышление. В статье  подчеркивается важность учета 

врожденных индивидуальных наклонностей детей, их природных  способностей к музыке или другим 

видам искусства.  Авторами показано как творческая активность детей, их участие в различных 

мероприятиях - концертах, творческих вечерах, театральных спектаклях, в том числе музыкальных, 

способствует развитию интереса детей к творческой деятельности, их личностному развитию и 

духовному обогащению. Теоретически, основой толкования концепции музыкального творчества 

детей является познание врожденных склонностей у учащихся, которые раскрываются в детской 

деятельности индивидуально и самостоятельно. Источником музыкального творчества являются 

картины жизни, сама музыка и музыкальный опыт ребенка. 
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DEVELOPING STUDENTS CREATIVE SKILLS IN MUSIC LESSONS 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of creative skills in music lessons at school. It examines the 

theoretical aspects of the development of children's musical creativity, in particular the concept of creativity, 

which is inherent in all types of activities, but in the most vivid form is manifested in various types of artistic 

creativity. Art is a tool for the formation of children's moral and aesthetic foundations of personality, 

develops its individual, original features, develops associative and creative thinking. The article emphasizes 

the importance of taking into account the innate individual inclinations of children, their natural abilities for 

music or other types of art. The authors show how the creative activity of children, their participation in 

various events - concerts, creative evenings, theater performances, including music, contributes to the 

development of children's interest in creative activities, their personal development and spiritual enrichment. 

Theoretically, the basis for the interpretation of the concept of musical creativity of children is the 

knowledge of innate tendencies in students, which are revealed in children's activities individually and 

independently. The source of musical creativity is the pictures of life, the music itself and the musical 

experience of the child. 

Keywords: musical creativity, Musical art, Musical education, musical culture, critical thinking 

technology, musical abilities. 

 

Кіріспе 

Ерте жастан бастап музыка өнері баланың дүниетанымын тұтастай, оның эстетикалық 

және адамгершілік мәні бойынша қалыптастырудың құралы ретінде қызмет етеді, 

ассоциативті, бейнелі ойлауды дамытады. Мектеп оқушыларының музыкалық қабілеттері 

дамиды, шығармашылық қызметте тәжірибе жинайды және жеке басын қалыптастырады. 

Мектеп оқушыларының нәтижелі шығармашылығын талдай отырып, практикалық іс-

әрекетте біз олардың қасиеттерін, бейімділігін, қызығушылығын және қабілеттерінің 

әртүрлілігін бағалай аламыз. Шығармашылық іс-әрекет оқушылардың жеке басының 

өзгеруіне әсер етуі мүмкін. Теориялық тұрғыдан алғанда, балалардың музыкалық 

шығармашылығы тұжырымдамасының түсіндірудің негізі оқушыларда туа біткен 

бейімділіктерінің болуын тануға негізделген, олар балалар іс-әрекетінде дербес және 

өздігінен ашылады. Музыкалық шығармашылықтың қайнар көзі өмір құбылыстары, 

музыканың өзі, баланың бойындағы музыкалық тәжірибе болып саналады. 

Негізгі бөлім 

Оқушылар музыка сабағында және әртүрлі мерекелік іс-шараларда белсенді түрде 

қатысып өздерінің музыкалық шығармашылығын шынайы және жайлы атмосферада әрекет 

етуге ерекше ықыласпен көрсете алады. 

Психолог Б.М.Тепловтың айтуынша, оқушылар шығармашылық қызметке ерте 

қызығушылығын арттыру - оқушының жалпы дамуы үшін өте пайдалы, ол баланың 

қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне толығымен жауап береді [1]. Б.М. Тепловтың 

пайымдауынша, балалардың  музыкалық кештерге және театрлық көрініскерге қатысуы 

олардың шығармашылық қабілеттерін одан әрі арттыруына ықпал жасайды.  

Л.С.Выготский мен А.В.Запорожец өз зерттеулерінде бастауыш сынып оқушыларының 

музыкалық ойындар, дөңгелек үстел, әртүрлі ойнақы билер, ән айту сияқты музыкалық 
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шығармашылықтың барлық түрлерінде өзіне жақын іс-әрекетте шығармашылық қабілеттерін 

көрсететіндігін дәлелдейді [2]. Алайда, мектеп оқушыларында шығармашылықтың қазіргі 

тәжірибеде жеткіліксіз пайдаланылады, бұл негіздер отбасында да қолдау таппай жатады, 

әрине, бала үшін ең маңыздысы - оның айналасындағы қолдау көрсететін жақын адамдары. 

Осылайша, оқу процесі мен оның шығармашылық бағыты нашарлай түседі. 

Аристотельдің «Музыка арқылы біз өзімізді үлгілі өнерге бейімдеп өркендете аламыз... 

Музыканың моральдік мәні сол, біз оның әсерімен таза нәр аламыз, яғни шынайы сүйеміз, 

немесе жиренеміз... Музыканың шын мәнінде біздің жан дүниемізді толқытып, көңілімізді 

көтеруге құдіреті әбден жетеді» деген сөзіне сүйенетін болсақ, бұл – оқушыларды музыка 

сабағы арқылы өнерге бейімдеп, олардың музыкалық қабілетін жақсартуға әрі музыкалық 

мәдениетін қалыптастыруға болады деген сөз. 

Л.С.Выготскийдің ойынша, «Егер музыка өзінен-өзі орындалуы керек әрекеттерді бізді 

тікелей басқармаса, онда бұл оның негізгі әрекетіне, психикалық тұрғыда бағыт-бағдар және 

күш береді. Өнер – бұл болашаққа деген мінез-құлқымыздың ұйымдастырылуы, алға басу, 

мүмкін ешқашан орындалмайтын, бірақ бізді алға ұмтылуға мәжбүр ететін талап деп 

қарастырамыз. Сондықтан өнерді негізінен кідіртілген реакция деп атауға болады, өйткені 

оның әрекеті мен оны орындау арасында әрдайым көп немесе аз уақытқа созылатын уақыт 

болады» - деп айтады [3]. Біздің пайымдауымызша, психология, өнер, музыка адамға күш 

береді, қандай қадам бастасаң да оған шынайы ниетпен іс-әрекет жасап, шығармашылыққа 

жетелеп тұрғандай.   

Американдық философ, ақын және ойшыл Р.У.Эмерсон «Музыка бізді шешеңдікпен 

ойлауға мәжбүр етеді» - деп сөз қалдырған [4].  Демек, егер музыкамен айналыссақ, біздің 

рухани мәдениетіміз байи түседі.  

Мектеп оқушыларын шығармашылыққа баулу жөнінде айтпас бұрын, шығармашылық 

ұғымына анықтама берейік.  

Шығармашылық дегеніміз – шеберлік іс-әрекеттің барлық түрлеріне, мінез-құлыққа, 

қарым-қатынасқа, қоршаған ортамен байланысқа енгенде туатын, жоғары шеберлік 

функцияларын дамытуға негізделген жеке шығармашылық. 

Шығармашылық үшін арнайы стандарттар жоқ, өйткені ол әрқашан жеке және оны тек 

адамның өзі ғана жасай алады. Шығармашылық іс-әрекет арқылы біз адамның іс-әрекетін 

түсінеміз, нәтижесінде жаңа білім алуға әкелетін ойлау құрылымын немесе  ол - шындыққа 

деген жаңа көзқарасты білдіретін сезім. Шығармашылық, өз табиғаты бойынша, сізге әлі 

ешкім жасамаған немесе сізден бұрын болған нәрсені жаңа, өз жолымен, жақсы етіп жасауды 

қалауға негізделген. Музыка сабағында оқушыларға музыкалық тәрбие беру олардың 

қоғамдық маңызы бар және қоршаған әлемді танып-білуге бағыттанған өзіндік көркемдік 

шығармашылық процесіне қатысу арқылы жүзеге асырылады. Демек, оқушыларға музыка 

сабағында алдымен, тәрбие беру, сосын әр баланың өзіндік жеке шығармашылықпен 

айналысуына бағыт беріп және оқушыдан нәтижелі жетістікке жетуіне жетелеп отыру қажет 

деп тұжырымдаймыз. 

Музыка сабағында оқушының шығармашылық қабілетін дамыту музыкалық білім берудің 

өзекті мәселелерінің бірі болып қала бермек.  

Атақты орыс композиторы, пианист, педагог Д.Д.Шостакович «Музыка....әрбір адамға 

өзін-өзі түсінуіне көмектеседі, ол адамның сезімі мен ойын байытады» - деген [5].   Бұдан 

шығатын қорытынды - біз балалардың шығармашылық қабілетін дамыту арқылы олардың 

өзін қоршаған дүниенің әсемдік сырларына үңілуіне, содан рухани нәр алуына және рухани 

жан-дүниесінің дамуына ықпал жасаймыз.  

Композитор Д.Б.Кабалевский «Балалардың шығармашылығы олардың жауаптарының 

ерекшілігінен, мұғалімнің балаларға сұрақ қоюға деген құштарлықтан, музыкалық 

шығарманың орындалу табиғаты туралы өз болжамдарында және мектептен тыс уақытта 

тыңдалған музыка туралы әңгімелерінде көрінетін аудиторияны байқауында көрінеді»[6], 
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деп сенді. Композитордың кеңес заманында айтып кеткен болжамының қазіргі кездегі 

музыка сабағында мұғалім қолданып жүрген мәселелерді шешу және сын тұрғысынан ойлау 

технологиясына көп көмегі бар деп ойлаймыз. 

Музыка сабағында жүретін музыкалық іс-әрекеттің түрлеріне мыналарды жатқызуға 

болады: 

-музыканы қабылдау мен қызығушылығы; 

-хормен ән айту; 

-музыкалық және ырғақтық қозғалыстар; 

-балалардың музыкалық аспаптарында ойнау; 

-оқушылардың музыкалық шығармашылық қабілеттерін дамыту.  

Музыканы қабылдау – бұл музыкалық шығарма мазмұнын тұтас, бейнелі, эмоционалды 

саналы түрде түсіну процесі.  

Жоғарыда айтып өткен музыкалық іс-әрекеттердің барлығы да музыканы қабылдауына 

көмектеседі. Оқушыларды музыка сабағында жеке ән орындату және хормен ән айту 

дағдысы – бұл музыкалық қабілеттерін дамытуда үлкен әуелетке ие, вокалдық және хор 

дағдыларын қалыптастыратын және адам бойындағы ең жақсы қасиеттерді тәрбиелейтін 

ұжымдық ән түрі. 

Музыкалық – ырғақтық қозғалыстар – музыканың эмоционалды әсерін күшейтетін 

музыкалық материалды мотор-пластикалық зерттеуге негізделген іс-әрекет түріне жатады. 

Музыкалы-ырғақты тапсырмаларды беру арқылы олардың музыкаға және ырғақтық 

жаттығуларды жасауына, музыкалық ойындарға көбірек көңіл бөлулеріне ықпал етіп, жағдай 

жасауға болады.   

Музыка сабағында оқушылардың музыкалық аспаптарда ойнауы – оқушылардың 

музыкалық қабілеттерін танытуға ықпал ететін, көркемдік тәжірибесін байытып, 

орындаушылық қызығушылықты дамытатын ұжымдық орындаушылық  түрлерінің бірі. 

Оқушылар топта әртүрлі ырғақтық-қозғалыстарды бірге жасауға тырысады. Сонымен қатар, 

музыка сабағында оқушылардың шығармашылығы – бұл музыкалық есту қабілеттерімен, 

білімдерімен және дағдыларымен жұмыс жасай алатын, өзіндік жұмысқа байланысты 

музыкалық шығармаларын жан-жақты  түрде қолдана білуі. 

Алайда, сабақтағы музыкалық іс-әрекет түрлерінің саны музыкалық білім беру 

мәселелерін шешудегі табысты әлі анықтай алмайды. Бұл сабақтың барлық элементтері оның 

тақырыбын, тоқсан, жылдық тақырыбына сай келу үшін оны ұйымдастыруға кешенді 

көзқарас қажет, ал сабақтың өзі оқушылардың музыкалық шығармашылық қабілетінің 

дамуын қамтамасыз етеді. Осылайша, оқушылардың музыкалық белсенділік тек музыкалық 

ғана емес, жалпы шығармашылықты да дамытады. Олардың өзіндік ой-қиялдары мен 

эмоциялары дамиды, шығармашылық қиял көріністері де тәрбиеленеді, ерік-жігер, өз 

бетімен көңіл бөлу қабілеті күшейе түседі. Өз кезегінде сабақта жалпы шығармашылықтың 

музыкалық шығармашылықпен ұштасуы оқушының қабілеттері мен мүмкіндіктерін шыңдай 

түседі.   

Барлық қабілеттердің дамуы балаларға бейімділіктері мен қызығушылықтарын ескере 

отырып, жеке көзқарасты талап етеді. Бұл дегеніміз – бастауыш сынып оқушылары өздеріне 

берілген тапсырмаларды орындауларына жауапкершілікпен қарауына ықпал етуі.   

 Музыка сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары. 

Жалпы, орта білім беру жүйесінде өнердің басқа түрлері сияқты музыка да ерекше мақсатқа 

ие. Мысалы, адамның рухани жетілуіне ықпал ету. «Музыкалық өнер – 

мелодияларды(әуендерді), сондай-ақ оларды барынша тартымдырақ және кемелірек ететін 

нәрселермен шұғылданатын өнер» - деп Әл-Фараби айтып кеткендей[7], оқушыларды 

әуендерді тартымдырақ етуге үйрету арқылы олардың музыкалық өнерін ары қарай дамытуға 

болады. Бірақ бұл рухани құндылықтардың тасымалдаушысы ғана емес, сонымен бірге игеру 

қажет рухани қарым-қатынас тілі. Бұл шығармашылық қызметте, музыкалық бейненің жеке 
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нұсқасының жеке тұлғасын қалыптастыру процесінде, музыкалық шығармамен 

интонациялық-көркемдік байланыста болады.  

 Көптеген психологтардың көзқарастары бойынша, оқушылардың шығармашылық 

қабілеттері мен шарттарының дамуы екі топқа бөлінеді: психологиялық жағдайлар  

(интеллектуалдық және тұлғалық факторлар) және әлеуметтік психологиялық.  

Психолог Д.Б.Элькониннің көзқарасы бойынша: тұлғаның дамуы белгілі бір әлеуметтік 

жағдайда пайда болуы арқылы жүзеге асырылады. Бұл балалар психологы В.С.Юркевичтің 

жүргізген танымдық қажеттіліктерді зерттеуде расталады: 

-танымдылық қажеттіліктің бастапқы деңгейі – нәрестелерде және сынып оқушыларында 

әсер алу қажеттілігі; 

-танымдылық белсенділік әлдеқайда шоғырланған, бірақ әлі де стихиялық сипатқа ие 

болған қажеттілігі; 

-қызығушылық пен бейімділікке сәйкес келетін жаңа білім алуға деген саналы ниетпен 

пайда болады[8]. Демек, оқушыларды музыка сабағында музыкалық тыңдау және музыкалық 

қабылдау қажеттілігі маңызды. Мысалы, сыныпта кейбір оқушылар музыкалық аспаптарды 

алғаш көріп, оларды ұстап, дыбыстарды есту кезінде, ерекше әсер алады және жаңа білім 

алуға қызығушылық қабілеттері арта түсуіне көметеседі.  

Л.С.Выготскийдің айтуы бойынша, шығармашылық демалысты қажет ететін нәрсе, 

жаңаны ойлап табумен байланыстының барлығы қиялды қажет етеді және эмоционалды 

және интеллектуалдық өмірмен байланысты функция ретінде қарастырылуы керек. Қиял 

баланың өзінің болашағын болжайды, сондықтан оны құруға және іске асыруға 

шығармашылықпен қарайды.   

Мектеп оқушыларын бақылай отырып, әр оқушының шығармашылық қабілеттерін 

дамытудың өзіндік алғышарттары пайда болатынына сенімдіміз. Алғашқы музыка 

сабағының кезеңінде музыка әлеміндегі сұлулықпен танысуы ең маңызды кезеңі болып 

саналады. Мұнда музыка баланың ішкі жан-дүниесін қалыптастыратын эстетикалық және 

адамгершілік тәрбиенің әмбебап құралы ретінде қызмет етеді. Баланың мектепте алғаш 

болған күндерінен бастап олардың музыкалық қабілеттерін дамытып және музыкалық 

мәдениеттің негізін қалыптастыру керек. 

Ғылыми зерттеушілер музыкалық даму баланың жалпы дамуына үлкен әсер етеді деп 

санайды: 

-эмоционалды сфера қалыптасады; 

-қиялы оянады, ерік-жігері қалыптасады; 

-ақыл-ойдың шығармашылық күштері іске қосылады.. Сонымен қатар, бастауыш сынып 

оқушылары үшін: оқыту, қарым-қатынас, ойын және жұмыс сияқты іс-әрекеттер тән. Оқуда 

жетістікке жету үшін баланың мінезінің коммуникативті белгілері: сыпайылық, қарым-

қатынас, жауаптылық, сондай-ақ ерік-жігер, табандылық және т.б. маңызды. 

Шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға жағдай туғызу балалардың шығармашылық 

дамуындағы маңызды факторлардың білі болып табылады. Ал бірнеше авторлар, атап 

айтқанда педагог-ғалым, балалардың ерте даму методикасының негізін қалаушылар 

балалардың шығармашылық қабілеттерін сәтті дамытудың негізгі шарттарын бөліп 

көрсетеміз: - балаға іс-әрекетті таңдауға, жағдайлардың кезектесуінде, бір сабақтың 

ұзақтығында, әдістерді таңдауда үлкен еркіндік беру және т.б. Сонда баланың қалауы, 

қызығушылығы, эмоционалды көтерілуі одан да үлкен психикалық стресстің шамадан тыс 

жұмыс істеуге әкеліп соқтырмайтындығына және балаға пайдасын тигізетіндігінен кепілі 

болады: 

- ересектердің еріксіз, ақылды, достық көмегі; 

- отбасында және балаларда жылы, достық атмосфера. 
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Баланы жұмыс істеуге үнемі ынталандыру, оның сәтсіздіктеріне жанашырлық таныту, 

тіпті нақты өмірде әдеттен тыс оғаш идеяларға шыдамды болу өте маңызды. Күнделікті 

өмірден ескертулер мен ескертпелерді алып тастау керек. 

«Музыкалық тәрбиесіз, адамның толыққанды ақыл-ой дамуы мүмкін емес» - дейді атақты 

ұстаз В.А. Сухомлинский[9]. Яғни, ұлы ғұлама Әл-Фарабидің көзқарасы бойынша: алдымен 

балаларға тәрбие беру, содан кейін білім нәрімен сусындату  принципін басты ұстанғанды 

жөн деп санаймыз.  

Жоғарыда айтылғандарға назар аудара отырып, шығармашылық қабілеттердің дамуы 

тұлға мен ақыл-ойдың дамуымен байланысты екенін атап өтуге болады. Баланың 

шығармашылық қабілеттері оның қоршаған ортамен қарым-қатынасы барасында оқыту мен 

тәрбиенің әсерінен дамиды. 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін сәтті дамытудың негізгі шарттары мыналар: 

ерте физикалық дамуы, балалардың дамуын оздыратын жағдай жасау, максималды күш-

жігерді қажет ететін шығармашылық процесстің табиғаты, балаға іс-әрекетті таңдауда 

еркіндіктің берілуі, ересектердің көмегінсіз жұмыс жасай білуге үйренуі, достарымен қарым-

қатынас, олардың бір-біріне көмектесуі, отбасындағы және достарының арасындағы жылы, 

достық атмосфера. Балалардың шығармашылық дамуы қазіргі оқыту практикасындағы 

маңызды міндет. Баланың шығармашылық дамуы өнермен, атап айтқанда музыкалық 

өнермен тығыз байланысты. Шығармашылық қабілеттердің дамуы тұлға мен ақыл-ойдың 

дамуымен байланысты. Демек, сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттері оның 

қоршаған ортамен қарым-қатынасы барысында оқыту мен тәрбиенің әсерінен дамиды. 

Тұлғаның шығармашылық дамуының заманауи тұжырымдамалары бар. Жоғарыда 

келтірілген теориялық зерттеулердің қорытындыларына сүйене отырып, балалардың 

шығармашылық қабілеттерін ойдағыдай дамыту үшін белгілі бір жағдайлар қажет деп 

ойладық: бастауыш сынып оқушылары отбасында және мектепте ұжымдағы жылы, достық 

атмосфера, белсенділікті таңдау еркіндігі, сынып жетекшісінен және пән мұғалімінен қолдау 

беріліп отырса, балалардың шығармашылық дамуына жол ашылып тұрары сөзсіз.  

Сонымен, музыканы қабылдау адамның музыкалық және жалпы даму деңгейіне, мақсатты 

білімге байланысты деп тұжырымдаймыз. Музыканы қабылдау тек тыңдау арқылы ғана 

емес, музыкалы орындау – ән айту, музыкалық ырғақты қозғалыстар, музыкалық аспаптарда 

ойнау, театрлық іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. Сонымен бірге, музыкалық 

қабылдауды дамыту үшін музыкалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін қолдану өте маңызды. 

Бұл музыка мұғалімінің алдына қойған мақсаттарының бірі. Сол мақсаттарды тиянақты 

орындау арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылықтарын дамыта алады. 

Оқушыларды музыкалық шығармашылыққа баулып, оларды эстетикалық және адамгершілік 

мәні бойынша қалыптастырып, музыкалық қабілеттерін дамытып, шығармашылық жұмыста 

тәжірибе жинауға және жеке басын қалыптастыруға жол ашу; екіншіден, шығармашылық 

қабілеттерін сәтті дамытудың негізгі шарттарын қолдану, мысалы, оқушының ерте 

физикалық дамуы, оларға іс-әрекетті таңдауда еркіндік беру, достары мен отбасының 

арасындағы жылы, достық атмосфера қалыптастыру, балалардың дамуын жеделдететін 

жағдай жасау, білім, спорт, мәдениет, өнер салаларында қол жеткізген жетістіктерін бағалау, 

оқушының жан-жақты дамуын қамтамасыз ету, және т.б., былайша айтқанда, баланы 

физикалық әрі психологиялық тұрғысынан тәрбиелеу арқылы дайындау; үшіншіден,  

баланың тек музыка сабағында ғана емес, сабақтан тыс, көптеген мәдениет орындарында 

болуын қамтамасыз етіп, рухани байлығын одан әрі арттыруына жағдай жасау, музыкалық 

талғамы мен эстетикалық шығармашылығын дамыту, музыкалық қабілеттерін дамыту 

жолында сабақта алған білімдерін тәжірибе жүзінде іске асыруы, аспапта ойнауы, 

шығарманы өзіндік әрлеуі, музыкалық импровизацияны музыкалық қабілетті дамытудың 

маңызды бір әдісі ретінде оқушылардың білімдерін тереңдету, бекіту; сонымен қатар, 
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бастауыш сынып оқушыларының музыкалық және шығармашылық қабілеттерін дамыту 

мәселелерін шешу кезінде ескеру қажет шарттарды орындау, және т.б. 

 

Қорытынды 

Кейінгі кезде, небір ғалым-педагогтар, мұғалімдер, музыканттар музыкалық әрекеттің 

негіздері (яғни, дене құрылымының физиологиялық сипаттамалары, мысалы, есту немесе 

дауыс аппататы) бәріне қол жетімді деген қорытындыға келді. Яғни, олар жас балалардың 

музыкалық қабілеттерін дамытуға негіз болады деген. Ғалымдардың музыкалық 

проблемаларын зерттеудегі сарапшылардың пікірінше, дамымайтын қабілет деген ұғымның 

өзі ақылға сыймайды деген қорытындыға келеді. Егер баланың туа біткеннен бастап 

музыкалық дамуына қажетті жағдайлар жасалса, бұл оның музыкалық қабілетін 

қалыптастыруға айтарлықтай әсер етеді деп саналады. Бұл отбасында немесе әлеуметтік 

ортада баланың қабілетінің артуына жәрдем болады. Кейбір ата-ана балаларының өздерінің 

қалауы бойынша әртүрлі үйірмелерге: ағылшын тілі, орыс тілі, тіпті қазір қытай тілі 

курстарына беріп жатады. Бірақ, баланың өз қабілетінің деңгейіне қарай берілсе оның 

шығармашылығы арта түседі, бұл неғұрлым белсенді және неғұрлым жан-жақты болса, 

баланың музыкалық даму процесі тиімді болады және музыкалық білім беру мақсатына сәтті 

қол жеткізіледі. Сондықтан баланың табиғатына, оның жан-дүниесіне жақын үйірмелерге 

берген дұрыс болады деп тұжырымға келеміз.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕРГЕ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫ 

 
Андатпа 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының музыкада қолданатын «танымдық қызығушылық» 

ұғымын зерттеуге арналған. Бастауыш сынып оқушыларының пәнге деген қызығушылығын 

қалыптастыру ерекшеліктері, оның психологиялық және педагогикалық аспектілері, білім беру 

процесінің тиімділігіне, балалардың оқуға деген мотивациясының пайда  болуына әсері көрсетіледі. 

Ең алдымен, бастауыш сыныптардағы оқушылардың музыка сабағына қызығушылықтарын зерттеу, 
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бұл музыкалық өнерге психологиялық-педагогикалық тұрғыдан танымдық қызметтің негізгі себебі 

болып табылатын қызығушылықты қалыптастыруға қатысты екені баяндалады. Егер танымдық іс-

әрекет тәжірибесі педагогикалық сауатты ұйымдастырылған болса, нәтижесінде, қарапайым 

мақсаттарға күрделіге біртіндеп қозғалу, олардың алдына қойылған мақсаттарға жетуде оқушыларды 

қолдау оқушылардың мүдделерін нығайтуға және байытуға ықпал етеді. Музыкалық шығармаларды 

сауатты ұйымдастырып тыңдату, оқушылардың музыкалық қабылдауын және назарын белсендірудің 

әртүрлі тәсілдері бастауыш сынып оқушыларының қызығушылықтары мен талғамдарын дамытуға 

және олардың музыкалық қажеттіліктерін қалыптастыруға ықпал етеді.  

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық қызығушылығын қалыптастыру шарты ретінде: -

балалардың белсенді және әртүрлі музыкалық қызметі; -музыка сабағында алған білімі; 

-шеберлікті және дағдыларды байыту; -бастауыш сынып оқушыларының музыкалық қабілеттерін 

дамыту, жалпы әсемдікке деген қызығушылықты қалыптастыру. Әрбір болашақ музыка маманы 

өзінің сабағында оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру мен олардың музыкалық 

сауаттылығынын дамуы үшін, өзінің практикада жинаған іс-әрекеттерін тиімді қолдана алса, 

музыкалық білім беру үдерісінің мәнді де және мағыналы болуына мүмкіндік береді.   

Түйін сөздер: қызығушылық, танымдық-қызығушылық, жалпылама тәсілдері, музыкалық тәрбие, 

педагогикалық сауат, музыкалық білім беру шарттары, музыкалық шығармашылық, музыкалық өнер. 
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ИНТЕРЕС УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ФЕНОМЕНУ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие «познавательный интерес», используемое применительно к 

учащимся начальных классов  при изучении музыке. Выявляются особенности формирования у 

учащихся интереса к предмету, его психологические и педагогические аспекты, влияние на 

эффективность образовательного процесса и на появление у детей мотивации к обучению. Изучаются 

условия, при которых формируется интерес учащихся начальных классов к музыкальным занятиям, к 

музыкальному искусству, интерес, который является основной причиной познавательной 

деятельности с психолого-педагогической точки зрения. 

Если опыт познавательной деятельности организован педагогически грамотно, и основан на  

постепенном движении от простых задач к сложным, то это способствует достижению поставленных 

перед обучением целей. Грамотное прослушивание музыкальных произведений, различные способы 

активизации музыкального восприятия и внимания учащихся способствуют развитию интересов и 

вкусов младших школьников и формированию их музыкальных потребностей. В качестве условий 

формирования музыкального интереса учащихся начальных классов в статье отмечаются:  - активная 

и разнообразная музыкальная деятельность детей;  - знания, полученные на уроках музыки; - 

обогащение умений и навыков; - развитие музыкальных способностей младших школьников, 

формирование способности к восприятию прекрасного.  
        Ключевые слова:  интерес, познавательно-интерес, обобщенные приемы, музыкальное 

воспитание, педагогическая грамотность, условия музыкального образования, музыкальное 

творчество, музыкальное искусство. 
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INTEREST OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN MUSICAL ART AS A 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PHENOMENON 
 

Abstract 

The article discusses the concept of "cognitive interest", used in relation to primary school students in the 

study of music. The article reveals the peculiarities of students ' interest in the subject, its psychological and 

pedagogical aspects, its influence on the effectiveness of the educational process and on the appearance of 

children's motivation to learn. We study the conditions under which the interest of primary school students in 

music classes, in the art of music, and the interest that is the main cause of cognitive activity from a 

psychological and pedagogical point of view, is formed. 

If the experience of cognitive activity is organized pedagogically correctly, and is based on a gradual 

movement from simple to complex tasks, it helps to achieve the goals set for training. Competent listening to 

music, various ways to activate the musical perception and attention of students contribute to the 

development of interests and tastes of younger students and the formation of their musical needs. As 

conditions for the formation of musical interest in primary school students, the article notes: - active and 

diverse musical activities of children; - knowledge gained in music lessons; - enrichment of skills and 

abilities; - development of musical abilities of younger students, the formation of the ability to perceive the 

beautiful. 

Keyword: interest, cognitive interest, generalized techniques, musical education, pedagogical literacy, 

conditions of musical education, musical creativity, musical art. 

 

Кіріспе 

Қызығушылық түсінігі оқыту мен дамытудың маңызды қозғаушы күштерінің бірі ретінде 

осы зерттеудің бірқатар ортақ ұғымдарына кіреді.   

Бұл мәселені бастауыш сынып оқушыларының музыкалық білім берудегі 

қызығушылықтың рөлін мұқият қарастырамыз. Ғылымда қызығушылықтың әртүрлі 

анықтамалары бар, алдымен психология ғылымының ғалымдары қызығушылық туралы 

зерттеген бірнеше психологиялық еңбектерге тоқталуды жөн деп санаймыз. 

Негізгі бөлім 

Музыкалық білім беруді дамыту қазіргі мектептерімізде, оның ішінде білім баспалдығы 

болып саналатын бастауыш сынып жасындағы оқушылардың музыкалық қызығушылық іс-

әрекеттерін тиімді ұйымдастырудың әдістерін, жолдарын іздестіру, болашақта өз қажетіне 

пайдалануды жетілдіру музыка мамандары үшін аса маңызды болып отыр.  

Қазақстан Республикасының үкіметі қабылдаған «Білім туралы» заңының «білім беру 

жүйесі» аталатын үшінші бөлімінде «Білім беру жүйесінің басты міндеттері»:  

-баршаның сапалы білім алуға құқықтыраның теңдігі; білім беру жүйесінің басымдығы; 

әрбір адамның зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері 

ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімдігі; жеке адамның 

білімдарлығын ынталандыру және дарындылығын дамыту, білім беру деңгейлерінің 

сабақтастығын қамтамасыз ететін білім беру процесінің үздіксіздігі; оқытудың, тәрбиенің 

және дамытудың бірлігі; білім берудегі басқарудың демократиялық сипаты, білім беру 

жүйесі қызметінің ашықтығы және оқытудың, тәрбиенің және дамытудың бірлігі; жеке 

тұлғаның шығармашылық, рухани және дене бітімі мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен 

салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру; азаматтық пен патриотизмге, өз 

Отаны – Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді және 
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құрметтеуге; халық дәстүрлерін қадірлеуге тәрбиелеу - делінген [1]. Демек, жасына, нәсіліне 

қарамай барлық балалар сапалы білім алуға құқылы деген сөз. 

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық тәрбиесі қоғамдағы толғандырарлық бірінші 

кезектегі міндеттердің қатарына жатады, бұл өскелең ұрпақты музыкалық-адамгершілік 

тәрбиелеу мәселелерінің бірқатар маңызды аспектілерін түбегейлі шешуге кең жол ашады. 

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалы-адамгершілік тәрбиесін жандандыру мәселесі 

педагогтар алдына балалардың әр түрлі қабілеттерін дамытуға оңтайлы көзқарас, бағдар беру 

жолдарын іздеу және табу мәселелерін қойды. Музыка және адамгершілік мәдениет 

мәселелеріне бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығы мен назарын күшейту 

мәдениет саласын кеңейтуге елеулі әсер етеді. Өнер мен өмір сұлулығы, сыртқы әшекей 

емес, оның мәні – адамгершілік, оның ішкі мазмұнының ажырамас бөлігі ретінде өмірдің 

барлық салаларында озады. Өнер адамның өмірі мен қызмет саласындағы мәні деуге болады, 

ал бастауыш мектептегі өнер рөлін кеңейту тиісінше педагогикалық мәселелер шеңберінің 

кеңеюіне әкеп соғады. Адамгершілік, еңбек, өндіріс, спорт, адамның мінез-құлқы және, 

әрине, музыка – осының бәрі ғылымның, қоғамның дамуындағы тамаша аспектілердің толық 

тізімі. 
А.Н.Леонтьев қызығушылық - сезім [2], қызығушылық объектісі туралы жаңа нәрсе білу 

қажеттілігімен байланысты. Кез-келген бастауыш сынып оқушысы өзінің алғашқы 

қызығушылығын қуанышты эмоция арқылы жеткізетініне практика барысында көз жеткіздік. 

Қызығушылық, - бұл өзің күтпеген нәрсені сенімді түрде көрсету. Мысалы, музыка 

сабағында оқушыларға күнделіктідегідей емес, таңқаларлықтай түрде сабақты кәсіби 

шеберлігінді салып, музыкалық аспапта ойнап көрсетудің өзінен балалардың шынайы 

қуанғанын байқауға болады.   

Қазақша уикипедияда қызығушылыққа мынадай анықтама берілген: қызығушылық – бір 

нәрсе туралы жағдайға қарай білуге құмарлық, дүниедегі заттар мен құбылыстарды танып-

білуге бағытталған адамның жеке ерекшеліктерінің бір көрінісі. Адамның іс-әрекетіне, 

көзқарасы мен талғамына, мұрат-мүддесіне байланысты қызығушылықтары әр түрлі болады. 

Қызығушылық тұрақты қасиетке айналғанда ғана адам өз іс-әрекетінен жақсы нәтиже 

шығара алады [3].  Демек, оқушылардың нәтижелі жетістіктерге қол жеткізу үшін 

қызығушылығының тұрақты қасиетке айналуына ықпал жасау керек. Қызығушылықтың 

психология тұрғыда сипаттау: адамның танымдық әрекетті ынталандыратын қажеттілікке 

негізделген көзқарас және мотивациялық күй деп түсіндіріледі. Қызығушылық шыңдықтың 

белгілі бір саласына танымдық қызығушылыққа (қалауға) негізделген. Біртіндеп, ол 

субъектіге белсенді, белсенді көзқарастың тұрақты жеке қажеттілігіне айналуы мүмкін. 

Қызығушылық мазмұнға құштарлық, тапсырмаға қатысу, белсенділік, іс-әрекет барысында 

сипатталады. Қызығушылықты таңдануға, қызығушылыққа жақын эмоциялардың бірі 

ретінде түсіндіруге болады. 

Енді қызығушылық танытқан тұлға туралы психологиялық тұжырымдарға тоқталамыз. 

Қызығушылық танытқан адам қызығушылық тудырады. Бұл дегеніміз – сиқырлау, 

қызығушылық сезімі. Бұл эмоцияны бастан кешіретін адам жаңа ақпаратты қосып, 

қызығушылық тудыратын объектіге жақындау арқылы тәжірибені кеңейтуге, араласуға 

ұмтылады. Адам зор қызығушылықпен шабыттанады және жанды сезінеді. Дәл осы 

жандандыру танымдық және моторлық белсенділікті байланыстырады. Тіпті салыстырмалы 

қозғалғыштық жағдайында да адам өзінің қызығушылық танытқан ісімен айналысса, 

«тұрады және әрекет етеді» деген принциппен жүреді. 

Қызығушылық – бұл.... -адам зейінінің сайлау; -оның ақыл-ой және эмоциялық 

белсенділігінің көрінісі,  С.Л.Рубинштейн, философ және психолог. Ол қызметтің негізгі үш 

түрін атады: жұмыс, ойын, оқу және оларға психологиялық талдау жасады. Осы атаған 

түрлердің әрқайсысы үшін нақты мотивацияны, олардың табиғаты мен тұлғаның дамуымен 

байланысын сипаттады [4]. Біз мынандай тұжырымға тоқталамыз: мотивация адамның 
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қызығушылығын оятады, бірақ ол – талмай еңбекті қажет ететін жұмыс пен тәртіп арқылы 

жүзеге асады. 

Осылайша, қызығушылықты біз осы объектіге қатысты таңдау, жоғары ақыл-ой және 

эмоциялық белсенділікпен сипатталатын объектіге жеке тұлғаның ерекше қатынасы ретінде 

түсіндіре аламыз. Сонымен қатар, ғалым-психологтардың теорияларын өз зерттеу 

жұмысымызда қолданамыз. Бастауыш сыныптардағы оқушылардың қызығушылықтарын 

зерттеу, ең алдымен, танымдық қызметтің негізгі себебі болып табылатын қызығушылықты 

қалыптастыруға қатысты, бұл қандай да бір салада білім, білік және дағды алуға дайындыққа 

және ұмтылуға әкеледі. 

Басты себептерге қарағанда (ұжымдық, әлеуметтік себептер және т.б.) танымдық 

қызығушылықта оқыту себебі ретінде бірқатар артықшылықтар бар: - оқушылардың 

танымдық қызығушылығы мотив ретінде бірінше кезекте сезініледі. «Қызықты» және 

«қызық емес» - сабақ пен пәнді бағалаудың негізгі критерийлері. Бастауыш сынып 

оқушыларына оқытылатын заттың маңыздылығы туралы сенімділікті алдау қиынырақ.  

Осылайша, бастауыш сынып оқушыларының оқу мотиві оң және теріс болуы мүмкін. 

Мысалы, «мен мектепке баруды ұнатамын, өйткені онда достарыммен сөйлесуге, ойнауға 

болады» деген түрдегі сөздер баланың достарымен қарым-қатынас жасау ғана емес, олармен 

бірге жарыса сабақ оқу да қызықты екенін білдіруі мүмкін; 

- танымдық қызығушылық баланы тек оқу іс-әрекеті барысында ғана емес, сонымен қатар 

бос уақытында да сабақтарға ынталандырады. Балалар қосымша әдебиеттерді оқып, өздеріне 

қызықты тапсырмалар мен жаттығуларды өз бетінше орындай алады, оқытылатын пәнде 

көбірек жаттыға алады және жетілдіре алады; 

- танымдық қызығушылық борыш, жауапкершілік уәждерімен, өзін-өзі бекіту 

қажеттілігімен, кең әлеуметтік және ұжымдық уәждермен иерархиялық байланыстар арқылы 

мотивация жүйесінің құрылымына кіреді. Көрсетілген уәждердің өзара байланысы 

оқушының тұлғасын дамытады және байытады. Осылайша, танымдық қызығушылық басқа 

уәждермен өзара әрекет етеді және оларға әсер етеді, бұл бастауыш сынып оқушыларының 

қызығушылығын қалыптастыру бойынша педагогикалық қызметте ескерілуі тиіс.  

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру 

жалпы шығармашылықтың дамуына ықпал етеді. Балалық шақ шығармашылық үшін 

музыкалық қабілеттерін дамытуға тамаша мүмкіндіктер береді. Ересек адамның 

шығармашылық әлеуеті көбінесе осы мүмкіндіктердің қалай пайдаланылғанына байланысты 

болады. Оылайша, баланың шығармашылығы дамиды, музыкаға деген өзіндік көзқарастың 

негіздері және оған деген қажеттілік қалыптасады деп ойлаймыз. 

Заманауи музыка пәні мұғалімінің міндеті - оқушыларға тек ақыл-ойды ғана емес, 

сонымен бірге жан-дүниені ойлауға, сезінуге, жанашырлыққа және дамытуға үйрету. 

Шығармашылық тәсіл кез-келген кәсіби қызметте маңызды екені бәрімізге мәлім. Адам 

қызығушылықпен, сүйіспеншілікпен, қиялмен ғана өз ісіне жақындайды. Сонымен, 

жоғарыда келтірілген тұжырымдамаларды қорытындылай келе, бойына музыкалық 

шығармашылық дарытылған тұлғаны дамытуда музыка пәні мұғалімінің рөлі өте зор және 

оны жаңа технологиялық және шығармашылық шешімдерді қолдану дәуірінде пайдалылық 

тұрғысынан бағалау керек екеніне көз жеткізуге болады. 

Балалар мүдделері, әдетте, заттың немесе қызметтің эмоционалдық тартымдылығына 

негізделген. Яғни, қызығушылықты қалыптастыру процесінде басқа қажеттіліктермен, 

қабілеттермен, борышты түсінумен тығыз байланыс жүзеге асырылады. Орыс психолог-

зерттеушісі М.В.Гамезо бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығының келесі 

тәртібін ұсынады: -алдымен баланың қандай да бір білім немесе қызмет саласына деген 

қызығушылығы қоршаған ортаның әсерінен туындайды; -бұл қызығушылық оқу және 

сабақтан тыс сабақтарға ауыстырылады, нәтижесінде олар күш, тұрақтылық пен тереңдікке 
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ие болады.  Осы айтылған оқушылардың қызығушылығын арттыру мәселесінде өз 

тұжырымдамасын енгізді. 

Оқушылар алған білім көлемінің аз болуына байланысты танымдық қызығушылықтары 

әрдайым оқшауланбайды. Бұл мұғалімнің шәкірттеріне әр түрлі міндеттерді шешудің 

жалпылама тәсілдерін беру әрекеті жиі нәтиже бермейді, тек қана бастауыш сынып 

оқушыларының тұрақтылығы мен қызығушылығының қарқындылығын азайтады деген 

фактіні түсіндіреді. Балалардың қызығушылықтары оқыту үдерісіне, оның практикалық 

нәтижесіне байланысты екенін ескеру қажет. 

Бұл бастауыш сынып оқушысы үшін оны қызықтыратын салада жетістікке жетудің, 

таңдаған қызметінде белгілі бір табыстарға жетудің маңызды екенін білдіреді. Осыған 

байланысты терең тұрақты қызығушылықты қалыптастыру үшін балалардың алдына қол 

жетімді мақсаттар қою орынды. Сонымен қатар, назар аударудың жиі ауысуы оқушының 

жеке тұлғасын қалыптастыру үрдісі мен оқуға деген қызығушылықты нығайтуға теріс әсер 

етуі мүмкін. 

Егер танымдық іс-әрекет тәжірибесі педагогикалық сауатты ұйымдастырылған болса, бұл 

бастауыш сынып оқушыларына күрделі міндеттерді шешудің жалпыланған тәсілдерін 

біртіндеп меңгеруге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, қарапайым мақсаттарға күрделіге 

біртіндеп қозғалу, олардың алдына қойылған мақсаттарға жетуде оқушыларды қолдау 

оқушылардың мүдделерін нығайтуға және байытуға ықпал етеді. Бұл дегеніміз, бастауыш 

сынып оқушыларына білімді игертуде жеңілден күрделіге сатылап жоғарылау деп 

тұжырымға тоқталамыз. 

Музыкалық өнерге деген қызығушылықта (музыкатанушы) Ю.П.Хаустова музыкалық 

қызметтің қандай да бір түрін меңгеруге, сондай-ақ тыңдауға арналған музыкалық 

шығармаларды саналы таңдауда (музыканың ерекше түріне қызығушылық ) көрсеткен 

ерекше қажеттілікті жүзеге асыру ретінде анықтады. Демек, музыка маманы оқушыларға 

музыкалық шығармаларды тыңдатпас бұрын, оларға көңілді, ашық, олардың теледидардан 

тамашалап жүрген мультфильмдердің саундтректерін таңдаса – музыкалық 

қызығушылықтары арта түсері анық деп ойлаймыз. 

Музыкалық қызығушылықтың негізі келесі компоненттердің өзара әрекеттесуі болып 

табылады:  

-музыка сабағында оқушының саналы ойына бағыт беретін музыкалық қажеттілік;       

-қызығушылықтың мәнін ұғыну оның құндылығын арттырады, бұл оқушының музыкалық 

іс-әрекет үдерісіне эмоциялық тартылуын күшейтеді;  

- музыкалық қызметтің қандай да бір түрін меңгеруге қажетті және оның құндылығын 

бастауыш сынып оқушыларының сезіне білуге және эмоциялық уайымдауға негізделген ерік 

әрекетін қалыптастыру. Музыкалық қызығушылықты музыкалық шығармаларды тыңдау 

арқылы жүзеге асырудың үш түрі бар: пассивті, жартылай белсенді және белсенді. Пассивті 

әдіс - кездейсоқ, саналы емес тыңдау. Жартылай белсенді әдіс - музыкалық шығармаларды 

дайындау және саналы түрде іріктеу алдындағы «аналитикалық» тыңдау. Белсенді әдіс -  

баланың өз шығармаларын орындауында және шығаруында көрінеді. Музыкалық 

қызығушылықты іске асырудың жартылай белсенді және белсенді тәсілі кезінде 

шығармашылық бастаманың жарқын көріністерін байқауға болады. 

Алайда бастауыш сынып оқушылары бұл музыкалық қызығушылық түрлерін сирек 

көрсетеді. Бұл музыкаға деген қызығушылықты қалыптастыру – бастауыш мектептегі 

музыка сабақтарындағы маңызды міндеттердің бірі екенін тағы да көрсетеді, оны шешу 

оқушының жұмыс қабілетін арттыруға, көңіл – күйді арттыруға, есту бақылауын күшейтуге, 

орындаудың мәнерлеп – көркемдік жағын жақсартуға, оған көбірек ой-өрісін, 

айқындылығын және жетіле беруіне мүмкіндік береді. 

Бастауыш сынып оқушылары мектептегі музыка сабағында музыкалық қызығушылықты 

қалыптастыру және эстетикалық талғамды дамыту мәселесін шеше отырып, мұғалімдер 
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балалардың «Музыка» пәніне немқұрайлы, салғырт қарауымен жиі кездеседі (мысалы, 

математикамен, қазақ, орыс және ағылшын тілімен және т.б. пәндермен салыстырғанда). 

Осылайша оқушылар музыкалық өнерге өзінің табиғи қызығушылығын біртіндеп жоғалтып 

жатады. 

Д.Б.Кабалевский  өзінің музыкалық тәрбие туралы еңбектерінің бірінде атап 

көрсеткендей,  балаларды өнерге үйрету өте қиын, және осындағы негізгі қиындық – егер 

балалар осы өнер эмоциялық тұрғыда әсер етпесе, оларды өнерде бір нәрсеге үйрету мүмкін 

емес. «Музыка бізге көңілді ғана емес, ол кітап сияқты бізді ақылды және мейірімді етеді», 

«Музыка  - адамға әсер ететін күшке ие, ол балалар мен жасөспірімдердің рухани тұлғасын 

тәрбиелеуде үлкен рөл атқара алады» деп нақыл сөздер қалдырды.  Оның музыка өнері 

арқылы – адамзатқа жас баланың жүрегіндей рухани сезім, өнерге деген сүйіспеншілікті 

жеткізгісі келгенін байқауға болады. 

Яғни, бастауыш сынып оқушылары музыкалық өнерді – таза айнадай қабылдайды деп 

тұжырымға келеміз. Өйткені, музыка өнеріне пәк сезімді жас бүлдіршіндердің де үлесі өте 

маңызды. Педагогикалық ғылымда бастауыш сынып оқушыларының оқу мүдделерінің 

дамуының бірнеше деңгейлері ерекшеленеді: әуестік-қызығушылық, білім алушылық, 

танымдық қызығушылық. Әуестік барлық балалардың музыка сабағына қызығушылықтың 

ең қарапайым дейгейі болып саналады. Бұл кезеңде оқушылардың музыканы терең 

зерттеуінің де қажеттілігі жоқ.  

Ең алдымен, бастауыш сынып оқушыларды музыканың қызықты және ойын-сауық жағы 

тартады. Бұл кезеңде музыка сабағына деген қызығушылық, тақырыптың қызықтылығына, 

музыкадан туындаған эмоционалдық әсерлердің жарықтығы мен жағалығына негізделеді. 

Бұл қарапайым музыкалық аспаптарды пайдалана отырып, мысалы, Б.Ауданбайдың «Астана 

кештері» [5] әнінің бір бөлігі ретінде, эстрадалық шығармасы, патриоттық әні, күрделі және 

күрделі музыкалық шығармалармен салыстырғанда бастауыш сынып жасындағы балалар 

үшін қызықты болуы мүмкін. Әуестілік – музыкалық өнер сабақтарына деген 

қызығушылықтың ең төмен деңгейі болса да, оны бастауыш сынып оқушыларын пәнге 

қызығушылығын арттыру үшін пайдалану қажет деп санаймыз. Музыка мұғалімі музыкалық 

оқытудың бастапқы кезеңі барысында осындай қарапайым деңгейге сүйеніп, жұмыстың 

келесі кезеңдерінде оны белсендіруге кірісе алады. Сабақта қиындықтарды жеңуге немесе 

күрделі материалдарды меңгеруге ықпал ететін белсенді көңіл-күй, оң эмоционалдық жағдай 

жасау үшін қызықты.  

Білім алушының музыка сабағына қызығушылықты дамытудың екінші сатысы болып 

музыканы оқуда оқушының оң нәтижелерінің ықпалымен музыкалық оқыту процесінде 

пайда болады. Осы кезеңде оқушылар өзіне қызықты музыкалық құбылыс: ән, музыкалық 

шығарма, музыкалық жанр, композитор, орындаушы және т.б. туралы жаңа білім алуға 

ұмтылысын көрсете бастайды. Музыка сабағына қызығушылықтың жоғары сатысы – 

танымдық қызығушылықты қалыптастыру. Оның пайда болуы музыкалық сезімдер мен 

қажеттіліктердің дамуымен байланыстыруға болады. 

Музыка сабағына қызығушылықты зерттеу нәтижелері балалардың минималды, жеткілікті 

және жетілдірілген қызығушылық деңгейлерін анықтауға болады. Осылайша, бұл бастауыш 

сынып оқушыларының музыкалық талғамның ерекшелігімен, музыкамен айналысуға деген 

құлшынысымен және сабақтарға дайындық деңгейімен ерекшеленетінін байқауға болады.  

Сабақты ұйымдастырудың дәстүрлі емес формалары, шығармашылық тапсырмаларды 

қолдану, қиындық деңгейімен сараланған тапсырмалар, балалардың танымдық 

қызығушылығын арттыратын және музыка сабақтарында жағымды эмоционалды жағдай 

туғызатын ойын әдістері енгізілген. 

Қорытынды 

Оқушылар тәжірибеде көрсеткендей, дербес сабақтарда музыкамен, үйде баланың өзі 

музицирлеу арқылы, мектепте концерттерге қатысып, музыка және музыканттар туралы 
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оқып-үйренуде арнайы оқулықтан алған білімі мен дағдыларын танымдық 

қызығушылығымен музыка сабағында пайдаланатын болады және музыкалық қажеттілікті 

өзі оқып, өзін-өзі музыкалық мәдениеттілікке тәрбиелейді. Тұрақты музыкалық 

қызығушылықты қалыптастыру негізі пәнге жалпылай кең қызығушылықты дамытуға 

жатады. Мысалы, сұлулық, әдемілік баланың музыкаға әуестігін оятатады. Бұл дегеніміз 

баланы әдемілікке, эстетикалық талғамын қалыптастыруға жақсы көмектеседі, осындай 

қызығушылықты қалыптастыру оқушылардың көркемдік талғамын, эстетикалық 

қажеттіліктерін және сезімдерін дамытудың жоғары деңгейін талап етеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының терең музыкалық қызығушылығын тәрбиелеу баланың 

сезіміне күшті әсер ететін көркем бағалы музыкалық шығармалардың көмегімен жүзеге 

асырылады. Әр түрлі жанрдағы және әр кезеңдегі дәуірлердегі музыкалық шығармаларды 

қолдану балалардың музыкалық қызығушылығын қалыптастыруға оң әсерін тигізеді. 
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 ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДА МУЗЫКА 

МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ   

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада музыка сабағында жаңа технологияларды қолдана отырып, музыка 

мұғалімінің кәсіби шеберлігін дамыту жолдары қарастырылған. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа 

сабақты түсіндірудің тиімді әдістерінің бірі - жаңа технологиялардың негізі, яғни музыка 

саласында жаңа технологияларды қолдану. Заманауи білім берудің жаңа технологиялық 

әдістері студенттердің дербес білім алуына, танымдық белсенділіктерін дамытуға, 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға, кез-келген мәселе бойынша өз көзқарасын 

білдіруге және кез-келген мәселе бойынша өз көзқарасын білдіруге бағытталған.  

Түрлі жаңа технологияларды білім беру ісінде қолдану оқу үрдісін сапалы деңгейге 

көтеруге, оқушыларға білім көкжиегінде шексіз білім алуға, мұғалімдердің әдістемесін 

дамыта отырып, білім беру үрдісін қызық және күрделі құбылысқа айналдыруға жағдай 

жасау мәселелері қарастырылады.  

  Бұл жаңа әдісті қолдану кезінде педагогикалық және психологиялық талаптарға сай бола 

отырып, оқушының оқу материалын меңгеруіне жағдай жасау қажет. Музыка саласында 

жаңа технологияларды қолдану, оларды түсіну, мектеп өміріне жаңа технологияларды 

кеңінен енгізу - жақсы білім алудың жақсы тәсілдерінің бірі болып есептеледі.  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

107 

Кілт сөздер: білім беру,музыка, музыка мұғалімі, кәсіби шеберлік, жаңа технология, 

ақпараттық технология. 

 

А.Т. Досбаганбетова
1
, А.М. Қарсыбаева

2
   

1
и.о.доцента, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, 

Казахстан, г.Шымкент, e-mail: aliya.tore@mail.ru 
2
старший преподаватель, Южно-Казахстанский государственный педагогический 

университет, Казахстан, г.Шымкент, e-mail: mb.okmpi@mail.ru 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ 

МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются способы развития профессионального мастерства 

учителя музыки с использованием новых технологий на уроках музыки. Сегодня одним из 

наиболее эффективных способов ведения предмета подрастающему поколению является 

осново новых технологий, то есть использование новых технологий в области музыки. 

Новые технологические приемы современного образования направлены на самостоятельное 

обучение студента, разватие познавательной деятельности, формирование креативности, 

умение выражать свои взгляды по любому вопросу. Рассматриваются вопросы применения 

различных новых технологий в образовательной деятельности, создания условий для 

повышения качественного уровня учебного процесса, получения учащимся безграничных 

знаний в образовательном пространстве, превращения образовательного процесса в сложное 

и интересное явление, развивая методики учителей. 

При использовании этого нового метода необходимо создать условия, позволяющие 

учащемуся усвоить учебный материал, отвечая при этом педагогическим и психологическим 

требованиям. Использование новых технологий в области музыки, их понимание, широкое 

внедрение новых технологий в жизнь школы-один из лучших способов получить хорошее 

образование.  

Ключевые слова: образование,музыка, учитель музыки, профессиональное 

мастерство,новые технологии,информационные технологии. 
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WAYS TO DEVELOP PROFESSIONAL SKILLS OF A MUSIC TEACHER IN THE 

PROCESS OF USING NEW TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

This article discusses ways to develop the professional skills of a music teacher using new 

technologies in music lessons. Today, one of the most effective ways to explain the subject to the 

younger generation is the basis of new technologies, that is, the use of new technologies in the filed 

of music. New technological methods of modern education are aimed at independent student 

learning, the development of cognitive activity, the formation of creativity, the ability to express 

one's views on any issue. The article deals with the application of various new technologies in 

educational activities, creating conditions for improving the quality of the educational process, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – әдістемесі» сериясы, №3(64), 2020 ж. 

 

108 

getting students unlimited knowledge in the educational space, turning the educational process into 

a complex and interesting phenomenon, developing the methods of teachers.  

When using this new method, it is necessry to create conditions that allow the student to learn 

the educational technologies in the field of music, their understanding, the widespread introduction 

of new technologies in the life of the school is one of the best ways to get a good education.  

Key words: education,  music, music teacher, professional skiil, new technologies, information 

technologies. 

 

Кіріспе 

Музыкa пәнi – шығapмaшылық пән. Oғaн көптеген iзденic, шығapмaшылық, icкеpлiк, 

тaпқыpлық өте қaжет. Ocы күнге дейiнгi музыкa caбaқтapы әpтүpлi құpылымдa, жoғapыдa 

aйтылып өткен aвтopлapдaн туындaлып жaтca дa, бapлығының дa мaқcaты бacтaуыш 

cыныптapдa музыкa caбaғындa жaңa педaгoгикaлық технoлoгиялapдың әдic-тәciлдеpiн 

тәжipибеде пaйдaлaну.    

Coндықтaн дa музыкa caбaғындa oқушылapдың бoйынa музыкaлық бiлiмдi жaңa 

технoлoгиялap apқылы caбaқ өту, мұғaлiмнiң бacқa қыpынaн көpcететiн шебеpлiгiне 

бaйлaныcты. Coл opaйдa музыкa пәнi мұғaлiмiнiң кәciби шебеpлiгi жoғapғы деңгейде бoлу 

кеpек. Aл oл үшiн музыкa пән мұғaлiмi қaзipгi тaңдa қoлдaныcқa беpiлген жaңa 

педaгoгикaлық технoлoгия әдic-тәciлдеpiн, түpлi бaғдapлaмaлap элементтеpiн дұpыc және 

ұтымды қoлдaнуы қaжет. [1,11-12б] 

Өйткенi ең aлдымен музыкa шығapмaшылық, өнеp caбaғы екенiн үнемi жaдымыздa ұcтaп, 

беpiлген тaқыpып мaзмұнын шебеpлiкпен aшып көpcетiп, жac шәкipттеp бoйынa музыкaлық 

бiлiмдi құнapлы ciңipуiмiз кеpек. 

Ұлы педaгoг Ушинcкий: «Мұғaлiм бiлiмiн үздiкciз көтеpiп oтыpғaндa ғaнa мұғaлiм, aл 

oқуды, iздеудi тoқтaтca, мұғaлiмдiгi де жoйылaды» - деген бoлaтын. Қaзaқcтaн 

Pеcпубликacының Бiлiм туpaлы зaңындa «Бiлiм беpу жүйеciнiң бacты – мiндетi ұлттық және 

aзaмaттық құндылықтap мен пpaктикa жетicтiктеpi негiзiнде жеке aдaмды қaлыптacтыpуғa 

және кәciби шыңдaуғa бaғытaлғaн бiлiм aлу үшiн қaжеттi жaғдaйлap жacaу, oқытудың жaңa 

технoлoгиялapын енгiзу, бiлiм беpудi aқпapaттaндыpу, хaлықapaлық ғaлaмдық 

кoммуникaциялық желiге шығу делiнген». 

Бүгiнгi тaңдa жac ұpпaққa пәндi тиiмдi ұғындыpудың бip әдici – жaңa технoлoгия негiздеpi 

бoлып тaбылaды, яғни, жaңa технoлoгиялapды музыкa caбaғындa пaйдaлaну. 

 

   Жаңа  технологияларды пайдалану барысында музыка мұғалімінің кәсіби 

шеберлігін дамыту   

Қaзipгi бiлiм беpу жүйеciндегi жaңa технoлoгиялapдың тaнымaлдыққa ие: capaлaп oқыту, 

дaмытa oқыту, деңгейлеп oқыту, мoдульдiк oқыту, cын тұpғыcынaн oйлaу технoлoгияcын, 

жoбaлaп oқыту технoлoгиялapымен қaтap, aқпapaттық-кoммуникaциялық технoлoгиялap 

көмегiмен жүзеге acыpылaтын: кoмпьютеpлiк технoлoгия, мультимедиa технoлoгияcы, 

қaшықтaн oқыту технoлoгияcы, желiлiк технoлoгия, интеpнет технoлoгия, интеpaктивтiк 

технoлoгия, интеpaктивтiк технoлoгия деп aтaлaтын түpлеpiн бiлiм беpудегi иннoвaциялық 

технoлoгиялap тoбынa жaтқызaмыз.  

Музыкa caбaғындa бapлық жaңa технoлoгияның aлдымен қoятын мaқcaты – бiлiм 

aлушының жеке бacының дapa және деpбеc еpекшелiктеpiн еcкеpiп, oлapдың өз бетiнше 

iзденуiн apттыpып, шығapмaшылықтapын қaлыптacтыpу бoлып тaбылaды. 

Қaзipгi бiлiм беpу caлacындaғы жaңa технoлoгиялapын меңгеpу caуaттылыққa, жaн- жaқты 

бiлгip мaмaн бoлуғa ұмтылу кеpек. Жaңa технoлoгияны меңгеpу музыкa мұғaлiмiнiң зейiн-

зеpделiк, кәciптiк, aдaмгеpшiлiк, pухaни, aзaмaттық және бacқa дa көптеген ұcтaздық 

келбетiнiң қaлыптacуынa әcеpiн тигiзедi, өзiн-өзi дaмытып, oқу-тәpбие үpдiciн жүйелi 

ұйымдacтыpуынa көмектеcетiндiгi һaқ.  
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Музыкa caбaғындa жaңa технoлoгияны пaйдaлaнып, жете түciнiп, жaңa технoлoгиялapдың 

әдic-тәciлдеpде мектеп өмipiне кеңiнен енгiзу жac ұpпaқтың caнaлы дa caпaлы бiлiм aлудың 

бipден-бip шapты бoлып тaбылaды.  Қaзipгi зaмaн мұғaлiмiнен тек өз пәнiнiң теpең бiлгipi 

бoлу емеc, тapихи тaнымдық, педaгoгикaлық —пcихoлoгиялық caуaттылық, caяcи 

экoнoмикaлық бiлiмдiлiк және aқпapaттық caуaттылық тaлaп етiлуде.  

Бұл зaмaн тaлaбынa caй бiлiм беpуде жaңaлыққa жaны құмap, шығapмaшылықпен жұмыc 

icтеп, oқытудың oзық технoлoгиялapы мен жaңa технoлoгиялық әдicтеpдi caбaқ үpдiciнде 

тиiмдi пaйдaлaнa aлaтын бiлiгi мен бiлiмi жoғapы ұлaғaтты ұcтaз бoлу кеpек деген cөз. [2] 

Ұcтaздық жoлды ұcтaнғaн тұлғa үшiн педaгoгикaлық шебеpлiктi жетiлдipу негiзгi мaқcaт 

бoлып caнaлaды. Өйткенi мұғaлiмнiң кәciби шебеpлiгi шәкipттi қaлaй, қaлaйшa oқыту үшiн 

oның пcихoлoгияcын бiлу; 

- екiншi жaғынaн, oқытып- тәpбиелеудiң әдic- тәciлдеpiн, жoлдapын теpең бiлу және oны 

қoлдaнa бiлу мен acтacып жaтқaн мәcеле. Тәжipибеде ocы тaлaптapғa caй музыкa 

мұғaлiмдеpiнiң кәciби шебеpлiгi дaмып және қaлыптacып жетiледi.  

Aтaқты педaгoг- ғaлым В. Cухoмлинcкий «Мұғaлiмдiк мaмaндық- бұл aдaмтaну, aдaмның 

күpделi және қызықты, шым-шытыpығы мoл жaн дүниеciне үңiле бiлу. Педaгoгикaлық 

шебеpлiк пен педaгoгикaлық өнеp oл дaнaлықты жүpекпен ұғa бiлу бoлып тaбылaды»- деп 

ұcтaздық өнеpге еpекше бaғa беpcе, қaзaқ aғapтушыcы Ы. Aлтынcapин «Мaғaн жaқcы 

мұғaлiм бәpiнен де қымбaт, өйткенi мұғaлiм- мектептiң жүpегi» дегенi бекеp aйтылғaн cөз 

емеc. Педaгoгикaлық шебеpлiктiң негiзгi бaлaлapдың өз еpкiмен дaмуынa жoл aшу, oқу – 

тәpбие пpoцеciнде oқушылapмен педaгoгикaлық ынтымaқтacтықтa жұмыc aтқapудың 

фopмaлapын, әдicтеpiн дaмыту, шәкipтке деген қaмқopлық пен cүйicпеншiлiктi apттыpу, 

жұмыc әдic- тәciлдеpiн жaңaшa жaндaндыpa түcу педaгoгикaлық шебеpлiктеpiнiң бacты 

cипaты бoлып тaбылaды. Coндықтaн әp бip мұғaлiм күнделiктi caбaғынa өмip тaлaбынa caй 

дaйындaлып педaгoгикaлық технoлoгиялapды кеңiнен пaйдaлaнуы тиic. Oл зaмaн тaлaбы.  

Жaңa технoлoгиялapды музыкa caбaғындa пaйдaлaнып өту, музыкa мұғaлiмiнiң кәciби 

шебеpлiгiн дaмыту жұмыcы ең бipiншi caбaққa дaяpлықтaн бacтaлaды, яғни, өтiлетiн 

caбaқтың жocпapын құpу, oны өткiзу әдicтемеci, oқушылapдың қaбiлеттеpiн, жac 

еpекшелiктеpiн еcкеpе oтыpып, техникaлық құpaлдapды, дидaктикaлық мaтеpиaлдapды 

пaйдaлaну. Мұғaлiмнiң ocы кәciби шебеpлiгiн дaмыту әpекетi apқылы oқушының 

шығapмaшылық қaбiлетi қaлыптacaды. Aл, шығapмaшылық қaбiлеттеp шығapмaшылық елеc, 

шығapмaшылық oйлaу apқылы жүзеге acaды. Oқушыны шығapмaшылық oйлaуғa, 

жылдaмдыққa, икемдiлiкке, тaпқыpлыққa үйpету oл мұғaлiмнiң әp caбaғындa қaлыптacып 

oтыpaтыны aнық.  Caбaқтa, жaлпы бiлiм беpу мекемелеpiнде oқушылapғa ыңғaйлы және 

жaйлы жaғдaй жacaлу қaжет, coндa ғaнa oқудaн жaқcы нәтиже шығaды, oл тұлғa pетiнде жaн 

- жaқты дaмитын бoлaды. 

Қaзipгi бiлiм беpудегi жaңa технoлoгиялық әдicтеp-тәciлдеpдi oқушының өз бетiнше бiлiм 

aлуынa, тaнымдық белcендiлiгiн apттыpуғa, шығapмaшылығын қaлыптacтыpуғa, кез — 

келген мәcеле жөнiнде өз пiкipiнiң бoлуы және oны дәлелдей aлуы тaғы coл cияқты ықпaл 

ететiндiгi белгiлi. Ocы жaңa әдicтеpдi қoлдaну кезiнде педaгoгикaлық — пcихoлoгиялық 

тaлaптapды бipiктipе oтыpып, oқушының oқу мaтеpиaлын теpең игеpуiне жaғдaй жacaу 

қaжеттiлiгi еcкеpiлуi тиic. М. Жұмaбaевтың “Педaгoгикa” деген еңбегiнде «Caбaқ бapыcындa 

мұғaлiм oқушығa тaқыpыпты жеткiзу үшiн aлдымен бaлaғa жaңa беpетiн бiлiмдi жaт күйiнше 

емеc, бaлaның бұpынғы тaныc бiлiмiне бaйлaп беpciн» делiнген.  

   Мектептеpде кoмпьютеpлiк технoлoгияны қoлдaну oқушылapдың шығapмaшылығын 

apттыpудa белcендi poль aтқapaды. Жеке oқушының кoмпьютеpде жұмыcты caуaтты 

opындaуы, музыкa caбaғынa қaтыcты aқпapaт көздеpiн aлa бiлуi дapa тұлғaның қaлыптacуынa 

әcеp етедi. Кoмпьютеp oқушылap үшiн қopшaғaн әлемдi тaнудың тaбиғи құpaлы бoлып 

тaбылaды. Oлaй бoлca музыкa caбaғындa кoмпьютеp apқылы жүpгiзу-oқу үpдiciн 

белcендipуге, мәcеленi шешуге және шешiм қaбылдaй бiлуге, oқушының өзiн өзi бaқылaуынa 
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мүмкiндiк туғызaды әpi oқушы еpекшелiгiн еcкеpе oтыpып oқытуды жүзеге acыpaды. 

Музыкa мұғaлiмi caбaқты дұpыc жocпapлaп, мaқcaтын нaқты белгiлеп aлмaйыншa 

көздегенiне жете aлмaйды. Caбaқтың мaзмұнын, құpылыcын, дәлдiгiн, жұмыc жүpгiзу тәciлiн 

мұқият oйлacтыpу қaжет. Музыкa пәнi шығapмaшылық пәндеp қaтapынaн бoлып caнaлaды. 

Бipaқ ocындaй қaйшылықтapғa қapaмacтaн музыкa пәнi өте қызықты пәндеpдiң бipi pетiнде 

oқушылapдың жaн-жaқты жapacымды жетiлуiне, музыкaлық caуaтты бoлуынa қaжеттi бiлiм 

беpетiн, яғни құзыpеттi жеке тұлғaны тәpбиелеуге өзiндiк үлеc қocaтын пән. [3,41б] 

    Aқпapaттық технoлoгия негiздеpi тұлғaның музыкa пәнiнен aлғaн бiлiм caпacы мен 

caуaттылығын кеңейтуге жәpдемдеcедi, мыcaлы: интеpнет caйты apқылы жoғapы деңгейдегi 

көpнекiлiктеpдi пaйдaлaнуғa бoлaды. Зaмaн aғымынa қapaй caбaқтa музыкaлық-видеo, 

музыкaлық-aудиo қoндыpғылapы мен теледидapды, кoмпьютеpдi қoлдaну oқушының 

дүниетaнымын кеңейтедi. Әcipеcе, oқулықтaғы тapaулapды қopытындылaу кезiнде oқушылap 

қocымшa мaтеpиaлдap жинaқтaп, бiлiмдеpiн кеңейтiп, тaнымдық белcендiлiгiн apттыpып 

қaнa қoймaй, қиcынды oйлaу жүйеciн қaлыптacтыpып, шығapмaшылығын дaмытaды. 

Aқпapaттық-технoлoгиялapды музыкa caбaқ үcтiнде пaйдaлaну apқылы caбaқ бapыcындa 

техникaны қoлдaну apқылы мaтеpиaлды түciндipу, oқушыны cөйлету және пiкipтaлac, бекiту, 

oқушылapдың бiлiмiн бaқылaу, жеке жұмыc, тaлдaу, теcтiлеу, қaжет aқпapaтты iздеcтipу; 

caбaқтaн тыc уaқыттa oқушының деpбеc, өздiгiнен қoлдaнуы, яғни үй тaпcыpмacын opындaу, 

pефеpaттap дaяpлaу, өзiндiк бaқылaу жұмыcтapы жүзеге acaды. Coнымен қaтap, музыкa 

мұғaлiмi AКТ-ны қoлдaну  музыкaлық үpдicтеpдi cипaттaп, тaлдaу жacaу үшiн кoмпьютеp 

немеcе бacқa дa aқпapaттық құpaлдap apқылы көpнекiлiк pетiнде cуpеттеp, музыкaлық 

бейнеpoликтеpдi кеңiнен қoлдaну, oқушылapдың музыкaлық еcту, көpу қaбiлеттеpiн дaмыту 

үшiн тaбиғaттaғы зaңдылықтap мен үpдicтеpдi aнимaция apқылы қoлдaну тиiмдi, мыcaлы: 

мультимедиялық технoлoгиялapдың көмегiмен күpделiлiгi жөнiнен түpлi деңгейдегi 

музыкaлық тaпcыpмaлap мен aлғaн бiлiмдеpiн текcеpiп, бекiту өте тиiмдi. Әcipеcе музыкa 

caбaғындa тoқcaндық тaқыpыптapды қopытып, қaйтaлaудa теcт тaпcыpмaлapын oқушылap 

қызығa opындaйды. 

Aқпapaттық-кoммуникaциялық технoлoгия oқушының музыкa caбaғынa деген 

қызығушылық мoтивицияcын apттыpaды және музыкa пәнiн oқу бapыcындa мынaдaй 

мүмкiндiктеpге қoл жеткiзедi. Oқу мaтеpиaлдapының мaзмұнын көpнекiлiктi, түciнiктi, 

қызықты етедi. Музыкa мұғaлiмдеpдiң пaйымдaуыншa интеpaктивтiк бaғдapлaмa oлapдың 

жapтылaй жұмыcын aтқapaды. Мыcaлы: белгiлi бip музыкaлық тaқыpыпты интеpaктивтiк 

тaқтaдa opындaу apқылы фaйлдaғы белгiлеpмен өзгеpicтеpiн caқтaп қaлуғa бoлaды, бұны 

музыкa caбaғындa бoлмaй қaлғaн oқушылapғa қaйтa түciндipуге немеcе келеci жoлы тaғы дa 

қoлaнуғa бoлaды. Музыкa мұғaлiмi жaңa технoлoгиялapды пaйдaлaну бapыcындa, oның 

iшiнде: oқытудың жaңa aқпapaттық технoлoгиялapын меңгеpiп, oны пaйдaлaну apқылы өзiнiң 

музыкaлық тaқыpыптapын тoлықтыpып, әpi уaқытты үнемдейдi. Бүгiнгi тaңдa aқпapaттық 

технoлoгияның өмipiмiзге теpең енуiне бaйлaныcты жеке музыкa пән caбaғындa 

кoмпьютеpлiк техникaның мүмкiндiктеpiн тoлық пaйдaлaнып, oқушылapғa теpең де 

тиянaқты бiлiм беpуге жaғдaй жacaлды. Кoмпьютеpлiк гpaфикaлық мaтеpиaл пpезентaциялық 

cлaйд көмегiмен көpcетiледi, яғни caбaқтa көpнекiлiктi қoлдaну деңгейi apтaды. Oқу 

мaтеpиaлын беpу лoгикacынa көп көңiл aудapaды, бұл oқушылapдың бiлiм деңгейiне oң 

әcеpiн тигiзедi. Oл oқушылapдың интеллектiн, лoгикaлық oйлaуын және шығapмaшылық 

қaбiлеттеpiн дaмытуғa ықпaл жacaйды. Музыкa пәнiнде дapынды oқушылapмен жұмыcты дa 

ғaлaмтop көмегiмен тиiмдi ұйымдacтыpуғa бoлaды. [4,17б]   

 Оқытудағы технология ұғымы, термині, оқыту үрдісінде құрал - жабдықтрды, 

техникалық оқыту (процесінде) үрдісінде мақсатқа жету үшін құралдарды, ережені, 

пайдалану жолын жобалау (проектілеу) арқылы кепілді түрде нәтижеге жету мүмкіндігін 

көрсетеді.Сапалардың бағалау мен тексерудің даму дәрежесін   айқындаудың   өз 

көрсеткіштері мен өлшемдері қабылданған. Қазіргі таңда әлемдік оқу үрдісінің өзегі – жаңа 
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технологиялар екені мәлім. Әлемнің бірнеше елінен сынықтан өткізілген жаңаша оқыту төрт 

бағытты қамтиды. Олар мыналар: 

1. Модульдік технология. 

2. Рейтингтік жүйе. 

3. Дамыта оқыту технологиясы. 

4. Сын тұрғысынан ойлау. 

Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді мұғалім 

ізденісі арқылы, оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктелініп, қолданылады. 

Тиімді, пайдалыларын жетілдіре түседі. Көрнекті педагог В. А. Сухомлинский «Сабақ 

жасөспірімдердің интеллектуалды өміріне құр ғана сабақ болып қоймас үшін ол қызықты 

болуы шарт. Осыған қол жеткенде ғана мектеп жасөспірімдер үшін рухани өмірдің тілеген 

ошағына, мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына айналады», — айтқан. 

Өйткені жай ғана сабақ құнарсыз тағам секілді адам бойына жұқпайды [5,338б]. Қызықты 

сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалықтары, өзіндік қолтаңбасы, әдістемелік ізденісі, қолданған 

әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп, шәкірт жүрегінен орын алады. 

Музыка - педагогикалық инновация білім берудің негізгі мақсаттарын жүзеге асыруға 

бағытталуы қажет. Мектептегі музыкалық инновациялық үрдісті басқару моделі жалпыға 

бірдей міндетті білім беру мақсаты, мазмұны және оқу-тәрбие үрдісіне ендірілетін 

жаңалықтар сипаттары арасындағы қисынды байланыстар есепке алынып құрылуы   қажет. 

Қазіргі уақыта музыка сабағында білім берудегі талаптың бірі -  баланы дамыта 

оқыту идеясы болғандықтан, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға, өз 

бетімен оқуға деген ынтасын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінуде. Осы тұрғыдан 

алғанда баланың жеке басының тұлға ретінде дамуына, оның ашылмаған қабілеттері 

мен жан дүниесіне үңіле білу - мұғалім міндеттерінің жаңаша қыры. Оқушыларды өз 

пікірін білдіруге үйрету, олардың өзіндік көзқарасын қалыптастыру, тұлғаның 

психологиялық дамуына жағдай жасау, оның жеке қасиеттерін ескеру секілді 

міндеттер мұғалім алдында үнемі тұрмақ. Бүгінгі күні оқушыны белгілі көлемдегі 

пәндік білім, білік, дағдылармен қаруландыру жеткіліксіз, енді олар баланың ой-

өрісін өсіріп, өзіндік дүниетанымын қалыптастырып, біліктілігін (компетенция) 

дамытатындай деңгейге алып келуі керек. 

         Біліктілік - оқушының өзінің иемденген білім, білік, дағдыларын өмірлік 

жағдаяттарда колдана алуы. Энциклопедиялық сөздікте біліктілікке келесі анықтама 

беріледі: "Біліктілік - алған білім және білікті тәжірибе жүзінде, күнделікті өмірде қандай 

да бір практикалық немесе теориялык мәселелерді шешуде қолдана білу қабілеті".  

 Білім беру, оқыту, тәрбиелеудегі инновацияны, жаңашылдықты анықтап, олардың 

негізгі бағыттарын белгілеу жұмыстары жаңашылдық үрдістеріне педагогикалық, 

психологиялық тұрғыдан талдау жасауды, түсіндіруді, мәнін ашуды, мақсат, міндеттерін, 

мазмұнын, құрылымын т.б. мәселелерін айқындауды қажет етеді.  

Қорытынды 

Жaңa технoлoгиялapды пaйдaлaнa келе, музыкa caбaғындa aқпapaттық технoлoгияның 

тиiмдiлiгi – oқушылapдың бiлiм oлқылықтapынa үнемi зеpттеу жacaп, түзету жұмыcтapын 

жүpгiзуге пaйдacы бap екендiгi aнықтaуғa бoлaды. Қaзipгi зaмaнның дaму қapқыны 

мұғaлiмдеp шығapмaшылығын жaңaшa, ғылыми-зеpттеу бaғытындa құpуды тaлaп етедi. 

Демек, кoмпьютеp oқушылap мен мұғaлiм жұмыcын ұйымдacтыpудa кең мүмкiндiктеpге ие, 

oқытудың әдic-тәciлдеpiн кеңiнен әpi caпaлы қoлдaнуғa мүмкiндiк беpу apқылы, мұғaлiмнiң 

кәciби шебеpлiгiн де дaмытуынa үлеc қocaды. Ендеше, музыкa caбaғындa aқпapaттық 

технoлoгияны caбaқтa қoлдaну oқушының ic-әpекетiн, жұмыcын түpлендipуге көмектеcедi, 

зейiнiн белcендipедi, жеке тұлғaның шығapмaшылық мүмкiндiктеpiн жoғapылaтaды деуге 

бoлaды. Aқпapaттық технoлoгия apқылы жacaлaтын caбaқтa тыңдaғaн музыкaлapын, нoтaғa 

түcipуге бейiмделедi, үйге беpiлген тaпcыpмaлaлapы уaқытты, шығынды үнемдеуге 
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көмектеcе oтыpып, oқушылapдың өз бiлiмiн бaғaлaуғa үйpетедi. Ең бacтыcы oқушылapдың 

өзiндiк бiлiм aлуын қaмтacыз етiп, әp түpлi бiлiм көздеpiнен негiзгiciн бөлiп aлу, тaуып aлу 

дaғдылapын дaмытaды. Әpбip oқушының бiлiм деңгейiн тaлaпқa caй көтеpу үшiн oзық 

әдicтемелiк технoлoгиялap қaжет. Coл жaңa oзық әдicтемелiк технoлoгиялapмен қapулaнғaн, 

зaмaн тaлaбынa caй oқытудың жaңa әдicтеpiн, яғни aқпapaттық- кoммуникaциялық 

технoлoгиялapды тoлық меңгеpген музыкaнт-педaгoг қaнa бiлiм aлушының caпaлы бiлiм 

aлуынa мүмкiндiк жacaйды. Oқытудың oзық технoлoгияcын меңгеpу oқытушының кәciптiк 

шебеpлiгiне бaйлaныcты. Бұл әpбip ұcтaзды oйлaндыpып, жaңaшa жұмыc icтеуге, жaңa 

iзденicтеpге жетелейдi.  

Қaй зaмaндa бoлcын өзiнiң aтқapaтын қызметiне қapaй, жеке қacиеттеpiнiң көптүpлiлiгiне 

opaй, өзiне мiндеттелген тaлaптapғa caй, oқытушы мaмaндығы бacқa мaмaндықтapғa 

қapaғaндa ең қиын және ең iзгiлiктi мaмaндық бoлып caнaлaды. Cебебi, мұғaлiмнiң негiзгi 

мiндетi жеp жүзiндегi ең құнды дүние — aдaмды кемелдендipу бoлып тaбылaды. Oқушы 

жүpегiнен opын aлaтын педaгoг pухaни бaй, зиялы және шығapмaшыл тұлғa бoлуы қaжет деп 

aйтуғa бoлaды. 
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МУЗЫКАНЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада музыканың адам денсаулығына әсері жәнеде музыка арқылы емдеу 

мәселелері қарастырылады. Бізге белгілі болғандай музыканың адамға оң және теріс әсері 

бар. Музыканы дұрыс таңдау арқылы біз өз денсаулығымыздың жақсаруына біз себепші 

боламыз!Сол себепті музыка және мәдениет біздің өмірімізде маңызды роль атқарады. 

Мақалада осы мәселелер алға қойылды.  

    Түйін сөздер: музыка, музыкалық ырғақ, әуен, психоматика, соматизация, интрузив, 

резонанс.  
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация  

В данной статье рассматриваются вопросы влияния музыки на здоровье человека и 

лечения музыкой. Как нам известно, музыка имеет положительный и отрицательный эффект 

на человека. Благодаря правильному выбору музыки мы будем способствовать улучшению 

своего здоровья!Поэтому музыка и культура играют важную роль в нашей жизни. В статье 

эти вопросы были поставлены. 

    Ключевые слова: музыка, музыкальный ритм, мелодия, психоматика, соматизация, 

интрузив, резонанс. 
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INFLUENCE OF MUSIC ON HUMAN HEALTH 

 

Abstract 

This article discusses the impact of music on human health and treatment with music. As we 

know, music has a positive and negative effect on a person. Thanks to the correct choice of music, 

we will help to improve your health!Therefore, music and culture play an important role in our 

lives. The article raised these questions. 

  Key words: music, musical rhythm, melody, psychomatics, somatization, intrusiveness, 

resonance. 

 

  Кіріспе 

Бұл ежелгі дәуірден дәлелденіп келе жатыр. Мысалы, Көне Мысырда ұйқысыздықты 

хордың ән шырқауымен емдеген екен. Ал Ежелгі Қытайда музыка буын және қан тамырлары 

ауруына ем болған. Антикалық дәуірдің философтары музыкалық терапия туралы трактаттар 

жазған. Олай болса, музыканың адам ағзасына қалай әсер ететінін байқап көрейік. Ғалымдар 

адам физикалық күш жұмсағанда, бұлшықет шамадан тыс қызмет атқарған кезде музыка 

тыңдап жүрсе, ол оның жұмыс жасау қабілетін екі есе арттырады екен. Жаттығу залында 

жүргенде, жүгіргенде спортшылар құлаққаппен ән тыңдап жүреді. Бұл сол зерттеудің 

нәтижесінен алынған. Жігерлендіріп, рух сыйлайтын әуендер тез қозғалуға мүмкіндік береді. 

Әр нотаның бұлшықетке берері көп. Көпшілік жүретін жерде міндетті түрде музыка 

қосылып тұрады. Дүкен, әуежай, супермаркет, вокзал – барлығында. Бұл сатушының не 

кассирдің көңілін көтеру үшін қосылып тұрмайды. Лаунж, блюз немесе осылар секілді баяу 

әуендер адамның сол кеңістікте қосылып тұрған әуенмен жай жүруіне әсер етеді. Әуен осы 

уақыт аралығында адамның санасын тыныштандырады.  

Адам асығып тұрғанын да ұмытып кетуі ғажап емес. Кей музыка ота үстелінде жатқан 

науқастың ауруын сездірмейтін күшке ие бола алады. Адамның жүйке жасушасын ұйықтата 
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алатын әуендер қан айналым жүйесін де бірқалыпта ұстап тұрады. Зерттеушілер белгілі бір 

ырғақ пен үндестік адам ағзасының иммунитетін көтеретінін айтады. Мәселен, қоңырау үні, 

тибет ыдыстарының даусы, т.б. Олар ағзадағы микробтарды, жағымсыз заттарды өлтіре 

алады. Жағымды әуен есте сақтау қабілетін арттырады. Мидың ақпарат сақтау қорына жауап 

беретін гиппокамп аталатын бөлігіне музыкотерапияның пайдасы зор. Психологтардың 

көпшілігі әңгіме-сұхбат барысында жай әуен қосып қоюды құптайды. Кейде баланың 

денсаулығына дыбыстың әсері туралы ойламаймыз. Мұнда әртүрлі экологиялық 

факторлардың адам денсаулығына әсер ету саласындағы ең соңғы ғылыми зерттеулерді 

музыкалық жетекшінің мұғалімдермен және мектепке дейінгі мекеменің жетекшісімен, 

балалардың ата-аналарымен бірге жүргізуі өте маңызды. Маңыздысы- мектепке дейінгі 

мекемеде және үйде естілетін музыка, ол жас ұрпақтың болашақ артықшылықтары мен 

мәдени деңгейін қалыптастырады. Себебі бүгінгі балалар - біздің мемлекетіміздің болашағы!  

Біз зиянды факторлардың адам денсаулығына әсері туралы қайталап айта алмаймыз және 

бұл факторлар күн сайын көбірек артып келеді. Бұған экология, азық-түлік, химиялық заттар, 

дірілдеу және т.б. кіреді. Сонымен қатар, егер олардың әрқайсысы адам денсаулығына зиян 

келтірмейтін болса, онда олардың жиынтығында олардың әсері адам ағзасына зиян 

келтіретін жұмысты күшейтеді.  Музыкалық ырғақ, ырғақты, қадам, әуеннің параметрлері 

және музыкалық шығармалардың басқа сипаттары эмоционалды күйге ғана емес, сонымен 

қатар жүйке, эндокриндік, жүрек-тамыр жүйесі жүйесіне әсер етеді. Мұндай әсер денені 

күйзеліске әкеледі.  

Адамдарға музыканың әсер ету тетіктері туралы аз. Дененің әртүрлі сыртқы әсерлерге, 

оның ішінде музыкаға тұтас мінез-құлық реакцияларын қалыптастыру күрделі 

функционалды жүйе арқылы жүзеге асырылады. Бұл ықпал пайдалы ғана емес, сонымен 

бірге өте теріс болуы мүмкін. Биомедициналық зерттеулер адам ағзасына жағымсыз әсердің 

түрлі деңгейлерін анықтады: психо-эмоционалдық, соматикалық  және  жасушалық. Теріс 

әсер саналы да, субсканс деңгейінде де болуы мүмкін екенін және тыңдаушыдағы 

реакциялардың сипаты негізінен адамның конституциялық сипаттамаларына, оның 

темпераментіне, жалпы денсаулығына және табиғатта толығымен жеке сипатына 

байланысты. Денедегі сыртқы ортадағы әрбір өзгеріс үшін оны қорғау үшін бірқатар 

стереотиптік бейімдеу реакциялары жасалады. Белгілі физиолог Ганс Сили оларды 

үйлестіруді адаптивті синдром немесе стресстік реакция ретінде анықтады. Олар әрдайым 

автоматты түрде пайда болады, соның ішінде белгілі бір ынталандыруға нақты жауап [1].  

Күйзеліс жағдайында бейімделу жүйесін бұзу әрқашан ауруды тудырады. Бұл сыртқы 

әсерлердің эмоцияларының организмдегі химиялық процестерді тудыратынынан туындайды. 

Бұл, өз кезегінде, энергия шығынын арттырады және органдардың жұмысын күшейтеді. Егер 

стресстік жағдай ұзақ болса, денесі азаяды, бірқатар психосоматикалық аурулар орын алуы 

мүмкін. Психосоматика (грек тілінен - психологиялық және сома-денеден). Жалпы мағынада, 

медицинада қабылданған термин аурулардың түсіндірілуіне осындай көзқарасты белгілеу 

үшін, онда соматикалық аурулар пайда болғанда, жүріп жатқанда және нәтижеде психикалық 

факторлардың рөліне ерекше көңіл бөлінеді. Осы аурулардың пайда болу механизмінде 

(«соматизация») эндокриндік жүйеде бұзушылықтарға ерекше көңіл бөлінеді. Емдеудің 

негізгі әдісі психотерапия болып табылады, оның мақсаты эмоционалдық жанжалдар мен 

жасырын симптомдардың пайда болуы арасында жасырын байланыстарды орнату болып 

табылады [2].  

«Музыкалық терапияға арналған нұсқаулық» С. Шушаржан өз жұмысында объективті 

зиянын тигізетін зиянды музыканың әсерін тудырады, ол тыңдау кезінде тыңдаушыға 

жағымсыз сезім тудырмауы мүмкін және тіпті ұнайды. Бұл поп-рок музыкасының кейбір 

түрлері. Табиғаттағы барлық процестер ақпарат алмасуға негізделген. Адам ағзасы сондай-ақ 

электромагниттік және акустикалық толқындарды пайдаланатын жасушалар арасындағы 

алмасу нәтижесінде жүзеге асырылатын метаболизм процестерінің есебінен жұмыс істейді. 
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Оның үстіне, біздің органымыздың әрбір органы, сондай-ақ әрбір жеке ұяшық өз тербеліс 

жиілігіне ие. 

Денедегі энергетикалық-ақпараттық радиация сыртқы өрістермен сәйкес болғанда, дене 

қалыпты жұмыс істейді. Егер бұл сәйкестік бұзылса, сыртқы өрістер түрлі клеткалар мен 

мүшелермен резонансқа түсе алады. Олар өздерінің физиологиялық функцияларының 

өзгеруіне алып келетін және олардың адам денсаулығының күрт нашарлауына немесе 

жақсаруына әкелетін радиацияны күшейтеді немесе әлсіретеді. Тибет медицинасының 

дәрігері Лобсанг Рампа былай деп жазады: «Адамның миы - бұл әрбір бөлігінен шыққан 

электрлік импульстардың діріл массасы. Адам өзінің дірілінің дәрежесіне қарай музыкалық 

жазбаларды жариялайды ... ». Әрбір адамның негізгі дыбысы бар..  

С.В.Шушаржанның зерттеулері классикалық емес музыканы ұзақ уақыт бойы тыңдаудың 

тек қана көлемінің (денсаулығының қауіпсіз деңгейі - 80 дБ) ғана емес, сондай-ақ музыкалық 

туындылардың уақытша және тоналды құрылымы, музыкалық аспаптардың «жасанды» 

шебері арқылы туындағанын растады (музыкалық компьютерлер), этникалық 

(архетипические) бөтен ырғақтар мен әуендерді тыңдау. Эксперименталды түрде, 100 дБ-нан 

астам көлемдегі барабандар - том-томдардың тыңдаушылары тыңдаушыларды жоғалтуға 

себеп болды. [3].  

Ағылшын рок-музыканты Дэвид Боуи рок-ны тек «ақыл-ойдың» ғана емес, сонымен бірге 

дене қызметінің «әуенін» бұзатын физиологиялық әсері бар «әрқашан шіркеу музыкасы» деп 

анықтады.Танымал терапевт Адам Кристтің онжылдық зерттеуі рок-музыканың ренжіту, 

сарқылу, нарцисизм, үрей, қорқыту, гипертония және тұрақты тыңдаушылардағы шу 

деңгейінен туындайтын басқа да өзгерістерді дәлелдейді. Бірақ бұл әлдеқайда нашар - бұл 

музыканы ерекше есірткі ауруымен салыстыруға болады. Адам Крист жазғандай: «Рок ... 

біздің жастарымыздың өмірін героиннен гөрі өлтіретін дәрілік зат» деген. 

Бұрын ешкім тіпті орындамаған музыкалық жұмыстардың түрі мен аудиторияның кейінгі 

күйі арасындағы қарым-қатынасты анықтаған жоқ. Музыкаға әсер еткеннен кейін 

тыңдаушылардың өзгерген күйі тәжірибеге, яғни эмоционалды қабылдаудың факторларына 

байланысты болды. Себебі, бұл немесе осы музыкадан бас тарту дәрежесін анықтау құралы 

болмаса, медицина бұл факторды мүлдем ескермеген. Қазір кәдімгі қарапайым музыканы 

бақылаусыз пайдалану адамның ортасын бұзатын және жиі бұзатын ең маңызды 

факторлардың бірі болып табылғаны ғылыми дәлелденген. Қылмыстық психиатр маманы, 

діни қоғам қайраткері Жан-Поль Клодерегал музыкадағы адамның психогенді 

ұйымдастырылуын және оның тұрақты тыңдаушыларын бақылайтын бұзақылық әсерлер 

туралы барлық мәліметтерді қорытындылады: 

• бақыланбайтын зорлық-зомбылыққа байланысты эмоциялық реакцияларды өзгерту; 

Концентраттау қабілетінің рефлекс жоғалуы; психикалық белсенділікті және ерік-жігерді 

бақылаудың айтарлықтай әлсіреуі, бейсаналық импульстардың әсерін сезіну; Сезімтал 

шамадан тыс ынталандыру, эйфорияны, болжамдылықты, истерияны және тіпті 

галлюцинацияны тудырады; жадты, ми функцияларын және нейро-бұлшықетті үйлестіруді 

қатты бұзу; Адамды думперге немесе роботқа айналдыратын гипнотикалық немесе 

катализдік жағдай; депрессиялық күй, неврозға және психозға жетеді, әсіресе музыка 

есірткімен араласқанда; 

• бейімділік, қылмыс және өз-өзін өлтіру («қатты тасты» тұрақты тыңдау арқылы едәуір 

өсті); Өзіндік шектеулер, әсіресе ірі жиналыстарда; Концерттер мен рок-фестивальдардан 

кейін жою, вандализм және бүлікке жол бермейтін импульстар. Бұл Дортмундтағы (Нью-

Хэмпшир) колледжіндегі когнитивті нейрофизиология орталығының деректеріне сәйкес 

келеді, мұнда музыка мидың (префронтальді қышқылдың) бөлігіне әсер етеді, бұл адамға 

дыбыстарды тануға және оларды эмоциялар тіліне аударуға мүмкіндік береді, содан кейін 

суреттер. Бұл «бақыт аймағы» деп аталатын адамның көңіл-күйімен байланыс орнатылады, 

мұнда организмнің барлық ішкі процестерін реттеудің кешенді процесі жүреді, сондай-ақ 
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эмоциялардың бақылауын жүзеге асырады, бақылайтын автономды жүйке жүйесінің қызметі 

реттеледі. [4].  

С.В. Шушаржанның зерттеуіне сәйкес, ресейлік «поп-мәдениет» «рок-музыка сияқты 

өрнек емес, бірақ өте дәмді, қарабайыр, мазасыз, ойдың жетіспеушілігінен зардап шегеді» 

деп айтады. Өкінішке орай, бұл радио мен теледидардың үлкен бөлігін алып жатыр, адамға, 

әсіресе, балалар мен жасөспірімдерге мінез-құлықтың мәдениетіне негізделген мінез-құлық 

принциптеріне негізделген әсер етеді. Егер біз жастардың жалпы нашарлауы туралы айтатын 

болсақ, антисоциальлық мінез-құлық пен қатыгездік оқиғаларының көбеюі, демек бұл поп-

мәдениеттің және бұқаралық ақпарат құралдарының басым болуымен байланысты. Түрлі 

елдердің ғалымдары көптеген зерттеулері танымал музыканың «интрузивтік әуендері» адам 

миының толқындарын айналдыру екенін дәлелдейді. Классикалық музыка тыңдаушылардың 

өз тербелістерін жақсартады   

Ресей физиологы И.Р. Тархановты зерттеу біздің замандастарымыз Н.Н. Захарова және 

В.М. Авдеев, рок-музыканың адамның жүрегін ұрып-соққанын және жүйке жүйесі мен 

эндокринді бездердің жұмысына келіспейтінін растады. Мұнда жануарлар мен өсімдіктер 

үйлесімді музыканы көреді. Швецияның музыкалық және терапия қоғамы қызметкерлерінің 

эксперименттері кезінде, акулалар мен дельфиндер мұхит жағалауынан Бач музыкасын 

тыңдады. Біз дыбыстарға қалай әсер етеміз. Әртүрлі музыкалық аспаптардың халықтың әл-

ауқатына әртүрлі тәсілдер әсер ететіні таңқаларлық емес. Скрипка меланхоликке пайдалы 

және жалпы релаксация әсеріне ие; Төменгі жүйке жүйесінің бұзылулары мен беріктігін 

жоғалту үшін тиімді; Кларенс күйзеліске ұшыраған күйден шығуға көмектеседі, жүрек-

қантамырлық жүйесін қалыпқа келтіреді; арфа истерияға көмектеседі, ал флейта бауыр мен 

бронхо-өкпелік жүйесіне жақсы әсер етеді. Октаваны құрайтын 12 дыбыс біздің денеміздің 

12 жүйесімен үйлесімді байланысты. Музыканың бағытталған әрекеті арқасында орган 

дененің резонансы деп аталатын ең діріл жағдайына келеді. Музыка өз табиғаты бойынша 

физикалық, толқынды, дыбыстық сигнал болып табылады, органның физикалық 

сипаттамаларына сәйкес келетін резонанстық жиілікте болғандықтан, оған ынталандырушы 

әсер етеді. Бәлкім әр адамда өмірінің түрлі кезеңінде, көңіл-күйінің өзгерісіне қарай сүйсініп 

тыңдайтын музыкалық композициясы бар шығар. Түрлі стильдегі музыканы әр адам 

қалауына сай қабылдайды: мәселен біреулер үшін классика жанрындағы әуен жанына 

жақын болса, енді бір адамдар ауыр рок түріндегі аккордтарды тыңдағанды ұнатады.  

Түрлі жанрдағы музыка адамның психологиялық сондай-ақ физиологиялық болмысына 

немесе жағдайына белгілі бір әсерін тигізетіні ғылымда дәлелденген құбылыс. Түрлі 

стильдегі әуендер адамның денсаулығына әртүрлі әсер қалдырып, эмоция сыйлайды. Ең 

әуелі музыка адамның психоэмоционалды күйіне қатты әсер етеді. Егер әуен адамның 

психоэмоционалды күйіне сәйкес келіп, гармониялық әсерге бөлейтін болса, онда жақсы 

әсер еткені. Ал, егер гармония жоқ болса адамның денсаулығы үшін пайдасыз деген сөз. 

Музыканы қабылдаудың келесі бір факторы – ұлттық-мәдени құндылығында. Мәселен 

еуропалық шығыс әуенін тыңдаса өзін сондай жайлы сезіне қоймасы анық. Жан-дүниесі 

қаламайтын әуенді мәжбүрлі түрде ұзақ уақыт тыңдайтын болса психикасы бұзылуы мүмкін. 

Дегенмен де музыканың адамның ағзасына тигізер пайдасы мол екені дәлелденген. 

Мамандар музыканың тек стильі немесе ритмі мен әуезінен тыс туындының қай аспапта 

орындалғаны да маңызды екенін айтады  [5].  

Әрбір музыкалық аспаптың әуені адам организіміндегі белгілі бір жүйеге түрлі әсер етеді. 

Фортепианода ойнаған туындыны тыңдау – психиканы гармонияға бөлейді, әрі бүйректің 

жұмысын қалпына келтіруге, несеп жолдарының жұмысын жақсартуға сондай-ақ қалқанша 

безді тазартуға пайдасы зор. Орган дыбысы ми жұмысына пайдалы. Гитара, арфа, скрипка 

сынды ішекті аспаптар жүрек қан-тамырлары жұмысын қалыпқа келтіреді. Үрмелі аспаптар 

тыныс жолдарының жұмысын жақсартып, өкпе мен бронхитті тазартады. Қан айналымына 

өте жақсы әсерін тигізеді. Ал, барабан сынды аспаптың туындысы жүрек соғысын қалпына 
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келтіріп, бауырдың жұмысын жақсартады. Кез-келген музыка бұлшық еттің ширығуын 

босатып, белсенділікті арттырады. Ақпаратты анық әрі нақты қабылдауға әсер етеді. 

Ғалымдар музыканың адамның организіміне тигізер пайдасын зерттеу барысында 

классикалық туындылар ғажап әсер беретінін анықтады. Әсіресе Моцарт, Вивальди, Григ, 

Бетховен, Шуберт, Шуман, Чайковский және Дебюсси сынды ұлы композиторлардың 

туындыларының әсері терең зерттелуде. Моцарттың әуендері мидың жұмысын белсенді 

етеді әрі ақпаратты тез меңгеруге әсерін тигізеді деп есептеледі. Бетховеннің «Фиделио», 

Полонез Огинскийдің «Венгерлік рапсодия» сынды туындылары бас ауруын жазады деп 

айтылады. Ұйқысыздықтың бірден-бір емі – Чайковский мен Григаның сондай-ақ 

Сибелиустың пьесалары болса, Вивальдің «Жыл мезгілдері» туындысын  тыңдау арқылы 

еске сақтау қабілетін жақсартуға болады. Бұған қоса классикалық музыка – ревматизмнің 

тамаша емі. Бірқатар эксперимент жүргізу барысында ғалымдар классикалық музыка 

тыңдаған науқастар ауруынан ертерек айыққанын аңғарған. Ұлттық нақыштағы әуендер 

адамның ағазасына өте жақсы әсер қалдырады. Этникалық музыка – денені босаңсытып, 

тынышталуға әсері мол. Ұлттық нақыштағы әуендер тарихтан сыр шертіп, ұлттық, дәстүрлі 

құндылықтарды терең сезінуге, ерекше қуат алуға әсерін тигізеді  [6].  

     Қорытынды 

Ғалымдардың пікірі бойынша, бұл композиция эволюция процесінің басталуынан бастап, 

жасуша дүниеге келген сәттен бастап өзгеріссіз қалады. Биология ғылымдарының докторы, 

профессор В. Зенин (Ресей ғылым академиясының медициналық және биологиялық 

мәселелері институты, РФ Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің дәстүрлі 

диагностикалау және емдеудің федералды мемлекеттік ғылыми-клиникалық және 

тәжірибелік орталығы) адамның пайдалы және зиянды дыбыс әсерінің сипаты анықталды. 

Ол әртүрлі адамдармен 500-ден астам эксперимент жүргізді және су ортасының жалпы және 

адам денесіндегі дыбыс әсерінің әр түрлі түрлеріне тәуелділігін анықтады. Судың күйі 

әртүрлі салалардың әсерінен ғана емес, адамның ойлауымен де өзгерді. Әртүрлі адамдардың 

ішкі параметрлеріне байланысты, су өзінің қасиеттерін бір бағытта өзгертті. Оның 

музыкадағы таңғажайып әсері Моцартты болды.  

Көптеген мемлекеттердің әдет-ғұрыптарында суға батырылған құбылыс физикалық ғана 

емес, сонымен қатар рухани тазарту да маңызды. Ертегілерде әртүрлі кейіпкерлер тірі сумен 

жандандырылады, су элементі ертегі кейіпкерлеріне олардың бақытсыздықтарымен күресуге 

көмектеседі. Біздің ертегілеріміз, эпостарымыз, нанымдары мен әндері халық даналығының 

жетілмеген көзі болып табылады және ғалымдардың соңғы зерттеулері бұл қарапайым 

көзқарастар халықтық медицинада және ресми медицинада табысты пайдаланылып жатқан 

нақты айғақтарды айқындауға болатындығын көрсетеді.  
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Аннотация 

Задача эстетического воспитания заключается в выработке эстетической культуры у 

человека, эстетических вкусов, понятий, представлений, переживаний. Задача состоит в том, 

чтобы человек боролся за красоту, творческое ее утверждение в труде, общественных 

отношениях в быту и искусстве. 

Средством эстетического воспитания является искусство, все его виды, жанры, формы. 

Искусство обращается к уму, воле и чувствам каждого человека. Оно действует на человека 

путем создания определенных образов, характеристик, путем изображения конфликтов. 

Музыкально-эстетическое воспитание на уроках музыки происходит через вовлечение их 

в процесс собственного художественного созидания, направленного на познание и освоение 

окружающего мира. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическая культура, эстетический вкус, 

духовное общение, созидательная деятельность 
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Аңдатпа 

Эстетикалық тәрбиенің міндеті - адамның эстетикалық мәдениетін, эстетикалық талғамын, 

тұжырымдамаларын, идеяларын, тәжірибелерін дамыту. Міндет – әсемдік үшін күресу, оны 

жұмыста шығармашылық арқылы бекіту, күнделікті өмірдегі және өнердегі әлеуметтік 

қатынастар. 

Эстетикалық тәрбиенің құралдары - өнер, оның барлық түрлері, жанрлары, формалары. 

Өнер әр адамның ақылына, еркіне және сезіміне байланысты. Ол адамға белгілі бір бейнелер, 

сипаттамалар жасау арқылы, қақтығыстарды бейнелеу арқылы әрекет етеді. 

      Музыка сабақтарында музыкалық және эстетикалық тәрбие оқушылардың дүниені 

танып-білуге және дамытуға бағытталған өзіндік көркемдік шығармашылық процесіне 

қатысу арқылы жүзеге асырылады. 

Түйінді сөздер: эстетикалық тәрбие, эстетикалық мәдениет, эстетикалық талғам, рухани 

қарым-қатынас, шығармашылық белсенділік 
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Annotation 

The task of aesthetic education is to develop an aesthetic culture in a person, aesthetic tastes, 

concepts, ideas, experiences. The task is for a person to fight for beauty, its creative affirmation in 

work, social relations in everyday life and art. 

Means of aesthetic education is art, all its types, genres, forms. Art appeals to the mind, will and 

feelings of each person. It acts on a person by creating certain images, characteristics, by depicting 

conflicts. 

Musical and aesthetic education in music lessons takes place through their involvement in the 

process of their own artistic creation, aimed at the knowledge and development of the world. 

Key words: aesthetic education, aesthetic culture, aesthetic taste, spiritual communication, 

creative activity 

 

В трудах первого Президента Н.А.Назарбаева «Будущее Казахстана в идейном единении 

общества» сказано: «Культурные традиции во все времена являются источником 

социального процветания. В Казахстане поддерживается развитие национального искусства, 

культуры»[1, с.11]. Слова первого Президента нашей страны являются подтверждением 

открытия новых возможностей процветания национальных ценностей.  Этот вопрос 

освещается в Законе республики Казахстан «Об образовании»: «Создать необходимые для 

получения образования условия, направленные на формирование, развитие и 

профессиональной подкованности отдельного человека на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики [2, с.28], в Концепции развития 

среднего образования в Республике Казахстан подчеркнуто: «Основные цели и задачи 

среднего образования – формирование личности, способного принимать ответственные 

решения на основе знания и профессиональных навыков, в условиях быстроизменяющегося 

мира, воспитание учеников в духе гражданственности, патриотизма и любви к Родине, 

создание условий для получения профессиональных умений с целью обеспечения 

конкурентноспособности обучающихся на рынке труда [3, с. 18]. Эти поставленные задачи 

можно воплотить в жизнь через содержания образования таких специальностей как 

искусство, технология, которые помогают воспринимать мир как единое целое. 

Ухудшение в последнее время воспитательной работы среди молодежи – это последствия 

удаления от национального воспитания.  

Поэтому, цель настоящего времени – воспитание, формирование личности на 

национальной основе. Такая работа должна проводиться в тесной связи и единстве с 

системой учебно-воспитательных работ в школе.  

У истоков формирования личности лежат теоретические сведения о влиянии искусства на 

эстетическое, духовное развитие, формирование мировоззренческих взглядов, философские, 

эстетические мнения мыслителей-критиков Аристотеля, Платона, об эпохе Возрождения, где 

Леонардо, Альберто, Дюре и др. подняли искусство на уровень науки, ведущей к 

пониманию, изучению реальной действительности, которые отражены в трактатах великих 

представителей искусства, французских просветителей Вольтера, Дидро, Руссо и др., 

выделении социального аспекта, политического и общечеловеческого характера искусства, 

философских и эстетических концепций их последователей - Канта, Гегеля. 
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Проблема эстетического воспитания всегда была и остаётся актуальной в плане 

формирования духовной личности ребёнка, в перспективе его развития. Эту проблему 

рассматривали классики философии, зарубежные философы и просветители, современные 

педагоги. 

Проблема выявления роли эстетического воспитания для формирования духовного облика 

человека постоянно интересовала исследователей. 

Изучению этой проблемы посвящены работы античных мыслителей, философов, 

педагогов эпохи Возрождения и Просвещения. В эпоху Возрождения опиралось на 

материалистическую ветвь античной мысли (Аристотель). 

Одним из самых существенных пороков идеалистической эстетики был отрыв 

эстетической культуры от материальных условий жизни общества, а эстетического 

воспитания - от социальных предпосылок, при воздействии которого оно осуществляется и 

от которого оно зависит. 

Эстетическое чувство, эстетическое отношение человека к действительности и 

эстетические оценки рассматриваются идеалистической философией вне их социального, 

классового смысла, вне зависимости от общественной практики людей. 

Отсюда следует, что эстетическое воспитание само по себе способно переделать человека 

и даже окружающую его среду. 

В эстетике русских демократов был поставлен вопрос об эстетическом воспитании как 

составной части формирования духовного облика «новых людей». От М.В.Ломоносова к 

революционным демократам В.Г.Белинскому, А.И.Герцену, Н.Г.Чернышевскому, 

Н.А.Добролюбову развивается и отстаивается традиция служения искусству народу, 

единства идейности и художественности. 

Очевидно, что домарксистская материалистическая эстетика, и особенно эстетика 

революционеров-демократов, близко подходит к научному обоснованию теории и практики 

прогрессивного эстетического воспитания, но и она не была в состоянии раскрыть истинную 

природу эстетического отношения человека к действительности, включающую в 

эстетическое воспитание все сферы личности. 

Таким образом, только в диалектико-материалистической эстетике были развиты лучшие 

идеи, которые совершили коренной переворот во взглядах на эстетическое воспитание и 

показали его роль в жизни. Материалистическая эстетика опирается на диалектическое 

единство человека и окружающего его мира, включающего все подструктуры, влияющие на 

его формирование, в том числе и образование. 

Под влиянием среды и специально организованных условий происходит развитие 

духовных и физических сил детей, формируется их мировоззрение,  приобретаются ими 

знания, умения, навыки. 

Задача эстетического воспитания сводится не только к формированию эстетического 

отношения ребёнка к действительности, но и к такому искусству, где будет возможным 

духовное развитие личности, одним показателем которого является эстетическое познание. 

Одной из форм познания является эстетическая форма познания, включающая в себя 

эстетические чувства, эстетические потребности, эстетические вкусы и взгляды, 

эстетические идеалы и другие. К эстетическому познанию применимы все положения 

диалектического материализма о структуре общественного познания, законах его развития, 

его вторичности по отношению к общественному бытию и его социальной активности, 

способности обратно воздействовать на породившую его деятельность, содействовать её 

изменению. 

Эти эстетические категории всегда выступают в определённой взаимосвязи друг с другом, 

образуя исторически изменчивую, но для каждого конкретно-исторического периода 

иерархически упорядоченную систему. 
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Чрезвычайно широко эстетическое воспитание проявляется в процессе эстетического 

восприятия и деятельности. Об этом пишут Л.Н.Коган, Е.П.Крупник, Ю.А.Лукин, И.Л.Маца, 

А.С.Молчанова, В.А.Разуленый, В.К.Скатерщиков, Л.Н.Сболович. 

В настоящее время в процессе быстрого развития нашего общества встает проблема 

образованного, грамотного и гармоничного развитого гражданина, что возможно только при 

помощи национальной культуры и искусства. Общеизвестно, что со времени независимости 

нашего государства отношение к национальной культуре и искусству изменилось. В связи с 

этим история нашей музыкальной культуры пересматривается. Поэтому формирование  

эстетической культуры подрастающего поколения в контексте развития и обновления 

общества имеет особое значение. 

В процессе формирования эстетической культуры у учащиеся развивают острое чувство 

красоты и красоты в искусстве, быту, природе, жизни, работе, поведении и поведении. В 

связи с этим важно помнить слова А.П. Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: его 

тело, его одежда, его душа и его мысли». В качестве субъективного аспекта эстетического 

осознания мира рассматриваются эстетические чувства, отношение к красоте, оценка, мысли, 

идеи, то есть эстетические соображения человека. Участие каждого ребенка в создании 

своих рук осуществляется с помощью работ в области искусства, музыки, хореографии, 

творческих сообществ и студий. Все вышеперечисленные направления образования 

проходят во всем педагогическом процессе и взаимосвязаны.  

      Человек извечно стремится к красоте. Он любуется природой, украшает свое жилище, 

свою одежду, свой облик. Нет такого народа, которому неведомо было бы чувство 

прекрасного. Человек обладает способностью находить и ценить красоту, творить по ее 

законам. 

 Красота – сфера чувств, переживаний. Умение замечать и переживать красоту называется 

эстетическим чувством, которое воспитывается путем приобщения к прекрасному, лучшим 

ее образцам. Эстетические знания необходимы школьнику, они служат путеводителем по 

стране прекрасного. 

 Многие общественные деятели, ученые уделяли внимание эстетическому воспитанию. 

Остановимся на них. 

Так,  выводы В.Г. Белинского об активном влиянии и влиянии произведений искусства на 

развитие чувствительности и воображения ребенка, а также мысль о том, что ребенок должен 

заниматься искусством в раннем возрасте, важны для общей теории эстетического воспитания. 

Он сказал: «Эстетическое чувство - это основа добра, основа нравственности ... Чувство красоты 

- это условие нравственности ... Без него нет чувства, нет мудрости, только бесполезный« ум », 

необходимый для заботы о жизни дома, детали эгоизма.  Искусство - это инструмент социальной 

борьбы ... Искусство - это образное мышление» [4,179]. 

М.Горький писал: «Эстетика – это этика будущуго» 5, 25. 

А.В. Луначарский, раскрывая сущность эстетического воспитания, говорит, что область 

эстетики следует понимать не как простое учение о каком-либо искусстве, а скорее как 

исследование, которое систематически воздействует на их чувства и творчество, развивая у 

учащихся способность наслаждаться и делать это самостоятельно. Если знания, данные в 

области труда и науки, не включают в себя эстетику, то они рассматриваются как 

безжизненность (двойственность) этих знаний [6 . 

Проблемы эстетического воспитания нашли отражение в трудах выдающихся деятелей 

народного образования Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, П. П. Блонского, 

С. Т. Щацкого, В.Н. Шацкой, А.И.Бурова  [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.  

      В музыке необычайно ярко представлен эмоциональный мир человека, она наиболее 

чутка на чувство и ей доступно передавать его непосредственное живое движение.  

     Музыка способна выразить сокрушающий и мрачный драматизм, и упоенье счастьем, 

скорбь и экстаз, обжигающий гнев и ледяную ярость, меланхолию и бурное веселье, и не 
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только все эти чувства, но и тончайшие их оттенки, переходы между ними, которые не могут 

быть высказаны словами и не доступны ни живописи, ни скульптуре.  

   Каждый учитель несет на себе груз ответственности не только по обучению по-своему 

предмету, но и воспитанию чувства прекрасного, духовного, возвышенного в детях. Сам 

процесс преподавания является разновидностью художественного творчества. Учитель 

должен быть интересным, артистичным, с выдумкой! Ему надо добиться, чтобы на урок дети 

шли, как на праздник души, радовались новым знаниям, новым навыкам, ценностям, живо 

откликались на порывы, умели самостоятельно, творчески мыслить, чутко реагировали на 

все вокруг происходящее, прочно стояли на моральных позициях. 

 Эстетическое воспитание в школе прослеживается на всех уроках, но наиболее 

благодатны для этого уроки эстетического цикла: изобразительного искусства, литературы, 

мировой художественной культуры, музыки. 

Эстетика – это наука, которая изучает прекрасное в природе, обществе, в материальном 

и духовном производстве, закономерности развития и функционирования эстетического 

сознания и общие принципы творчества по законам красоты, в том числе законы развития и 

функционирования в обществе искусства как специфической формы отражения 

действительности. 

Эстетическое воспитание во многом как бы программирует эмоционально-оценочное 

отношение человека к действительности, привлекая для своих целей искусство, т.е. ту 

область, в которой эстетическое начало жизни конденсируется с максимальной силой… 

 Искусство через организацию эстетических воздействий способствует формированию 

убеждений и сознательных действий человека, формированию гармонически развитой 

личности, сочетающей физическое совершенство с нравственной чистотой и духовным 

богатством. 

      Эстетическая культура – это не только способность воспринимать и ценить красоту в 

жизни и искусстве, но и активно, творчески претворять эту красоту в жизнь, творчески 

относиться к жизни во всех областях человеческой деятельности. Эстетическая культура 

человека – это часть его общего духовно-практического богатства. 

Эстетические чувства, переживания, оценки возникают у человека в процессе всей его 

жизнедеятельности: в процессе работы, учебы, во время выполнения общественных 

обязанностей, на отдыхе, во время занятий спортом, при восприятии произведений 

искусства, в процессе участия в художественной самодеятельности. В процессе 

эстетического воспитания у человека формируется стремление к созданию красивых вещей, 

к свершению возвышенных дел и героических поступков. 

Задача эстетического воспитания заключается не только в выработке эстетической 

культуры у человека, то есть выработке эстетических вкусов, понятий, представлений, 

переживаний. Задача состоит в том, чтобы человек боролся за красоту, творческое ее 

утверждение в труде, общественных отношениях в быту и искусстве и т.д. 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания является искусство, все его виды, 

жанры, формы. Искусство обращается к уму, воле и чувствам каждого отдельно взятого 

человека. Оно действует на человека путем создания определенных образов, характеристик, 

путем изображения конфликтов. 

Музыкально-эстетическое воспитание обучающихся на уроках музыки происходит через 

вовлечение их в процесс собственного художественного созидания, направленного на 

познание и освоение окружающего мира. 

Цели уроков заключаются в следующем: 

1. Всестороннее развитие личностного творческого потенциала школьника и на этой 

основе формирование его эстетической культуры. 

2. Оптимизация эвристического мышления и познавательной деятельности. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

123 

3. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на человека, на его 

отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические 

идеалы, на формирование жизненной позиции. 

4. Овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения 

знаний, формирования умений и навыков с целью постижения имманентной сущности 

музыки, взаимосвязи ее со смежными видами искусства – литературой, живописью, 

архитектурой, театром, кино и др. 

5. Постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные 

формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового) и инструментального 

музицирования. 

Намеченными целями обусловлены задачи уроков музыки как уроков искусства, 

уроков творчества: 

1. Продуктивное развитие способности эстетического сопереживания 

действительности и искусства как умения вступать в особую форму духовного общения 

с эстетически преображенным миром человеческих чувств, эмоций, жизненных реалий. 

Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия 

искусства становится основой для самостоятельной созидательной деятельности 

школьников. Поэтому воспитание эмоциональной культуры ребенка – важнейшее 

условие для оптимизации художественно-развитой творческой личности. 

2. Осуществление художественного познания мира обучающимися через собственную 

созидательную деятельность. 

Импровизация – вот самая доступная форма продуктивного самовыражения детей, 

которая в конечном итоге ведет к раскрепощению личности. Воспитать ребенка 

творчески – это значит сформировать гуманную, самобытно мыслящую личность. 

Эстетическая культура представляет собой сложную структуру, которая характеризуется 

своей универсальностью. Прогрессивное развитие эстетической культуры любого общества 

является важным признаком социального прогресса. 

Эстетические чувства играют ключевую роль в их жизни. Умение видеть, понимать и 

делать красоту обогащает духовную жизнь человека, делает его веселым и дает 

максимальное духовное наслаждение. Мы стремимся к полному развитию нравственной 

личности каждого человека, поэтому нам нужно воспитывать в каждом ребенке чувство 

привязанности, красоты. 

Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан 

гласит: «Эстетическое воспитание направлено на формирование духовно-нравственных 

ценностей через красоту, через художественную культуру, через художественные ценности 

народов и эпох, а также через изучение общенациональных и общечеловеческих ценностей. 

Умение работать в команде, взаимодействовать в мире культуры и людей с помощью 

высших средств сознания, концептуального мышления, умение ценить мир в целом, 

полностью реализовать знание мировых ценностей через личную творческую деятельность, 

что является одной из важнейших задач для развития современного поколения. 

формирование отношений»[14]. 

Музыка - один из инструментов эстетического воспитания. Музыкальное искусство - 

продукт многовекового опыта древних культурных предпочтений каждого народа. В то же 

время музыка - это инструмент, который передает взаимосвязь всей жизни и ее явлений, 

которые служат миру или человечеству на благо человечества, как и во всех других видах 

искусства, уникальная особенность музыки заключается в том, что она дает нам так много 

волнения, чем больше мы усиливаем свои чувства, тем больше мы обретаем новую 

духовную силу. 
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МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ ДАМУ ПРОЦЕСІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН  

ТАРИХИ ОҚИҒАЛАРДЫҢ БЕЙНЕСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада музыкалық шығармалардың тарихи ұзақ дамудың нәтижесінде, қазақтың 

халықтық аспаптық музыкасында домбыра, қобыз және сыбызғыда орындалатын күйлердің 

белгілі жанрлары қалыптасты. Содан, аңыз күйлер, тарихи күйлер, тұрмыс-салт күйлері, 

лирикалық күйлер және тартыс күйлері болып бөлінніп шықты. 

Аңыз куйлер - халықтық дәстүрлі музыка өнерінде ежелден қалыптасқан шығармалар. 

Біздің заманымызға дейін жеткен бұл күйлер халықтың тұрмыс-салтын, өмір сүру жағдайын 

көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар, оларды қоршаған дүние, әлем құбылыстары 

жайындағы наным-сенімдерін де бейнелейді: «Аққу», «Көк бөрі», «Нар идірген», «Аңшының 

зары», «Қорқыт», «Қазан», «Көрұғлы» «Жұмағұл», «Жетім қыз», «Жетім бала зары», 

«Қамбар күй», «Желмая», «Ақсақ құлан»,
  
«Ақсақ қыз», «Тепен көк» күйлері. 

Түйін  сөздер: Аңыз куйлер, Қазақ эпосы мен фольклоры, Тұрмыс-салт әндері, Тарихи 

күйлер, Қорқыт аты, Салауаткерей, Қанғожа, Тулақ. 
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ОБРАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация 

 В статье в результате длительного исторического развития музыкальных произведений, в 

казахской народной инструментальной музыке сформировались известные жанры кюев, 

исполняемые на домбре, кобызе и сыбызгы. Затем были разделены легенды, исторические 

кюи, обычаи, лирические кюи и тяготы. 

 Легенды куйев-произведения, устремленные в народную традиционную музыку. Эти 

кюи, дошедшие до наших дней, отражают не только образ жизни и быт народа, но и 

убеждения об окружающем мире, о явлениях мира: «Лебед», «Сини волк», «Верблюжее 

кормление», «Плач ребенка-сироты», «Сирота»,  «Коркут», «Октябрь», «Коруглу», 

«Жумагул»,  «Камбар куй», «Желмая», «Тепен Кок» состояния.  

Ключевые слова: Казахский эпос и фольклор, народные песни, исторические кюи, Коркыт 

Ата, Салауаткерей, Кангожа, Тулак. 
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IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL WORKS 

IMAGE OF HISTORICAL EVENTS 

 

Abstract 

In the article, as a result of the long historical development of musical works, the Kazakh folk 

instrumental music formed the well-known genres of kuev, performed on dombra, kobyz and 

sybyzgy. Then the legends, historical cuis, customs, lyrical cuis, and hardships were divided. 

Kuyler's legends are works aimed at folk and traditional music. These compositions, extant, 

reflect not only the lifestyle and the life of the people, but also beliefs about the world, about the 

phenomena of the world: "Akku", "Kok Mr", "Nar idgen", "Sarily hunter", "Korkyt", "Kazan", 

"Krugly", "Gmal", "SIRM Kyz", "SIRM Saari", "Kambar kuyi", "Selma", "Asa Kulan", "Asa Kyz", 

"Tepen Kok", "Tepan cook", " state. 

Keywords: Anyz kuyler, Kazakh epics and folklore, Turmys-salt anderi, tarihi kuyler, Korkyt 

ATA, Salauatkerei, Kangozha, Tulak. 

           

 Кіріспе: 

 Адам сезімі тым ұшқыр, шегі жоқ. Сол ұшқыр сезімді бейнелеп жеткізуге тек музыканың 

ғана құдіреті жете алады. Музыка - сезім тілі. «Оқыған сайын оқудың керектігін сезінесің» 

дегендей, музыканың тұнығын бойлаған сайын оның сан салалы, тіпті ғажайып сырлы 

құдіретін сезіне бастайсың. Музыка тек адам жанына ғана әсер беріп қоймай, тіршілік 

әлемінің барлығына да әсер ететіндігі белгілі. Музыканың өсімдіктер клеткалары мен 
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жануарларға адам таңданарлықтай әсер етулері сияқты қызықты деректер көп-ақ. Мұны 

дүние жүзінің көптеген ғалымдары іс  жүзінде  дәлелдеп  отыр. 

Тіршілік әлемінде ең жоғарғы ақыл иесі - адам. Сондықтан музыканың  адам  жанына  

беретін  әсерінде шек  болмауы  керек. 

Музыкалық материалды игеру үстінде балалар гармония (үйлесім) жөніндегі түсінікті, 

Музыкалық өнерді қабылдауды қалыптастыратын нақты педагогикалық тәсілдер қажет.  

Музыка сабағында музыкалық шығарманы тыңдап, қабылдай білу, оның шығу тарихымен 

танысу, жеке орындап үйрену музыка дүниесін түсінуге кең есік ашады. Музықалық 

қабылдау музыкалық іс-әрекеттердің барлық түрлерінің нәтижесінде қалыптасады. 

Музыка әуенін тыңдап түсіну мәдениеті бала кездегі тәрбиенің негізінде қалыптасқаны 

жөн. Ол үшін оқушыны, ең алдымен, сезім байлығын дамытуға, есту, есте сақтау, қиялды 

ұштау және шығармашылық еңбекке үйреткен тиімді. 

Музыканы дұрыс тыңдап, одан ерекше ләззат алу үшін музыкалық шығарманың 

талғамдық деңгейі, оқушыға беретін сезімдік ассоциациясы маңызды орын алады. 

 Дәстүрлі аспаптық музыкасының ертеден келе жатқан бұл жанрлары мәдени болып 

табылады, яғни, ауызша әңгіменің, музыканың, театрлық элементтердің, орындаушылық 

өнердің ең басынан бір тұтастығын аңғартады. 

Сонымен қатар музыканың (ән-күйдің) жалпы табиғатын білдіретін мәліметтерде жиі 

айтылып отырылғаны жөн. 

Мысалы, айтылған немесе үйретілетін ән-күйлердің сюжеттік суреттемесін айтып беру, 

олардың дыбыс күшімен нені бейнелейтінін әңгімелеу балалар үшін өте қызықты болады. 

Ұлттық салт-дәстүрлерді дәріптеу, өмірге енгізу санадағы ескінің сарқыншағы деп 

бағаланды. Халықтық дәстүрлер өзінің қоғамдық мәнін жойып, отбасылық мәнге ғана ие 

болды. Оның өзі бертін келе, мектеп, жоғары оқу орындарының тәрбие жұмыстарының 

негіздеріне кірді.  

Балаға жан-жақты тәрбие беруде үлкен жауапкершілік. Оқу-тәрбие жұмысының 

бағдарламалары, әдістемелік нұсқаулар ұлттық тәлім-тәрбие жұмысының жүйесі құрылды. 

Ұлттық тәрбиедегі ұрпақ сабақтастығы сақталды.  

Қазақ ұлтының рухани мәдениетіндегі орындаушылық өнері пайда болатын қасиет. 

Баланың бойында ең алдымен анасына, өз отбасына, өз үйіне, туған жеріне деген жылы 

сезімнен бастау алатын, тұлға есейген сайын біртіндеп ұлт, халық, әлеумет, мемлекет 

деңгейіне көтеріле бастайды. 

Қазақ халқы - рухани зор байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-бабаларымыздың күмбірлеген 

күміс күйі, сыбызғы-сырнайының үні, асқақтата салған әсем әні, ғашықтық жырлары, 

шешендік сөз, айтыс өлеңдері мен бостандық үшін жері мен елін қорғаған батыр 

бабаларымыз туралы тарихи жырлары, дастандары ғасырлар бойы өз ұрпағын өнегелі де, 

өнерлі, адамгершілік ар-ожданы жоғары намысқой азамат етіп тәрбиелеп келгені тарихи 

шындық. Қазақ музыка шығармашылығы арқылы оқушылардың орындаушылық өнерін 

қалыптастыру үлкен тәрбиелік  мәнге ие.  Олай болса, тәуелсіздік туы желбіреген егеменді 

еліміздің болашақ патриот ұрпағын тәрбиелеуде оқушылардың бойына ізеттілік, 

қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, елін, жерін, Отанын сүю секілді ең асыл 

қасиеттерді қаны мен жанына сіңіруде осы ата-бабамыздың салт-дәстүрін негізге ұстансақ, 

өте ұғымды болар еді. 

Халық әндері арқылы туған еліне, өз халқының салт-дәстүріне құрметпен, 

сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу, халық музыкасын тыңдау және орындау арқылы 

қоршаған ортадағы сұлулықты, табиғаттағы әсемдік пен адамдар арасындағы қарым-

қатынасты сезіп, түсінуге тәрбиелеу болып табылады. Жалпы білім беретін мектептегі 

оқушыларға қазақ ұлтының рухани мәдениетін тәрбиелеуде халық әндерінің ерекше үлкен 

мәні бар екенін атап өту қажет. Мысалы: «Елім - ай» әнін білмейтін, оны орындағанда 

тебіреніп, қатыгездіктің құрбаны болған боздақтарын еске түсіріп, бүгінге дейін көзіне жас 
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алмайтын қазақтың кәрі-жасы кемде-кем. Ауыздан - ауызға, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, 

халықтың өткен тарихын, ой-қиялын, арманын бейнелейтін халық әні ерлікке, мейірімділікке 

үйретеді. Осындай шығарманы  тыңдау, орындау арқылы оқушылар қоршаған ортаны 

таниды. Оқушыларға ата-бабаларымыздан келе жатқан қазақ ұлтының рухани тәрбиелеуде 

мәдени мұрамызды,  байлығымызды игертуге, ақыл-парасат күшін ұғындыруға 

атсалысуымыз керек. Сол себепті халық әндерін репертуарға кіргізу керек екендігін, оның 

көркемдік тәрбиелі  жағы бағалы екендігін атап кетуге болады. Оқушылардың халықтық 

музыканы үйренуінде, қабылдауында  жас ұрпақтың халық музыка шығармашылығына деген 

қызығушылығын оята білуіміз қажет. 

 Дәстүрлі күй-аңыздарына мазмұнның алуан түрлілігі тән. Бұл аңыздарда көшпелі 

малшылардың тұрмысы, еңбек кәсібі, халықтың эстетикалық дүние тану көзқарасы 

бейнеленеді. Академик М. Әуезовтың пікірінше, күй аңызында «Қазақ эпосы мен фольклоры 

елінің бір саласы ретінде музыкамен етене жақын, тығыз байланысты... сыбызғы, қобыз, 

домбыра, сөйлейтін көп күйлермен қатар, сол күйлердің ауызша айтылатын керкем, шебер 

әңгімесі болатыны мәлім»[1]
 
делінген.                

 ХІХ-ХХ ғасырдың біртуар ғалымдары, жазушылары, шығыстанушылары - Ф.Диц, 

Ш.Уәлиханов, П.Остроумов, В.Жирмунский, М.Әуезов, Ә.Марғұландардың деректері 

бойынша Қиыр Шығыс және Орталық Азияның түркі тілдес халықтары өзінің патриархы 

ретінде халық қазынасының сақтаушысы, музыканың бастаушысы саналған Қорқыт бабаны 

(ҮШ- IX ғ.ғ.) пір деп бағалайды[2].                             

 Ол туралы академик А. Жұбановтың баяндаған аңызын келтіре кетейік: «Халық 

шежіресінің айтуынша, Қорқыт аты тек туыстарының ұнатып қоя салған аты емес. Қорқыт 

шыр етіп жерге түскенде, ол айналасын қоршап отырғандарға, шешесіне кішкене сәби 

сияқты болып көрінбеген, түрі адамға ұқсамайтын «қап» сияқты болып көрінген, жұрт 

шошып, қашып кеткен, бейшара шешесі ғана қасында қалған. Қап емес адам тапқанын 

жүрегі сезген ана, ғажап заттың ауызын аша бастайды. Әлсіз үнді сәбиін көреді. Оны емізеді, 

баланың жылағанын естиді. Баланың даусын естіп, бағанағы қорқып қашып кеткендер енді 

қайта жиылады, балаға «Қорқыт» деген ат қояды 

 Бұл аңызды ХІХ-ғасырда Ш.Уәлиханов жазған, кейіннен А. Диваев толықтырған, 

А.Жұбанов қайта жазған[3]. 

 Жалпылай айтқанда, қобыз күйлеріне байланысты алғаш айтылар ерекшеліктерге аса бай 

бейнелік мазмұнды, нақтылы, әрі әртурлі келетін тақырыптық байлықты, жиі қолданылатын 

шеберлік тәсілдерді, сондай-ақ құрылымдағы жалғыз каданстық (монокадансовость) пен 

үнемі қайталанып отырылатын толғауларды жатқызуға болады. 

Қорқыт күйлері деп жиырмадан астам күйлер аталады. Соның ішінде әйгілі аңыз-күйі 

«Желмаяда» бар. 

 Музыкалық тәжірибеде әр аспаптарда аттас күйлер жиі кездеседі. Мысалы қобыздағы 

«Желмая» - Қорқыттікі болса, домбырадағы осы аттас күй атақты жырау Асанқайғыға 

көптеген тарихи деректермен дәлелденген. 

 Аңыз күйлердің тақырыбы мен мазмұны көбінесе адамның Отанға, артында қалған туған 

жерге деген сағыныш сезімдеріне арналған. Осындай сезімге толы, сыбызғыда орындалатын, 

қасында ата-анасы, басында баспанасы жоқ, көрінгеннен түрткі көрген жетім баланың мұңлы 

өмірін бей-нелейтін күйлердің бірі - «Жетім бала» күйі: 

 Жалпы айтқанда, ежелден бері келе жатқан аңыз күйлерде халқымыздың күнделікті өмір 

тұрмысы, ертегі - аңыз бейнелерімен қатар, Отансуйгіштік, патриоттық тақырыптар ерекше 

орын алады. Аңыз күйлер қазақ елінің өмір тарихын, тұрмыс-салтын және рухани даму 

жолдарын көркемдік түрде паш етеді. 

 Жоғарыда аталып өткен күйлерге қосымша, халық арасында кең тараған басқа да аңыз 

күйлері өте мол. Мысалы, «Аққу», «Желмая», «Жетім қыз», «Тепен кек», «Көрұғлы», 
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«Аңшының зары», «Сары өзен», «Нар идірген», сияқты тағы басқа күйлердің өзімен бірге 

айтылатын аңыздары бар[4]. 

 Аспапты музыканың ежелгі, көне түрлерінің мағынасы өте зор, себебі ауызша дамыған 

әншілік - поэтикалық көне өнермен қатар, аспапты туындылар да қазақ халқының рухани 

өмір тарихының бастау - көзі болып қала бермек. 

 Тұрмыс-салт әндеріндегідей, адам өмірінің туу, үйлену, өлу сияқты тағы басқа ең басты 

тағдырлы кезеңдерінің суреттелуі қазақтың аспапты музыкасында да кең орын алады. 

Мысалы, ел ішінде көп таралған: беташар, той бастар, қоштасу, естірту, жоқтау, аңсау, 

толғау күйлері адам өмірінің осы маңызды кезеңдерін терең де әсерлі бейнелейді.   Мысалы, 

үйлену тойы дәстүрлі «Той бастар» күйімен ашылады: 

 Мағынасы жағынан шерлі, мұнды сезімдерге толы «Қоштасу» куйлерінде туған елмен, 

туыстармен қоштасу және өмір жайында толғау, өмірмен қоштасу сияқты тақырыптар, 

кеңінен қамтылады. Бұл күйлер тобына әйгілі Құрманғазының, Дайрабайдың, 

Т.Момбековтың, М.Өскенбаевтың (1904 -1982)[5] «Қоштасулары»; Еспайдың «Қош аман 

бол, Ақбикеші», «Өтті-кетті» сияқты күйлері жатады: 

 Өлім, қазаға арнап шығарылған тұрмыс-салт әндерімен қатар аспапты музыкада да 

жоқтау жанры дамып, жетілді. Халықтың шебер күйшілерінің шығармашылығында бүл жанр 

тұрақты, берік орын алды. Мысалы, 

  Салауаткерейдің «Салауат күйі», Дәулеткерейдің «Салық өлгені», Сейтектің 

«Қорамжан», «Ғазиз» күйлері, Ықыластың «Ерден» күйі - бұл жанрдың ерекше әсерлі 

үлгілері болып саналады: 

 Академик Әлікей Марғұлан өзінің Шоқан Уәлихановқа арнаған мақаласында «жақын 

адамның өлімін музыканың көмегі арқылы естіртуді қазақтардың қалыптасқан дәстүрі деп 

есептеуге болады» деп жазды. Мысалы, Шоқанның өлімі туралы қаралы хабарды оның 

әкесіне сол кездегі атақты күйшілер Қанғожа мен Тулақ жеткізген. Қанғожаны керген 

Шыңғыс одан бір күй орындауын сұрайды, бірақ күйдің орнына аса кайғылы әуен естіледі. 

Шыңғыс басқа әуен орындауын өтінеді. Бұл әуен одан бетер қайғылы естіледі. Осы кезде 

Шыңғыс Қанғожаға ойынын тоқтатуды бұйырып, Тулаққа, көңіл аударады: «Тулақ, сен 

тартшы! Күйшілер мұңлы әуенді төге береді... Қайғылы саздардың бірінен-соң бірі естіледі. 

Қанғожа қобызда, ал Тулақ сыбызғыда ойнаған ...»[6].  

 Алғашқыда әр түрлі өмір кезеңдеріне, салтанатқа, той-думан, астарға арналып 

шығарылған әндерді аспапта сүйемелдеуден пайда болған тұрмыс-салт күйлері, кейіннен 

дами келе, өз алдына бөлек жанр болып, халықтың шебер күйші композиторлары - 

Еспайдың, Дәулеткерейдің, Құрманғазының, Динаның және т.б. халық композиторларының 

шығармашылық өнерінде биік шыңға көтерілді. 

 Қазақтың дәстүрлі аспаптық музыкасын зерттеушілер күй тартысты бірнеше түрге 

бөледі[4]: бірінші түрі - сайысқа түсетін күйшілердің жеке орындаушылық өнерлерін 

көрсететін тартыс. Күйшінің алдына қойьлатын мақсаттың жеңілдеу болғандығынан, 

тартыстың бұл түрі халық    арасында  кең таралған.  

 Екінші түрі - күйшінің шығармашылық қабілетін көрсететін тартыс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Үшінші - тартыстың ең күрделі түрі. Онда күйшінің шығармашылық және 

орындаушылық өнерімен бірге, оның жаңа ғана естіген күйді дереу қайталап беру өнерін 

қандай дәрежеде меңгергенін керсететін тартыс. 

  Халық жадында тартыстың осы түрлеріне мысал бола алатын, көптеген ауызша деректер, 

әңгіме аңыздар көп сақталған. Біздің дәуірімізге XIX ғасырдың аяғында Қоңырат жерінде 

болған атақты тоғыз күйшінің арасында болған күй тартыс жөніндегі деректер толық жетіп 

отыр. 

 Бұл қазақ халқының рухани өмірінде аса жарқын із қалдырған ірі оқиғалардың бірі 

болды. Сайысқа Орынбай, Дүкенбай, Қаратөс-Аймағамбет пен Қаналы төре сияқты атақты 

күйшілер қатысты. Сайыстың шарты бойынша әр күйші алпыс екі Ақжелең күйлерін толық 
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орындауға міндетті еді. Осы кезге шейін белгісіз болып келгсн күйші Қазанғап, 

жарысушылардың арасынан алға суырылып шығып, алпыс екі Ақжелеңді нақыштай 

орындауымен көзге түсті. Әсіресе оның «Күй шақырғыш Ақжелеңі» ұтымды орындалды. 

Сайыс жүлдегері Қазанғаптың аты қазақ даласына кең тарады[7]. 

 Қазірге дейін халық есінде Құрманғазы меи Дәулеткерейдің, Қазанғап пен Усен Төренің, 

Тәттімбет пен Найман қызының, Аққыз бен Әбікен Хасенұлының күй тартыстары анық 

сақталған.  

 Тарихи күйлер бізге белгілі болған замандардың рухани белгісіндей болып, әр дәуірде де 

тартылып келген. Тіпті ежелгі сақ, ғұн, үйсін, қаңлы тайпаларынан жеткен ән- күй мұралары 

туралы нақтылы деректерде бар. 

Бұған мысал ретінде, жоғарыда келтірілген, ХІҮ-ғасырда жазылған Әбдіқадыр 

Мұрағидың «Зубдәтел әдуар» атты еңбегіндегі: «365 немесе 366 күй туралы» мақаланы 

айтуға болады. Грек тарихшысы Квант Курций Руф жазған «Ескендір жорығы» еңбегінде де 

Орта Азия көшпелілерінің күй тарту үрдістері сөз болған. Міне, осындай деректерде көшпелі 

ру-тайпалардың аспапты музыкасының тарихи негіздері хатталған[8]. 

 Жалпы Шығыстағы тарихы мен дәстүрі сақталған басты тақырыптардың бірі - Александр 

Македонский сияқты ұлы тұлғаға байланысты айтылады. 

  Батыс пен Шығыстың кептеген елдерін бағындырған атақты қолбасшы Александр 

Македонскийдің (IV- ғ.б.з.д.) көркем бейнесі көне дәуірден бері әртүрлі елдердің қызығу-

шылығын тудырып отырған. Шығыс елдеріндегі осы тұлғаға қалам тартқан ұлы ақындар 

Фирдоуси - өзінің «Шахнаме» поэмасыньң үлкен бөлімін қолбасшының ұлы жорықтарына 

арнаса, Низами - «Искандер-наме» дастанын соған әдейі арнап жазған. Осы туындыларда 

зерттеуші Е.Бертельс шынайы атап өткендей, ұлы Ескендір (Александр) негізгі үш тұрғыда, 

жаулаушы-патша, философ-патша; пайғамбар-патша ретінде бейнеленген[9].    

 Ескендір жөніндегі әлем әдебиетінен қазақ фольклоры мен әдебиеті де сырт қалған жоқ. 

Бұған мысал ретінде «Мүйізді   хан» атты ертегілер тізбегін немесе ұлы Абай Құнанбаевтың 

«Ескендір» поэмасы мен Ыбырай Алтынсариннің     «Ұлағатын»  атасақ та жетеді.    

 Халық күйлері «Кеңес», «Шубар ат», «Шыңырау», «Аққу», «Сары өзен», «Бозайғыр» 

сияқты тағы басқа күйлердің Қорқыт баба дәуіріне дейін шыққаны жөніндегі деректер мол.
 

ХУ-ХУІ ғасырлар шамасында қазақ хандығы қалыптасып, ол үш жүзге бөлінген уақыт 

болатын. Тарихи әндер сияқты, тарихи күйлерде халықтың басынан өткен үлкен оқиғаларға 

байланысты шығарылған. Мұндай үлкен тарихи оқиғаларға 1723-1774 жылдардағы «Ақтабан 

шұбырынды, алқа көл сұлама» атанған Жоңғар басқыншылығы, Сырым Датов (1783) және 

Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісов бастаған халық көтерілістері (1836-1837), Есет 

Серкебаев пен Бекет Көтібаров бастаған шаруалар көтерілісі (1852-1853), соңғы кезеңдегі 

көтерілістер - 1916 жылғы Амангелді Иманов басқарған ұлт азаттық көтерілісі және басқалар 

жатады. 

 Осындай ұлт есінде мәңгі қалатын тарихи оқиғалар халықтың аспаптық музыкасында да 

кеңінен орын алып, күй тілінде асқан шабытпен кескінделіп қалды. 

 Ел тарихындағы елеулі оқиғалар халық аспаптарында күй тілімен суреттеліп, ерекше 

рухани естелік ретінде сақталып келді. 

  Халық басына төңген қаралы күндерді суреттеген тарихи күйлерді «Зар заман», «Ел 

айырылған», «Қос айырылған», «Қазақ-ноғайдың айрылысу күйі» деген топтарға біріктіруге 

болады. Осы топтардағы күйлер дәстүрлі қоштасу жанрына жатады. Бұл күйлерден 

халықтың шерлі қайғысы, мұң- зары, жоқтауы естілгендей көрінеді[10]. 

  Мысалы, «Қазақ - ноғайдың айырылысу» күйінде түрлі жанрдың элементтері: қоштасу, 

жоқтау, тарихи үрдістер тоғысқан. Бұдан қазақ күйлеріне тән көпжанрлық ерекшелікті де 

байқауға болады: Күйдің өнбойынан ұлттық әуездің табиғаты білінеді: онда ән өнеріндегідей 

сыңсу да, жылау да, қимастық та бар. 
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 Ұлы Отан соғысы жылдарында ел басына түскен ауыр қайғыны, қоштасу-айырылысуды, 

батырлар ерлігін суреттейтін патриоттық күйлер пайда болды. Мұндай күйлер қатарына 

Дина Нұрпейісованың «Ана бұйрығы», «Жеңіс», Манарбек Ержановтың «Үш балам» 

күйлерін, сондай-ақ Мұрат Өскенбаев пен Ашырали Шынғожаевтардың бірнеше күйлерін 

атап өтуге болады: 

 Қорытынды: Ел бірлігі, туған жерге деген махаббат сезімі, басқыншыларға қарсы халық 

күресі сияқты тақырыптар тарихи поэмалар мен әндердегі сияқты, тарихи күйлерде де кең 

орын алған. 

  Дәстүрлі күйлерінің құрылымдық, орындаушылық ерекшеліктері оның жанрлық 

сипатына, ішкі мән-мағынасына, көркемдік тіліне, дыбыс бітіміне, үндік ерекшелігіие де 

байланысты бөлініп қаралады.           

  «Күй аңыздарының жанрлық ерекшелігі, тарихи кезендері, деректілігі, көркемдік 

қасиеттері, күйдің эстетикалық, эмоциялық қуатын арттырар синкретті сипаты жөнінде 

тарам-тарам зерттеу жұмыстарын жүргізіп, әңгіме өрбіту келер күндердің мәртебелі міндеті» 

- деп жазды ғалым-жазушы Ақселеу Сейдімбекұлы күй жанрлары туралы ғылыми еңбегінде. 

Қазақтың халықы музыкалық-аспаптық күйлерінде әуенін шығарып қоймай сонымен 

қатар күйдің тілімен тарихты сөйлетіп баяндай білген, қазіргі заманда ол дәстүрді 

жалғастырып жатқан күйші-сазгерлерде сол ұстанымды сақтап поэма, пьесалар жазуда.  
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ОҚУШЫЛАРДЫ ҰЛТТЫҚ МУЗЫКА ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ МЕКТЕПТЕН ТЫС 

МЕКЕМЕЛЕРДЕ ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі - оқушылармен жүйелі түрде сыныптан 

және мектептен тыс тәрбие жұмысын жүргізу мәселелері қарастырылған. Мектепте 

сыныптан тыс тәрбие жұмысы мектептегі тәрбие жұмысының құрамдас бөлігі болғандықтан, 

ол тәрбиенің жалпы мақсатын орындауға бағытталып, балаға қоғамда өмір сүруге қажетті 

әлеуметтік тәжірибені меңгерту және қоғамдық тұрғыдан қабылдаған құндылықтар жүйесін 

қалыптастыруды көздейді. Соған орай оның негізгі мақсаты - сабақ үстінде жүзеге асыратын 

тәрбие міндеттерін толықтыру және тереңдету, олардың қабілеттерін неғұрлым толық ояту, 

қоғамдық белсенділігін шыңдау, бос уақытын дұрыс ұйымдастыру.  

Бұл жұмыстарды пән мұғалімдері, ата-аналар жүргізеді. Сыныптан тыс жұмыстар 

оқушылардың өз қалауымен, олардын белгілі бір өнер түріне бейімділігін ескере отырып 

жүзеге асырылады. Осы мақсатта алуан түрлі үйірмелер қоғамдар, клубтар мен студиялар 

кұрылуда. Олардың ішінде оқушыларға тәрбие беруде әсіресе музыкамен байланысты 

көркемөнерпаздар үйірмелері (хор ұжымдары, ансамбльдер, би, драма, фольклорлық 

оркестрлер, жеке ән айту т, б.)  ерекше орын алады.  

Түйін сөздер: Мектептен тыс мекемелер, оқушылар, ұлттық  музыка, тәрбие,білім,өнер. 
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ПУТИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы систематического проведения внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с учащимися,которая является неотъемлемой частью системы 

образования. Поскольку внеклассная воспитательная работа в школе является неотъемлемой 

частью воспитательной работы в школе, оно направлено на выполнение общей цели 

образования. А также приобретение социального опыта, необходимого для жизни ребенка в 

обществе и формирование системы общепризнанных ценностей.В связи с этим его основная 

цель - пополнение и углубление воспитательных задач, осуществляемых на уроке, более 

полное проявление своих способностей, усиление социальной активности, правильная 

организация досуга. 

Эти работы ведут учителя-предметники, родители. Внеклассные работы проводятся по 

усмотрению учащихся с учетом их склонности к тому или иному виду искусства. 
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В этих целях создаются различные кружки, общества, клубы и студии. Среди них особое 

место в воспитании учащихся занимают кружки художественной самодеятельности 

связанные с музыкой (хоровые коллективы, ансамбли, танцы, драмы, фольклорные 

оркестры, индивидуальное пение и др.). 

Ключевые слова:  Внешкольные учреждения, учащиеся, национальная музыка, 

воспитание, образование,искусство. 
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Abstract 

The article considers the issues of the systematic conduct of extracurricular and extracurricular 

educational work with students, which is an integral part of the education system. Since 

extracurricular educational work at school is an integral part of educational work at school, it is 

aimed at fulfilling the general goal of education. As well as the acquisition of social experience 

necessary for the life of a child in society and the formation of a system of universally recognized 

values. In this regard, his main goal is to replenish and deepen the educational tasks carried out in 

the lesson, to more fully manifest his abilities, strengthen social activity, and organize leisure 

activities correctly. 

These works are subject teachers, parents. Extracurricular activities are carried out at the 

discretion of students, taking into account their propensity for a particular type of art. 

For this purpose, various circles, societies, clubs and studios are created. Among them, a special 

place in the education of students is occupied by amateur circles associated with music (choral 

groups, ensembles, dances, dramas, folk orchestras, individual singing, etc.). 

Key words: Out-of-school institutions, students, national music, education. 

 

 Кіріспе 

Музыка-адамзат өміріндегі ең ертедегі іс-әрекет формасы болып туындаған. Ерте кездің 

өзінде музыканың көңіл көтере отырып, үйрететіндігі белгілі. Музыканы қабылдау мен 

көркем шығармашылық үдерісі барысында адамның ләззат алуы мен эстетикалық ықпал ету 

арқасында оның тәрбиелік әсері де, ақпаратталу, тану, тәжірибе алмасу, әлем жағдайын 

талдау, шаттану мен шабыттану да жүзеге асады. Демек, музыка қоғамдық адамның өмірлік 

тәжірибесін тереңдету, кеңейту үшін, өмірді өз тұтастығында қайта қалыптастыруда 

көмектеседі,адамның өмірлік және көркемдік тәжірибесі өзара әрекеттесе отырып, адам 

әрекеті мен санасының барлық құрылымына әсер етеді.  

Сонымен музыка баланың бірінші күнінен бастап маңызды орын алады да, жалпы мәдени 

дамуына ықпал етеді. Бүгінгі күні жас ұрпақтың музыкалық мәдениет деңгейі рухани тәрбие 

мен білімге байланысты екені бәрімізге мәлім. Музыкалық мәдениетке көңіл бөлмеу, мүлдем 

қолдан шығару жас ұрпақтың эмоциональдық жағдайына, рухани адамгершілік қасиеттердің 

құнсыздануына келтіріп, еңбек, қоғам мен адамның жеке өмірінде келеңсіз із 

қалдырады.Сондықтан да болашақ ұрпақты ұлттық тұрғыда тәрбиелеу заман талабына, 

қоғамдағы өзгерістерге, әлеуметтік жағдайларға байланысты туындап отыр. 
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Бүгінгі мектептегі педагогикалық үрдіс сабақта және сыныптан тыс іс-әрекеттердің 

бірлескен тәрбиелік ықпал ету деп танылады. Сабақ әрине, оқыту мен тәрбиелеудің жалғыз 

формасы емес. Оқыту процесінде бала бойында өнер мен тіршілік сұлулығы,өмірге деген 

руханилық қатынасы қалыптасады.  

Мектептегі руханилық-ұлттық тәрбие сыныптан және мектептен тыс көркем 

шығармашылық іс-әрекетте өз жалғасын табады. Сыныптан тыс ұйымдастырылған 

руханилық-ұлттық тәрбие жұмыстары бірнеше педагогикалық функция орындайды. Олар 

өнер мен ақиқатқа деген руханилық қатынас қалыптастырып, тұлға рухани баюына септесіп, 

бос уақытты дұрыс пайдалану мәселесін шешеді.  

Мектептен тыс мекемелердің тәрбие беру үрдісінде музыкалық тәрбие жұмыстарының 

түрлі формалары мен әдістемесі маңызды орынға ие, сол себепті де музыканы оқыту мен 

өнерге баулуда мектеп сабағымен шектелмеуіміз қажет.  

Музыканы оқыту оқушыларды көпшілік музыкалық ағарту жұмыстарына баулуда 

көмектеседі. Бастауыш сынып оқушыларына руханилық тәрбие берудің көпшілік формалары 

тұлға музыкалық қабілеттері мен жалпы оқушылар музыкалық дамуын тексеруді қажет 

етпейтін іс-шаралар. Іс-шараларға оқушы өз ынтасы мен қызығуына сай қатысады. Көпшілік 

іс-шаралар музыка, музыканттар туралы әңгіме, диспут, лекция концерт, музыка аптасы, 

ертегілер, ертеңгіліктер, мерекелік кештер, музыкалық спектакль, ән мерекесі, музыкалық 

жарыстар баланың жалпы дамуына әсер етумен бірге жалпы мақсаттылықта руханилық-

ұлттық тәрбие беруді қамтамасыз етеді. Музыкалық үйірмелер, ансамбль, студия жұмыстары 

педагогтың оқушымен дара қатынас, орнатып жұмыс істеуге мол мүмкіндік бере отырып, 

олардан, шығармашылық ұжым ұйымдастыруға көмектеседі. Әсіресе, мектептен тыс 

мекемелердегі бастауыш сынып оқушыларына руханилық тәрбие беруде маңызды роль 

атқарады. Мұндай сабақтар оқушы дүниетанымын кеңейтіп, оларды өз бойында көркем-

руханилық қажеттілікті дамытуға тәрбиелейді.Шығармашылық және танымдық 

мотивациясын қалыптастырып дамыту, әртүрлі жеке даралық талаптарын қанағаттандыру 

мен кәсіп таңдаудағы еркіндігіне, оның бағдарын айқындауына жәрдемдеседі. 

 Қоғам сұранысының күн санап арта түсуі табиғи құбылыс. Сондықтан да қоғамдық 

өмірге балалар мен жасөспірімдерді бейімдеу, салауатты өмір салтына тарту, сабақтан бос 

уақытын мазмұнды,дұрыс ұйымдастыруына жағдай жасау болып отыр. 

Тәрбие түрлері өз алдына дербес, әрқайсысы тәрбие беру жүйесінде өзіне ғана тән қызмет 

атқарады, бірақ та оларды біріктіретін бір ғана негізгі мақсат, жан-жақты дамыған тұлға 

тәрбиелеу. Мектептен тыс білім беру мекемелерінің руханилық тәрбие беру ісі түрлі 

формаларда жүзеге асырылуда: ертеңгіліктер, тәрбие-танымдық іс-шаралар, соғыс, еңбек 

ардагерлерімен кездесу кештері, ата-аналармен бірге іс шаралар және т.б., барлығында 

музыка сүйемелдеуінде өтіледі, музыкасыз болмайды. Көркемдік білімнің құрамдас бөлігі 

ретінде музыкалық тәрбие оқушылар руханилық тәрбиесін нығайтуға көмектеседі.  

Мектептен тыс білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстары еріктілігімен ерекшеленеді: 

оларға бағдарламаны орындау міндеттерімен шектелмеу; түрлі жастағы оқушыларды қамту; 

өз бетінше әрекеттену жұмыстары қоғамдық, пайдалы жұмыстарға бағытталуы; жұмыс 

түрлері мен формаларының көп түрлігі сияқты белгілер тән. Сонымен бірге көптеген зерттеу 

жұмыстарын талдау сабақтарда музыка ықпалы, әсері елеусіз қалатынын көрсетті. Бұған 

музыка сабағы сағаттарының аздығы, оқушыларға руханилық-ұлттық тәрбие беруде музыка 

құралдарын толық пайдаланбайтын педагогтар бар деген сияқты факторларға байланысты 

екенін байқаймыз. 

    Оқушыларды ұлттық музыка өнері арқылы  тәрбиелеуде  мектептен тыс            

мекемелердің алатын орны. 

Әрбір жеткіншек өз халқының тарихы, әдет - ғұрпы, мәдени дәстүрі саласынан белгілі 

деңгейде білім мен тәрбие алып шығуы, сөйтіп өз елінің  игілігіне үлес қосуға даяр болуы 

қажет. Ал мұның өзі ең алдымен бүкіл мемлекеттің, соның ішінде мектептің жалпы тәрбие 
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жүйесін қазақ халық музыкасының негізінде жетілдіруді талап етеді. Қазіргі таңда мектеп, 

қосымша білім беру ұйымдары, балабақшалар мен арнаулы орта және жоғары оқу 

орындарында ескі педагогикалық тәжірибелердің орнына жаңаша, ұлттық тәлім-тәрбиенің  

қағидаларына негізделіп жазылған «Қазақтың салт-дәстүрлері» М.Смайлов [1],«Қазақтың 

тәлім-тәрбие тарихы» Қ.Б.Жарықбаев [2], «Елім-ай» М.Х.Балтабаев[3],«Кәусар бұлақ» 

З.Ахметова [4], «Мұрагер» Ә.Ы.Райымбергенов [5]. және басқа да көптеген ғылыми-тәлімдік 

бағдарламалар басылып шығып, оқу - тәрбие жұмыстарына енгізіле бастады. 

Жалпы білім беретін мектептердің бағдарламалары да оқу пәндерінің теориялық деңгейі 

мен практикалық бағытын қазақ халық музыкасының  талаптары тұрғысынан қайта қарап 

жетілдіруді, оның тәрбие құралдарының ықпалымен балалардың дербес шығармашылық 

ойлауын, талғамын дамытуды, еркін таңдауға боларлық ұлттық өнерге байланысты пән мен 

факультативтердің ауқымын кеңейтуді ескеруі қажет. Мысалы, мектептерде міндетті түрде 

қазақтың айтыс, әншілік, күйшілік, терме -жыр, шешендік, сәндік -қолданбалы өнерлер 

бойынша факультативтік курстар ашу, оны жүзеге асыруға байланысты қажетті 

дидактикалық кешендер (бағдарламалар, әдістемелік нұсқаулар, оқулықтар) жасау 

оқушыларға халық мұрасын жүйелі меңгеруіне септігін тигізеді. Сондай-ақ оқу - тәрбие 

процесінің әдістемесі мен ұйымдастырылуына да ұлттық мәдени дәстүрлерге, әдет -ғұрыпқа 

байланысты өзгерістер енгізген дұрыс. Ол үшін осы талаптарға сай оқулықтар, оқу және 

техникалық құралдар жасап, оны оқу -тәрбие процесіне енгізу, оқушылардың осы 

талаптарды меңгеру деңгейін әлсін -әлсін тексеріп отыру, жауапкершілікті сезінуіне ықпал 

жасау қажет. 

Мектеп оқушыларының қалыптасып дамуы үздіксіз сипатта болатынын ескере отырып, 

оның іске асуы тек сабақ жүйесінде ғана емес, сабақтан тыс жүргізілетін әртүрлі тәрбиелік 

әрекеттерде ұштасады. Ол әлбетте сыныптан тыс және мектептен тыс тәрбие беру 

жұмыстары болып бөлінеді. 

Сыныптан тыс тәрбие жұмысы - тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде оған 

жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған және сабақтың 

мақсатымен өзара байланысты болып келетін тәрбие жұмысының дербес түрі. Ол әртүрлі 

тәрбие әрекеттерінің жиынтығы ретінде балаға кең көлемде тәрбиелік ықпал ете алады. 

Біріншіден, оқудан тыс әр тарапты әрекет баланың сабақта мүмкін болмайтын жан-жақты 

дара қабілетін ашуға ықпал етеді. 

Екіншіден, сыныптан тыс әртүрлі тәрбие жұмысының түрімен айналысу баланың жеке 

әлеуметтік тәжірибесін жандандырып жетілдіреді, оның адамзат құндылықтарына 

негізделген білімдерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен дағдысын 

қалыптастырады. 

Үшіншіден, сыныптан тыс түрлі тәрбие жұмысы оқушыларда әрекеттің әр түріне қатысты 

қызығушылығының дамуына, оған белсенді қатысуына деген құлшынысын тәрбиелеуге 

нәтижелі ықпал ете алады. Бүгінде бала өзінің бос уақытын қандай іске арнауды білмей 

жатса, соның негізінде олардың арасында қылмыстың көбеюіне әкеледі. Сондықтанда бұл 

өзекті мәселеге айналуда. 

Д.Б.Кабалевский жазғандай «оқушылармен сыныптан тыс, дұрыс ұйымдастырылған 

жұмыс, олардың моральдық сапа-қасиеттерін, еңбекқорлығын, ынта-жігерін, өз бетінше 

әрекеттенуді, шығармашылық белсенділікті, дүниетанымын қалыптастырады» [6,с. 142].  

Мектептен тыс білім беру мекемелерінде  музыкалық тәрбие жұмыстары дұрыс 

жоспарланып, музыкалық материал дұрыс таңдалып, орнымен пайдаланған және оңтайлы 

әдістеме мен түрлі жұмыс формаларын қолдану музыкалық тәрбие жұмыстары немесе 

басқаша айтқанда, рухани қажеттілік пен сезімдерді тәрбиелеуде, ұлттық көркем мәдениетін 

қадірлеу, музыкалық дәстүрлерімізді сақтауға, сондай-ақ  оқушыларды ізгілікке тәрбиелеу 

мәселесін шешуде маңызды роль атқарады. Халық музыкасын, халық музыка 

шығармашылығын, ұлттық әндер мен күйлерді оқып білу оқушы қажеттіліктері мен бағалау 
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қабілетін дамыта отырып, әрдайым музыкамен айналысуға баулиды.  Осы жұмыстарды 

жетілдіруде негізгі салмақ музыка мұғаліміне түседі. Музыка мұғалімінің қабілеттері мен 

кәсіби ептілігі, шеберлігіне байланысты. Ол оқушы бойында халық музыкасы мен байсалды, 

заманауи музыканы түсініп, қадірлеуге, мұраларды сақтауға, музыканың көркем идеясын 

ұғынып, сезуге, музыканы дұрыс бағалауға, талғампаздық қабілетін тәрбиелейді.  

1. Ұлттық музыканы қолданып түрлі іс-шаралар өткізу, музыкалық-әдеби  көріністерді 

көріп-тыңдату, музыканттар мен композиторлар туралы кинофильмдерді көрсету, кәсіби 

музыканттар ұжымының концерттік бағдарламаларын тыңдату сияқты іс-әрекеттердің 

арқасында, яғни ұлттық музыка құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының 

руханилық тәрбие беру мәселесін шешуге көмектеседі. 

2. Мектептен тыс білім беру мекемелерінде руханилық талғам мен руханилық қажеттілік 

тәрбиелеуге бағытталған музыкалық тәрбие жұмыстарының формалары жоғары дәрежелі 

көркем музыкалық шығармалар, оқушыларды практикалық жұмысқа баулу мақсатында 

музыкалық және шығармашылық іс-әрекеттерге қатыстыру, балалардың руханилық 

тәрбиесіне музыка мұғалімінен бөлек басқа пән оқытушылары мен үйірме жетекшілерін 

тарту және т.б. бастауыш сынып оқушыларының руханилық тәрбиесінде ұлттық музыка 

құралдарын қолдану тиімділігін дәлелдейді. 

3. Мектептен тыс білім беру мекемесі педагогикалық жүйесіндегі руханилық тәрбие 

бойынша музыкалық тәрбие жұмыстарында бастауыш сынып оқушыларының қоғам 

өміріндегі музыканың  рөлі мен мәнін түсінуге, оны дұрыс бағалауға, музыканы тану арқылы 

қызығушылығын оятып, музыкалық тәрбие жұмыстарына белсенді араласуына жағдай 

жасайды. 

4.  Мектептен тыс білім беру мекемелер қарамағында өткізілетін музыкалық танымды іс-

әрекеттер арқасында бастауыш сынып оқушыларының руханилық тәрбиесінің белгілері мен 

көрсеткіштерін жоғарылататын әрекеттер: оқушылардың терең де көркем ойға бай 

музыкалық шығармаларды меңгеруі; халық музыкасын руханилық тану ептілігінің дамуы; 

музыкаға дұрыс баға беру ептілігінің қалыптасуы; түрлі музыкалық танымды іс-әрекет 

формаларына қызығу, оның ішінде музыкалық орындаушылыққа қызығу. 

5. Мектептен тыс білім беру мекемесінің руханилық тәрбие жұмыстарын жетілдіруде 

негізгі салмақ музыка мұғаліміне түседі. Осы жұмыстардың табысты болуы музыка 

мұғалімінің қабілеттері мен кәсіби ептілігі, шеберлігіне байланысты. Ол оқушы бойында 

халық музыкасы мен байсалды, заманауи музыканы түсініп, қадірлеуге, мұраларды сақтауға, 

музыканың көркем идеясын ұғынып, сезуге, музыканы дұрыс бағалауға, талғампаздық 

қабілетін тәрбиелейді.  

6. Мектептен тыс білім беру мекемелерінің руханилық тәрбие жұмыстарының тиімділігін 

арттыру үшін көркемөнерпаздар үйірмесінің репертуарына көркем-идеясы жоғары, халық 

және байсалды, ұлттық музыка үлгілерін қосу қажет; музыканың іс-шара тақырыбына сай 

болуын қадағалау  керек; тыңдауға берілген музыкалық шығарманың бастауыш сынып 

оқушының жас шамасына сай болуы тиіс; оқушыларды осы шығармаларды тыңдауға 

дайындық жұмыстар қажет. 

Қазақ халық музыкасының қажеттілігі қазіргі кез талабына, қоғамдағы өзгерістерге, 

әлеуметтік жағдайларға байланысты туындап отыр. 

Қоғамның белгілі даму заңдылығы, ұлттық сана-сезімнің дамуына орай қазақ халық 

музыкасын игеруге байланысты қоғам талаптары да үздіксіз өсе бермек. Осыдан келіп қазақ 

халық музыкасын,дәстүрлерін тәлім–тәрбие үрдісінде, соның ішінде рухани-ұлттық 

тәрбиесінде пайдалануды жетілдіру қажеттілігі туындайды.Әрине, бұл процесте халық 

музыкасының әрбір кезеңдерінде қалыптасқан даму жолдарын талдау,оны саралап 

пайдалану, қоғамның даму перспективасын болжау маңызды орын алады. 

Қазақ халқының бүгінгі өскелең ұрпағы мен жастары адамгершілік сезімін  меңгерген, 

саясаттан және төрткүл дүние тынысынан кең хабардар. Сонымен қатар олардың талап -
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тілектері артып, өз халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын меңгеру қажеттігін түсінуі, 

республикадағы саяси -әлеуметтік жағдайларды, ұлт мәселесін дұрыс шешуде 

жауапкершілігін артты. 

Осыған байланысты жаңа проблемалар, соның ішінде оқушыларды ұлттық музыка өнерін 

жүйелі меңгертуге, олардың қатысуымен республикада ұлттық мәдени-тарихи дәстүрлерді 

дамытуға, сондай-ақ жастар арасында қазақтың рухани өмірінің үлгі-өнегесін 

таратуға,насихаттауға және оны рухани тұрғыда қабылдай білуге байланысты тәжірибелік 

шешімді нақты қарап, талдау қажеттігі туындайды. 

Әрбір жас ұрпақ өз халқының тарихы, әдет - ғұрпы, мәдени дәстүрі саласынан белгілі 

деңгейде білім мен тәрбие алып шығуы, сөйтіп өз елінің  игілігіне үлес қосуға даяр болуы 

қажет. Ал мұның өзі ең алдымен бүкіл мемлекеттің, соның ішінде мектептің жалпы тәрбие 

жүйесін ұлттық музыка өнері негізінде жетілдіруді талап етеді. 

Қорытынды 

Мектептен тыс білім беру мекемелерінің тәрбие жұмыстарының формалары: музыка 

туралы әңгіме, тақырыпты кештер, диспуттар, көркемөнерпаздар байқауы, фестивальдар,  

халық әндерінің  байқауы,халық аспаптарында ойнау конкурстары. Ұлттық музыканы 

қолданып түрлі іс-шаралар өткізу, музыкалық-әдеби  көріністерді көріп-тыңдату, 

музыканттар мен композиторлар туралы кинофильмдерді көрсету, кәсіби музыканттар 

ұжымының концерттік бағдарламаларын тыңдату сияқты іс-әрекеттердің арқасында, яғни 

ұлттық музыка құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының рухани тәрбие беру 

мәселесін шешуге көмектеседі. 

Сонымен қатар оқушыларының тәрбиесінің белгілері мен көрсеткіштерін жоғарылататын 

әрекеттер: оқушылардың терең де көркем ойға бай ұлттық музыкалық мұрасын  меңгеруі;  

музыкаға дұрыс баға беру ептілігінің,талғамының қалыптасуы; түрлі музыкалық танымды іс-

әрекет формаларына, оның ішінде музыкалық орындаушылыққа қызығу. 

Мектептен тыс білім беру мекемелерінің рухани тәрбие жұмыстарының тиімділігін 

арттыру үшін көркемөнерпаздар үйірмесінің репертуарына көркем-идеясы жоғары,  ұлттық 

музыка үлгілерін қосу қажет; музыканың іс-шара тақырыбына сай болуын қадағалау  керек; 

тыңдауға берілген музыкалық шығарманың   оқушының жас шамасына сай болуы тиіс; 

оқушыларды осы шығармаларды тыңдауға,түсінуге және қызығушылығын арттыруға 

дайындық жұмыстар қажет. 

Мектептен тыс білім беру мекемесінің руханилық тәрбие бойынша өткізетін музыкалық 

тәрбие жұмыстарының тиімділігін арттыруға байланысты мынадай ұсыныстарымыз бар: 

білім беру департаменті мен бастауыш сынып мұғалімдері білімін жетілдіру институтымен 

бірлесіп практикалық тәжірибе алмасу мақсатында теориялық семинарларды ұйымдастырып 

өткізу; музыка мұғалімдерінің өз тәжірибесінде халық музыкасының ұлттық музыканың 

озық үлгілерін қолдану; руханилық тәрбие беру орталықтарын әлем музыка мәдениетінің 

үлгілерімен қамтамасыздандыру, таныстыру, кітапхана қорын руханилық бағыттағы 

шығармалармен толықтыру; музыкалық тәрбие жұмыстарының қолданбалы, белгілі, әдіс-

тәсілдерін практикаға ендіру мен бірге жаңа жұмыс формаларын іздестіріп, қолдану қажет, 

әсіресе: халық педагогика құралдарын руханилық тәрбие беру орталықтарында қолдану; 

халық өнері академиясын құру; халық музыка апталықтарын, мерекелік іс-шараларын: ән 

мерекесін, халық әндерінің байқауын ұйымдастыру; мектептен тыс білім беру мекемелерінің 

әдіскерлері мен музыка мұғалімдерін және өнер саласының жетекшілерін руханилық тәрбие 

беру жұмыстарын ұйымдастыру барысында  бірлесіп өткізуге шақыру. 
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СЫР БОЙЫ ЖЫР МАҚАМДАРЫ МЕН ҚАЗАНҒАП КҮЙЛЕРІНІҢ 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Сыр бойының жыр-мақамдары мен Қазанғап күйлерінің ұқсастығы жайлы 

айтылады. Қорқыт атадан бастау алған ұлтымыздың музыка иірімдері басқа да түркі тілдес 

халықтарында кездеседі. Бұл айғақ Сыр бойы мақам-саздары Қазанғаптың 

шығармашылығына үлкен әсер еткенін айқындайды. Көп зерттеушілер «Қазанғап Ақтөбенің 

күйшісі, бейіті сол жерде жатыр» дейді. Қазанғап өмір сүрген заманда Ақтөбе облысы, 

Қызылорда облысы деген терминдер болмаған. Сондықтан олай деп айту қисынға келмейді. 

Құлағы тесік өнер адамы Қазанғап күйлерін мұқият тыңдаған кезде күйлерінің ішінен Сыр 

бойы мақамдарының әуенін аңғарады. Бұл Қазанғаптың ел аралап жүріп, Сыр бойы жыршы-

жырауларын көргенін, естігенін дәлелдейді. Жалпы, біз қазақ күйшілерін жер-жерге, ру-руға, 

өңір-өңірге бөлгенге қарсымыз. Қазақтың күйі бар қазаққа ортақ. Демек, барлық халық 

күйшілері де қазақ халқына ортақ болуы тиіс. Автор бұл мақалада Қазанғап қай жердікі 

деген сөзге тоқталмайды. Автор Қазанғаптың Сыр бойы мақамдарынан әсер алып, сол 

иірімдерді өз шығармашылығына арқау етіп алғанын айтқысы келеді.   

Түйін сөздер: Қорқыт, Сыр бойы мақамдары, Қазанғап күйлері, сабақтастық, жыршы-

жыраулар.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАКАМОВ СЫРДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА 

И КЮЕВ КАЗАНГАПА 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается музыкальное сходство макамов Сырдарьинского региона с 

творчеством народного кюйши Казангапа. Национальные музыкальные истоки, которые 

берут начало с великого Коркута нашли свое отражение во многих мелодиях тюркских 

народностей. Мы можем твердо говорить, что творчеству Казангапа имело огромное влияние 
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макамы (мелодии) Сырдарьинского региона. Некоторые исследователи всегда и громко 

говорят, что народный кюйши Казангап жил и умер в Актюбинской области. В то время 

когда жил и творил Казангап, не было областей, как Актюбинская или Кызылординская. 

Хорошо прослушав произведения Казангапа грамотный музыкант может услышать макамы 

Сыра. Это означает, что Казангап писал свои кюи, прежде ознакомившись с творчествами 

эпических певцов Сырдарьинского региона. Некоторые кюи Казангапа прямо повторяют 

макамы земли Сыра. Казангап не только является земляком актюбинцев, он является 

великим сыном казахского народа, так как его творения принадлежат всей нации. Автор 

хочет это доказать в своей статье. 

Ключевые слова: Коркут, макамы Сырдарьинского региона, кюи Казангапа, 

преемственность, эпические певцы. 
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SUCCESSION OF THE MACAMS OF THE SYRDARYA REGION AND THE KYUIS 

OF KAZANGAP 

 

Abstract 

This article examines the musical similarity of the melody (maqam) of the Syrdarya region with 

the work of the folk kuishi Kazangap. National musical origins that originate from the great Korkut 

are reflected in many melodies of the Turkic peoples. This proves that the work of Kazangap was 

greatly influenced by the melody (maqam) of the Syrdarya region. Some researchers always and 

loudly say that the national kuishi Kazangap lived and died in the Aktobe region. At the time when 

Kazangap lived and worked, there were no such regions as Aktobe or Kyzylorda. Having carefully 

listened to the works of Kazangap, a competent musician can hear the Syrdarya melodies (maqams). 

This means that Kazangap wrote his kui, first of all, having familiarized himself with the work of 

the epic singers of the Syrdarya region. Some kuis of Kazangap directly repeat the melodies 

(maqams) of the Syrdarya region. Kazangap is not only a fellow countryman of the inhabitants of 

Aktobe, he is a great son of the Kazakh people, because his creations belong to the whole nation. 

The author wants to prove this in his article.  

Key words: Korkut, maqams of the Syrdarya region, kyuis of Kazangap, continuity, epic singers. 

 

Кіріспе. ХІХ-ХХ ғасыр арасында өмір сүрген қазақтың дәулескер күйшісі, замана 

жаршысы, алпыс екі тарау Ақжелең күйлерін өмірге алып келген Қазанғап Тілепбергенұлы 

жайлы зерттелген, жазылған еңбектер өте аз. Музыкатану ғылымдарының академигі 

саналатын Ахмет Жұбанов атамыздың өзі де Қазанғап туралы аз айтып кеткен екен. Ол кісі 

«Құрманғазы – күй  атасы» деген болатын. Кім біледі, Ахмет Жұбанов атамыз сол ХХ 

ғасырдың ортасында Қазанғапты тереңірек зерттеген болса, «Күй атасы – Қазанғап» деп 

айтар ма еді? Бұл деректің өзі Сыр бойының күйшілік дәстүрінің аз зерттелгенін көрсетіп 

тұр.  

Қазақ жерінде мақамдатып жыр айту ежелден келе жатқан киелі өнердің дара түрі. 

Дәлірек айтсақ, бұл өнердің көп сақталған, терең қалыптасқан жері Сыр бойы және 

Маңғыстау өңірі. Өнертанушы ғалым Әсия Мұхамбетованың «Қазақтың дәстүрлі музыкасы 

және ХХ ғасыр» атты кітабында «Қызылорда жері дүниежүзілік мәні бар дәстүрлі өңір» деп 

жазады [1]. Бұл жерде ғалым апамыз Сыр бойындағы жыраулық өнер туралы айтып отыр. 

Соңғы уақыттарда жыраулық өнер мен эпикалық дәстүр сөздері қатар қолданылып жүр. 

 Заманымыздың көрнекті ғалымы Р. Бердібаев та эпикалық дәстүрдің маңызы жайлы 

айтып та, жазып та кеткен. «Эпос көркемдік ойлаудың қайталанбас, мәңгілік мағынасы 
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кемімес, сұлулығы тозбас айрықша ажарлы бір деңгейі. ...Эпостың асыл мұраты, ірі 

тұлғалары, таза, табиғи шындығы, керемет көркемдігі сан қауымды адамдық, азаматтық 

рухында тәрбиелеп келді, оның әрі қарапайым, әрі қол жетпестей биік туындылары әлі де 

алуан буын өкілдеріне ерлік, шындық, мәрттік өнегесін дарыта берме» [2]. 

Филология ғылымдарының докторы Ақселеу Сейдімбеков өзінің 1992 жылы шыққан 

«Күй шежіре» кітабында былай дейді: ''Қазанғап күйлеріне ден қойғанда, оның алды-артында 

дәл сондай күйшілік дәстүрді кездестірмейміз» [3]. 

Өте орынды айтылған. Бірақ, осы тұста біздің айтатын дәйегіміз бар. Қазанғаптың 

алдында күйшілік дәстүрдің болуы міндетті шарт емес еді.   Сыр бойында Ұлы Қорқыттан 

бастау алған, атадан балаға жалғасып келе жатқан жыраулық дәстүр бар еді. Қолына қобыз 

немесе домбыра берсең термелетіп ала жөнелетін ұл мен қыз, жалықпайтын құйма құлақ 

тыңдаушысы бар, таңды-таңға асырып жырлайтын жыраулар бар болатын.  

Жалпы, қазақ халқының өнерпаздарын өңір-өңірге, облыс-облысқа, ру-руға бөліп қараған 

дұрыс үрдіс емес. Әрине, әр өнерпаздың не ел екенін, қай рудан шыққанын біліп жүргеніміз 

артық болмайды. Бірақ, біздің қанымызға сіңіп кеткен рушылдық, жершілдік ауруымыз бар. 

Сол «аурудың» кесірінен ұлттық өнерпаздар таяқ жеп отыр десем артық кеткенім болмас.  

Әр облыс әр күйшіні меншіктеп алған. Қазанғап атындағы Республикалық күйшілер 

сайысы міндетті түрде Ақтөбеде өтуі керек, Тәттімбет атындағы сайыс Жезқазғанда немесе 

Қарағандыда өтеді, Есір атындағы сайыс Ақтауда болады және т.с.с. Осы үрдіс жерге 

бөлінген емей немене? Ал, неліктен керісінше болмайды. Мысалы, Сүгір атындағы сайыс 

Өскеменде, Дәулеткерей атындағы сайыс Қызылордада, Дина атындағы сайыс 

Талдықорғанда және т.с.с. облыстарда неге өтпейді ?  

Қазақ өнері бар қазаққа бірдей, ортақ болуы тиіс. ХХ ғасырдың 70-80-90 жылдары 

консерваторияда оқып жүргенде, әр күйші барлық өңірдің күйлерін талғамай орындаушы 

едік. Консерваторияның мақсаты да жан-жақты етіп тәрбиелеу болатын. Ал, қазір «сен 

батыстансың, батыстан ойна, сен Қаратаудансың, Сүгірден тарт, сен Ақтаудансың, тек 

Маңғыстау өңірінің күйлерін орындауың қажет» деген т.б және т.с.с. сөздер көбейіп кеткен. 

Сыр бойынан келсең, «Құрманғазыны тартуға болмайды», батыстан келген күйшіге «сен 

Тәттімбет пен Сүгірден тартпа, тарта алмайсың» деген сияқты таяз әңгімелер мәдени ортада 

кезіп жүр.  

Міне, біз осылай біртұтас күй өнерін бөлшектеп, өңір-өңірге бөліп тастадық, күйші 

аталарымызды да жер-жерге, облыс-облысқа, ру-руға бөліп алдық. Домбырашы-күйшілер 

өзді-өзіміз таласып, қазақ халқына ортақ күй өнерін бөлшектеп жатқанда, домбырамыз 

скрипкаға, пианиноға, саксофонға, гитараға, трубаға, эстрадалық жеңіл әндерге және т.б. жем 

болды, сахнадан шеттеп қалды. Сөйтіп, қазір жетім баланың күйін кешіп, концерт 

залдарының есігінен сығалап жүр. Ол аз болғандай соңғы 10-15 жылда теледидар эфирінен 

де түсіп қалды. «Домбырашыларды қойшы, өзара келіспей жүреді, ауызбіршіліктері жоқ» 

деген пікір қалыптасып, ел аузында кезіп жүр.  

Ал, енді Қазанғапқа келейік. Ақтөбелік өнерпаздар «Қазанғаптың бейіті Ақтөбеде жатыр 

дейді. Сондықтан ол Ақтөбелік» дейді. Солай-ақ болсын, біз оған таласпаймыз. Бірақ, 

моланың орналасқан жері бұлтартпас айғақ бола ала ма? Құрманғазы атамыздың мүрдесі 

Астраханда жатыр, сонда ол орыстың күйшісі болғаны ма? Төле би Ташкентте жатыр, 

Жалаңтөс батыр Самарқанда, ал, сонда олар өзбектің биі мен батыры ма?    

Біз ешкімнің қатесін бетіне басайын деп отырған жоқпыз. Біздің айтайын дегеніміз мынау: 

Қазанғап жастайынан Сыр бойының мақам-саздарын, эпостық жырларды тыңдап, сол 

әуендерден әсер алып күйлер шығарған. Қазанғап күйлерін естігенде, жыр мақамдарын 

тыңдап отырғандай боласың. 

Сыр бойының жыраулық дәстүрі мен жыр мақамдарының ноталары төмендегі кітаптарда 

алғаш жарияланған болатын: Т.Тоқжанов   «Сырлы Сарын» 2000 ж. және Е.Мұстафаев 

«Мақам - мәңгілік мәйегі» 2006 ж.  
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Әйгілі жырау, филология ғылымдарының кандидаты Берік Жүсіповтың 1990 жылы жарық 

көрген «Жиделі Байсын күйлері» кітабында Шал Мырза күйшінің Қазанғапқа ұстаз болғаны 

айтылады. Тіпті, Сыр бойындағы ел аузында қалған Мырза күйшінің мынандай өлең 

жолдары бар: 

 «Болғанда сіз – өнерпаз, біз – бір сыншы. 

 Сүйсінді өнеріңе Мырза күйші. 

 Күй төгіп құдіретті домбырадан, 

 Қайда да халқыңменен бірге жүрші. 

 Деген ғой: «Асыл – тастан, ақыл – жастан». 

 Күйші жоқ Сыр бойында сенен асқан! 

Ақиық, қыран тектес Қазанғабым, 

Күйлерің асқай шалқып алты алаштан.» [4]. 

Соңғы он шақты жылдардың аясында Қошқарбек Тасбергенов, Ерболат Мұстафаев, 

Төлепберген Тоқжанов сынды күйшілердің орындауында Шал Мырзаның күйлері жиі 

орындалып, халық арасына тарай бастады. Мырзаның кейбір күйлерін 2000-жылдардың 

басында алғаш естіген Қазақстанның халық әртісі, заманымыздың дәулескер күйшісі 

Қаршыға Ахмедияров: ''Бұл не деген құйылып жатқан әсем әуендер'' деген болатын. 

Қаршыға ағамыздың осы тыңдаған күйлері Мырзаның «Бұғының күйі», «Ташауыз» және т.б 

күйлері болатын. 

Осы жерде бір орынды сұрақ туады. Мырза Сыр бойының күйшісі екендігі дәлелденген 

болса, оның шәкірті Қазанғап неге Сыр бойылық болмайды? 

Қазанғаптың күйлерін тыңдап отырып, Сыр бойының мақамдарын естиміз. Кейбір күйлері 

бір мақамның ғана әуенінен құралған. Ондай мысалдарды көптеп кездестіруге болады. 

Мысалы: «Көкіл күйі» мен «Ер жігіт» термесі [5],  «Шырылдатпа Ақжелең» мен «Көрұғлы 

жырының 5 – мақамы»  және т.б. [6].   

      Берік Жүсіпов: «Қазанғап күйлерінің терең тамыры, өзекті бастауы Сырдың күрең 

топырағында. Күйші шығармашылығын Сырдың музыкалық мұраларымен, көне жыраулық 

мақам-саздарымен тығыз байланыстыра зерттегенде ғана оның күй әлеміндегі жеткен 

жетістігі мен ашқан жаңалығы шын мәніндегі бағасына ие болмақ» деп айтқан болатын [7].    

       Әңгіменің соңында айтарымыз, Қазанғапты Сыр бойылық немесе Ақтөбелік деп 

айтысқаннан гөрі, Қазанғаптың күйлері Сыр бойының жыр мақам-саздарынан әсер алғаннан 

шыққан күйлер деп толық сеніммен айта аламыз.  

      Қорытындылай келе, Ж.Р.Жармағамбетовтың  «Музыканың тәрбиелік әлеуеті зор, 

бірақ оның әсері шын мәнінде эстетикалық және пайдалы болуы үшін ол нақты, жүйелі және 

мақсатты жұмысты қажет етеді» сөзін келтірсек, бұл тақырып өнертану саласындағы қазіргі 

зерттеулердің маңызды тақырыптарының бірі болып табылатындығымен байланыстырған 

жөн [8, Б. 57]. Мұндай жұмысты «Сыр бойы жыр мақамдары мен Қазанғап күйлерінің 

сабақтастығы» басты тақырыпта мектептегі музыка сабақтарында, сыныптан тыс және 

мектептен тыс жұмыстарда, мәдени-тыңығу жұмыстарында, лекция-концерттерде, 

шығармашылық вебинарларда және т.б. өткізілуі керек. Себебі, мұндай шығармашылық іс-

әрекет оқушылардың кең ауқымды білімін қалыптастыруға, көркем дүниетанымын 

дамытуға, көркемдік талғамын қалыптастыруға ықпал етеді. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ   

В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УРОКА МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена  исcледованию деятельности будущего учителя музыки, педаго-

гической природы его творчества: рассматриваются компетенции, необходимые для его 

эффективной и пладотворной работы над музыкальным материалом урока; раскрываются 

содержание обновленной программы, рассматриваются некоторые этапы его вокально-

хоровой и творческой работы на уроке музыки. Анализируются некоторые работы ученых и 

исследователей раскрывающие сущность поянятия «компетенции», параметры 

профессионального мастерства и методика овладения компетенциями в практике 

преподавания. 

Статья освещает  практическую работу студента во время прохождения педагогической 

практики в школе, отражающая методическую подготовку преподавания предмета музыки в 

школе. Такого рода деятельность направлена на привитие обучающимся навыков 

компетентностного подхода, помогает  формированию исследовательской деятельности, 

освоению педагогической  технологии, но и позволяет овладеть основными базовыми 

методами, используемые в практической работе учителя музыки в школе. 

Ключевые слова: компетенции, интерактивные методы, урок музыки, практика,  

обновленная программа.  
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МЕКТЕПТЕ МУЗЫКА САБАҒЫН ОҚЫТУ ПРАКТИКАСЫНДА 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ   ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Аңдатпа 

Мақала болашақ музыка мұғалімінің қызметін, оның жұмысының педагогикалық сипатын 

зерттеуге арналған: сабақтың музыкалық материалы бойынша оның тиімді және жемісті 
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жұмысына қажетті құзыреттіліктер қарастырылады; жаңартылған бағдарламаның мазмұнын 

аясында, музыка сабағында вокалдық, хордық және шығармашылық жұмыстарының кейбір 

кезеңдерін қарастырады. Ғалымдар мен зерттеушілердің «құзыреттілік» ұғымының мәнін, 

кәсіби шеберліктің параметрлерін және оқыту тәжірибесінде құзыреттіліктерді игеру 

әдістемесін ашатын кейбір еңбектері талданады. 

Мақалада мектепте музыка пәнін оқытудың әдістемелік дайындығын көрсететін 

мектептегі педагогикалық практика кезіндегі студенттің практикалық жұмысы ерекше 

көрсетілген. Қызметтің бұл түрі студенттердің бойында құзыреттілік тәсіл дағдыларын 

қалыптастыруға, ғылыми-зерттеу қызметін қалыптастыруға, педагогикалық технологияны 

игеруге бағытталған, сонымен қатар мектепте музыка мұғалімінің практикалық жұмысында 

қолданылатын негізгі әдістерді игеруге мүмкіндік береді. 

Кілт сөздері: құзыреттіліктер, интерактивті әдістер, музыка сабағы, практика, 

жаңартылған бағдарлама. 
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FORMATION OF COMPETENCIES 

IN THE PRACTICE OF TEACHING A MUSIC LESSON AT SCHOOL 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the activities of the future music teacher, the pedagogical 

nature of his work: the competencies necessary for his effective and fruitful work on the musical 

material of the lesson are considered; reveals the content of the updated program, examines some of 

the stages of his vocal, choral and creative work in a music lesson. Some works of scientists and 

researchers are analyzed that reveal the essence of the concept of "competence", the parameters of 

professional skills and the method of mastering competencies in teaching practice. 

The article highlights the practical work of the student during the teaching practice at school, 

reflecting the methodological preparation of teaching the subject of music at school. This kind of 

activity is aimed at instilling in students the skills of a competence-based approach, helping to form 

research activities, mastering pedagogical technology, but also allows them to master the basic 

basic methods used in the practical work of a music teacher at school. 

Key words: competencies, interactive methods, music lesson, practice, updated program. 

 

Деятельность учителя – это постоянный поиск и самосовершенствование. Новые 

парадигмы педагогического образования и требования к учителя как квалифицированному 

специалисту стимулирует его к творчеству, отражая  широту посика творческих навыков, где 

каждый находит для себя  свой путь совершенствования педагогического мастерства.  

Хотелось бы отметить, что хорошего учителя музыки всегда отличает высокий уровень 

образованности и профессиональной комтепентности, стремление использовать в своей 

работе лучшее, интереснее, познавательное и полезное для обучающихся, что дает теория и 

практика современного образования. 

С переходом всего среднего образования  нашей республики на новый подход обучения – 

обновленное содержание среднего образования, позволяет по-ному переосмыслить свою 

деятельность, по-новому взглянуть на новые методы, сделать переоценку к подходу 

обучения и приблизиться к эффективным методам и формам работы, закрепляя творческий 

обучающийся союз между учителем и своими учениками. 
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Но как показывает опыт учителей-практиков, в том числе  и учителей музыки, хорошо 

знать свой предмет, передовой педагогический опыт своих коллег, еше не достаточно для 

умения видеть перспективу новой педагогической идеи, найти пути и средства наилучшего 

способа ее практической реализации, что обусловлено наивысшем мастерством учителя, его 

творческим кредо. Новые изыскания в теоерии и практике, методике  преподвания ставят 

новые задачи, на которые требует ориентироваться  наше время – время информационных и 

педагогических технологий. 

По высказыванию Асхата Алимова, который полагает, что в образовании происходят 

глобальные перемены, а именно «переход от репродуктивного обучения к 

конструктивному», «от знаниевой парадигмы к деятельностоной», с «изменением цели от 

интеллектуальной личности к рефлексвиной», во главе угла ставится основные принципы 

интерактивного обучения [1]. Ученый говорит, что учителю важны следующие компетенции, 

«быть готовым: 

 к разрешению проблем;  

 к самостоятельной познавательной деятельности;  

 к коммуникации (на казахском, русском, английском языках); 

 к использованию информационно-коммуникационных технологий на уровне 

эффективного пользователя; 

 к социальному взаимодействию;  

 нести ответственность за свою Родину на основе сформированности казахстанского 

самосознания и идентичности; 

 к  самосовершенствованию, самоопределению, самореализации [1]. 

XXI  век – это век еще и информационных технологий, где процесс обучения на 

современном этапе основывается на системе непрерывного образования. И не последнюю 

роль здесь играют новые педагогические, информационные технологии, которые по-разному 

влияют и изменяют систему образования. С учетом интересов развития общества и с учетом 

поставленных целей образования  важно определиться с приоритетами в области 

педагогических технологий. Среди разнообразных новых педагогических технологий 

наиболее  распространены следующие виды: 

 Методы обучения в сотрудничестве (cooperative learning); 

 Методы проектов; 

 Разноуровневое обучение; 

 Модульное обучение [2]. 

Все указанные технологии  предусматривают индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению и воспитанию обучающихся. Именно они полнее раскрывают 

«возможности  педагогических, дидактических функций этих методов в реализации, 

заложенных в них потенциальных возможностей», - утверждает Е.С. Полат [2, c. 34-35]. 

Поэтому исследование сущности компетенции учителя музыки позволило обратится к 

трудам и исследованиям ученых, однозначно считающих, что компетенции – это 

интегральное качество личности учителя, его деятельность, направленная на формирвоание 

навыков и умений оперировать знаниями и практически использовать в реальной ситуации 

на уроках в школе. Это исследование отражается в первой части данной работы. 

Практическая часть исследования демонстрирует навыки, с которыми мы непосредственно 

сталкнулись в процссе педагогичсекой практике в школе и его результаты. 

На формулировку определения «компетенция» и «компетентнгость» в исследовательской 

литературе можно встретить немало высказываний. Так, к примеру, В.Д. Шадриков, 

составляя диаграмму компетенций и компетентности выделяет несколько «видов 

деятельности:  

 компетентность в мотивации учебной деятельности ученика; 

 компетентность в целеполагании учебной деятельности; 
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 компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

отражает качество реализации педагогом каждого из этапов процесса целеполагания: 

 компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и 

учебного материала конкретного урока; 

 компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для реализации 

индивидуального подхода в обучении; 

 компетентность  в   предмете   преподавания   (предметная компетентность); 

 компетентность в принятии решений, связанных с разрешением педагогических 

задач» [3]. Тем самым он дает четкое различие между этим терминами, указывая, что 

«компетенция» - это «опыт решения профессиональных задач», а «компетентностью» 

является «деятельность в которую входит: 

 знания умения и навыки, 

 способы деятельности, 

  самоуправление, 

  субъективность.    

В рамках нашего исследования мы придерживались точки зрения ученых К.Д. Шадрикова 

[4], Н.Ю. Волгина [5], А.К.Марковой [6] и других, согласна которой компетентность 

«определяется как совокупнсть знаний, умений, опыта,  реализующаяся в деятельности», 

«способность, проявляющаяся в деятельности, основанная на знаниях, ценностях». Так, к 

примеру,  Н.А. Волгин [5] утверждает, что компетентность учителя представлется не столько  

наличием знаний и умений, но и умелым использованием их в «реализации своей 

преофессиоальной функции». Другой ученый О.Л. Жук [7] по д компетенциями понимает 

«синтез знаний, умений и способностей и готовности действовать в ситуации, решать 

профессиональные задачи.... к достижению более качественного результата». И.А. 

Коллесникова [8] рассматривает компетентность учителя «как интегральную личностную 

характеристику, отражающая готовность выполнять профессиональные функции». 

В научной литературе наиболее раскрытую формулировку мы нашли в трудах А.К. 

Маркова, который «выделяет следующие виды компетенций: 

 специальную – компетентность в рамках конкретной специальности, пишет ученый; 

 социальную – предполагающая общение и взаимодействие; 

 персональную – использование «индивидуально-личностных особенностей» касаемой 

области результатов своей деятельности; 

 полипрофессиональную – предполоагающая наличия у учителя эрудицию, широкий 

кругозор; 

 аутокомпетентность – указывающая на внутрениий мир учителя, его представление о 

себе,  своих качествах, способностях, особенностей, потребностей, целей, мотивов и 

ценностных ориентаций» [6]. 

В нашем исследовании нас заинтересовали указанные выше виды компетенций 

применимые для учителя музыки. Так как  по роду своей деятельности учитель музыки 

сталкивается с проблемами творчества, коммуникацией, владением специальными 

навыками, как игрой на музыкальном инструменте, разучивание песни,  слушание музыки в 

записи; предполагается, что для этого у него должен широкий музыкальный кругозор для 

рассказа о музыке, объяснения музыкальных явлений, приниципов построения музыкальной 

формы и в то же время он должен уметь анализировать ситуацию, адаптированную для 

слушательского восприятия музыки, уметь перестраиваться по теме и задачам урока, вести 

диалог-дискуссию, обладать самокритикой, владеть самоанализом своих действий, 

направленные на результативность всего урока и всех занятияй  по музыке. 

О роли и значимости компетенции учителя  написано не мало в научно-исследовательской 

литературе. Если обратиться к его определению, так в словаре Википедии она трактуется как 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

145 

«круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомден» и приводятся виды компетенций, 

как  

- профессиональная компетенция, предполагающая  «способность успешно действовать 

на основе полученных знаний, опыта, умений при решении профессионаьных задач»; 

- общие компетенции, отвечающие за «универсальные способы деятельности» в какой-

либо профессии; 

- ключевые комптенции образуются в «совокупности действий» в 

конкуретноспособной среде  и другие [9]. 

  В частности, в деятельности учителя музыки в проведении уроков музыки могут 

встречаться несколько видов компетенций одновременно, это могут быть компетенции 

профессиональные, предметные, метапредметные и т.д. 

  В учении о проблемном обучении М.И. Махмутова сказано, что «предметом познания в 

процессе обучения должны быть не только знания, но и также структурная и 

операциональная сторона», где ставится акцент на  способе  приобретения знаний и как им 

пользоваться [10]. Таким способом, на наш взгляд, являются его предметная область 

деятельности, подготовка и разработка уроков, методическая подготовка, разработка заданий 

формативного оценивания и т.д. 

В процессе преподавания уроков музыки во время прохождения педагогической практики 

мы, используя таксономию Б. Блума [11], можем его применить для формирвоания 

компетенции учителя музыки, связанная с типами мыслительного поведения.  

Приведем иерархию деятельности учителя музыки в процессе его деятельности на уроках 

музыки в процессе вокально-хоровой работы над музыкальным материалом, взятый за 

основу из работы Л.Ш. Какимовой  (Таблица №1). Так,  

«Создание – интерпретирует музыкальный образ и воплощает творческий замысел 

произведения, выдвигает собственную трактовку 

Оценка – оценивает выступления конкурсантов (критикует, поддерживает, самоанализ) 

Синтез – обобщает личностный опыт и опыт других претендентов 

Анализ – отбирает приемы звуковедения и дирижерские жесты в процессе дирижирования 

произведениями 

Применение – выстраивание и моделирует свое публичное выступление 

Понимание – обобщает музыкальный материал 

Знание – определяет выбор программы и репертуар, отбирает произведения» [12, С.102]. 

 

Задания отражают формирование компетенций: 

 

Уровень 

процесса 

Компетенции   Задание 

оценка профессиональные продемонстрировать методику работы 

над хоровым произведением 

синтез профессиональные показать приемы и методы для 

разучивания технически сложных 

эпизодов при разучивании произведения 

анализ предметные показать средства исполнительской 

выразительности в процессе 

дирижирования 

применение предметные разучивание произведения с хором в 

структуре моделирования учебного 

процесса 

понимание предметные показать приемы дирижерской техники, 
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освоения размеров и их дирижерские 

схемы в активизации музыкально-

слуховых представлений, чистое 

интонирование 

знание предметные знание различных методов обучения: 

эскизный метод работы над партитурой,  

метод «отбеливания» текста, метод 

мысленного интонирования и др. 

 

Таблица № 1 – Иерархия уровней мыслительных действий учителя музыки  по 

таксономии Блума в процессе вокально-хоровой работы
1 

. 
 

     Параметры оценивания выражаются в критериях, такими как:  

 владение навыками дирижирования;   

 работа с учебным хором;  

 исполнительское мастерство в воплощении художественного замысла и 

музыкального образа произведения. 

Составными компонентами процесса оценивания результатов образования в науке 

являются обратная связь и рефлексия. Под обратной связью понимается отклик, полученный 

в ходе диалогов внутри учебно-методических мероприятий, возникающий между студентом 

и преподавателем. Важность которых, указывают ученые, обусловлена тем, что она может 

способствовать образованию студентов и формировать их обучение, а также влиять на 

развитие, память и опыт студентов.  

Для того чтобы обратная связь была полезна в обучении, будущие учителя должны знать: 

Какая деятельность является эффективной (цели, критерии). Как их настоящие результаты 

соотносятся с эффективной деятельностью (сравнение) [11]. Следовательно, и рефлексия 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, если она охватывает 

все этапы обучения, а именно:  

 Оценка знаний (Что было удачно в выступлении, а что не удалось реализовать?)  

 Определение пробелов в обучении (Что мне необходимо знать?) 

  Обратная связь и оценка (Была ли достигнута цель?)  

 Оценка интеграции новых знаний с уже имеющимися знаниями (Было ли достигнуто 

мною исполнительское  мастерство? Что бы хотелось в будущем осуществить и 

реализовать?).  

      Таким образом, в результате такого рода деятельности формируются: 

 предметные (владение общими принципами дирижирования в учебной и 

педагогической деятельности) и  

 профессиональные (способность применять современные технологии, методы, 

средства обучения в области педагогики музыкального образования) компетенции 

учителя музыки.  

 

      Парадигма образования направлена на сегодняшний день на самостоятельную работа 

по освоению знаний и умений. Изучая научную литературу по формированию когнитивных 

компетенций, мы обратились на работы известного зарубежного ученого в этой области 

Дж.Биггса,  «четыре типа знаний: декларативные, процедурные, условные и 

                                                           
1 Какимова Л.Ш. Формирование компетенций в подготовке будущего учителя музыки // Мат. Международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы музыкального образования и формирование новой модели 

художественного образования в Республике Казахстан». – Алматы, КНК им. Курмангазы, 14.04.2016. – С. 99-103. 
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функциональные» [13]. Так, демонстируя на уроках музыки учитель навыки вокально-

хоровой работы начиная от вокального распевания всего класса, разучивания по фразам 

мелодии школьно-песенного репертуара до проведения отчетного концерта или открытого 

урока,  он руководстуется различными видами деятельности: беседа, разговор омузыке, 

информация о композиторе, о содержании музыкального произведения, показом мелодии, 

игра на инструменте, репетиционный жест, аккомпанирование, совместное исполнение с 

хором учащихся, организация урока-концерта или урока-лекции, осмысление  самого 

процесса, саморефлексия. Следовательно, учитель музыки применяет в своей деятельности 

компетенции направленные  непосредственно на свою педагогическую работу, о чем и 

говорит в своих исследованиях Дж. Биггс и А.К. Марков, предполагающее компетенцию  

«индивидуально-личностных особенностей». 

Саморефлексию учитель проводит вопросами: «Смог ли я уделить всем учащимся 

должное внимание? Смог ли я донести до учеников основную тему урока? Научились 

школьники тому? Что я хотел бы донести до их понимания и восприятия?» и другие. 

Обновленное  содержание программы предполагает необхоимость проведения обратной 

связи как компонента процесса оценивания результатов обучения. Ученые Д.Николь и 

Д.Макфарлен-Дик представили  научному сообществу «семь принципов эффективной 

практики обратной связи, такие как: 

1. Способствовать рефлексии и самооценке в обучении.  

2. Предоставлять учающимся качественный анализ результатов оценки. 

3. В процессе обучения поощрять диалог между учающимися и преподавателем.  

4. Через оценку поощрять положительную мотивацию учащихся и уверенность в себе.  

5. Предоставлять возможности непрерывной обратной связи  

6. Использовать полученную информацию в целях формирования методов обучения» [14]. 

На наш взгляд, такие принципы могут быть применимы в процессе преподавания уроков 

музыки в школе, позволяющие формировать  у будущего учителя музыки профессиональные 

компетенции: через анализ своей деятельности, адаптацию ситуации на уроке приблизиться 

к самосовершенствованию своего педагогического мастерства. 

Согласно учению Д.Николь и Д.Макфарлен-Дик, мы хотели бы представить 

функционнальную деятельность учителя музыки в определении видов компетенций на уроке 

музыке (Таблица № 2). 

 

Вид  Действия учителя Действия ученика 

П
р

ед
о
ст

а
в

л
ен

и
е 

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

 

Предложить учащимся  

посмотреть дома материалы по 

теме урока; повторно прослушать 

в записи через интернем, 

прослушанную на уроке 

музыкальное произведение. 

Распросить родителей; просмотреть 

интернет, журналы, статьи, книги и т.п. 

Д
и

а
л

о
г
 м

еж
д

у
 

у
ч

и
т
ел

ем
 и

 к
л

а
сс

о
м

 

Ставит перед учениками 

проблему: «Отличается ли 

современная музыка от 

традиционной народной/ 

отмузыки XVIII-XIX веков и 

какие предположения вы могли 

бы предоставить в своем 

утверждени». 

На время  подготовки ответов  

учащиеся распределяются  погруппам, в 

котором решают проблему по 

направлению своей деятельности: 

исследовательской или же творческой. 
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М
о
т
и

в
а
ц

и
я

 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 Предлагает  принять участие  в 

музыкально-театрализованной 

поставновке; сделать доклады 

или рефефраты на определенные 

темы четверти.  

Учащиеся самостоятельно готовятся  

по выбранной теме деятельности. 

Н
еп

р
ер

ы
в

н
а

я
 о

б
р

а
т
н

а
я

 

св
я

зь
 

Учитель музыки обеспечивает 

: 

 прослушивание и анализ  

музыкальных произведений по 

обновленной программе музыка; 

 просмотр видеороликов, 

презентаций по теме урока; 

 репетиции вокально-

хорового или ансамблевого 

исполнения; инструментального 

исполнения; 

Учащиеся активно участвуют в 

указанных видах деятельности, готовят  

исполнение, постановки, костюмы, 

плакаты, презентации и т.п. 

А
н

а
л

и
з 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

  Учитель музыки организует и 

координирует порядок 

выступлений с докладами, 

подготовленными концертными 

номерами; проводит и организует 

репетиции и концертные 

выступления. 

Выступают индивидуально,в ансамбле, 

участвуют в концернтных и других видах 

деятельности. 

Р
еф

л
ек

си
я

 и
 

са
м

о
о
ц

ен
к

а
 

Учитель музыки организует 

рефлексивную оценку с 

учащимися совместной работы, 

свою саморефлексию, 

взаимооценку как внутри 

небольших групп, так и разных 

групп и всего класса в целом. 

Обсуждают  результаты выступления; 

проводят рефлексию и обратную связь. 

 

Таблица  № 2 – Функциональные компетенции учителя музыки на уроке. 

  

Таким образом, анализ научно-исследовательской литературы показывает, что 

исследование понятия компетенции рассматривается  с двух позиций, как личностное 

индивидуальное профессиональное качество учителя, и как интегральное образование, 

проявляющееся непосредственно в деятельности.  

Что касается деятельности учителя музыки компетенции проявляются в частности в 

организации как самого урока музыки, так и его подготовки с  учебнометодическим 

подходом, подбором методов и форм работы, как вокально-хоровая работа, разработка 

творческих заданий, формулировка вопросов и т.д. Творческие задания в этом случае 

«закрепляют  и расширяют знания, научают их применять в практико-ориентированной 

среде, прививают компетенции, необходимые ему для своего дальнейшего саморазвития и 

самообразования» [15, С. 129]. 

На рисунке № 1 мы хотели бы продемонстрировать задание на формативное оценивание 

по теме урока «Обрядово-бытовые песни», апробированные нами в ходе  педагогической  

практике в школе в 5 классе [16]. В решении данного задания школьники закрепляют знания, 

устанавливают  связь с жизнью, приводят примеры из личностного опыта, учаться развивать 

воображение, приводят доводы, сопоставляют, анализируют и т.д. 
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       Задание: Выберите правильный вариант ответа.  Допишите определения жанровой 

разновидности песни.  

 

1. Обрядовые песни - это 

_____________________________________ 

_________________________________________________________

__ 

 

2. Бытовые песни – это __________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кто исполняет песню «сынсу», «танысу»?                                                            

 

А) невеста, прощаясь с родственниками  

 

Б) подруги, прощаясь с невестой  

 

В) гости на свадьбе  

 

4. Как переводится песня «Той бастар»?    

 

А) праздник  

 

Б) открытие торжества  

 

В) праздничный стол  

 

5. Какой состав исполняет песню «Жар-жар»?  

А) мужской и женский хор  

Б) невеста и жених  

В) мама невесты  

 

6. К какому жанру относится песня «Әлди-әлди»?  

А) поучительная песня  

Б) колыбельная песня  

В) историческая песня  

 

7. Музыкальное состязание у инструменталистов называлось…  

А) айтыс Б) тартыс В) кокпар 

 

Рисунок № 1 -  Задание на формативное оценивание 
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 Прохождение практики в школе позволило приблизиться к педагогической деятельности, 

где формируются важные компетенции, необходимые для будущего учителя музыки. 

Выводы. 

1. Анализ понятия «компетенции»  в деятельности учителя музыки позволил уточнить 

сущность данного определения в подготовке к урокам музыки. 

2. Приоритетными задачами образования являются: обновленная программа содержания 

среднего образования, система критериального оценивания, интерактивные методы 

обучения, новейшие методики обучения, которые способствуют формированию у будущих 

учителей  компетенций, необходимых ему в дальнейшей педагогической деятельности, такие 

как предметные, профессионаьные, коммуникативные, организационные, информационные и 

др. 

3. В ходе исследования были проведены уроки музыки, внеклассные мероприятия,  

подготовка к которым моделируют педагогическую деятельность учителя музыки, что 

существенно сказывается на педагогическом мастерстве владения компетенциями, 

необходимые в практической работе школьного учителя музыки.  

Заключение. Практика показывает, что отдельные исследования проблемы компетенций 

не  достаточно  раскрывают формирование компетенций учителя музыки.  Отдельные 

исследования наглядно демонстрируют, насколько  сложно  перестроить систему 

образования, изменить отношения учителей к своему предмету, его преподавания. Но 

практический опыт педагогов-методистов позволяет  научиться видеть и слышать новые 

вызовы времени и быть вооруженым, готовым к новым открытиям, которые диктуются  в 

эпоху ценностно-ориентирвоанного обучения. Постепенно формируется сознание молодого 

учителя готовностью к новым обстоятельностам, к перемене парадигму образования и 

повышением требовательностью к себе, чтобы быть востребованным специалистов своей 

области в конкурентноспособной среде. 

Работа по обновленному содержанию образования учит открывать новые горизонты в 

практике преподавания уроков, в методике преподавания препдмета, наличием 

критериального оценивания, «перехода от знаниевой к когнитивной парадигме», изучения 

новых интерактивных методов  обучения и методик, сохранения и приумножения знаний 

путем формирования навыков и умений,  следовательно компетенций, необходимых для 

учителя музыки.  

Достижения результатов обучения – один из признаков проявления  высокого уровня 

способностей учителя, именуемые компетенциями. Это одно из важнейших направлений в 

педагогической работе. Главное определится в выборе разнообразных методик и методов 

обучения. 

Считаем, что данное исследование неисчерпывает своей актуальности и значимости, а 

следовательно требует своего дальнейшего продолжения.  
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Аңдатпа 

Мақалада болашақ музыка мұғалімінің білім берудің жаңартылған мазмұны аясындағы 

қызметі туралы баяндалады. Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында мектепте 

музыка сабақтарында интерактивті оқыту әдістерінің өзектілігі, мәні мен мазмұны 

қарастырылады. Жұмыстың әдістері мен тәсілдері, интерактивті оқыту әдістерінің кейбір 

түрлері мектептегі музыка сабақтарында талданатынының көрсетілген. Бұл мақалада білім 

берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы теориялық талдау осы мақалада маманның 

әдіснамалық дайындығына назар аударылып, оның нәтижелері студенттік ғылыми-

практикалық конференцияда сыналды. Мақаланың мазмұны мен құрылымы студенттің 

дипломдық тақырыбын таңдаудағы қисындылығын, негізгі зерттеу нәтижелерін 

педагогикалық практикада жүзеге асыруды, музыкалық білім беру педагогикасының 

ерекшелігі тұрғысынан әдіснамалық бағытты көрсетеді. Мақалада эксперимент нәтижелері 

қарастырылып жатқан проблема тұрғысынан ұсынылған. 

Кілт сөздері: интерактивті әдістер, музыка сабағы, оқыту, тәрбиелеу, жаңартылған 

бағдарлама. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 

  (НА ПРИМЕРЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Аннотация 

В статье раскрывается деятельность будущего учителя музыки в рамках обновленного 

содержания образования. Рассматривается  актуальность, сущность и содержание 

интерактивных методов обучения на уроках музыки в школе в рамках обновленного 

содержания среднего образования. Уточняются методы и приемы работы, анализируются 

некоторые виды интерактивных методов обучения на уроках музыки в школе. 

Теоретический анализ по данной проблеме в условиях обновленного содержания 

образования рассматривается в данной статье с ориентиром на методическую подготовку 

специалиста, результаты которого были апробированы в процессе студенческой научно-

исследовательской конференции. Содержание и стуктура статьи отражает логику выбора 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», №3(64), 2020 г. 

 

153 

темы дипломной работы студентом, внедрение основных результатов исследования на 

педагогической практике, методическую направленность в контексте специфики педагогики 

музыкального образования. Также в статье представлены результаты эксперимента  в свете 

исследуемой проблемы. 

Ключевые слова: интерактивные методы, урок музыки, обучение, образование, 

обновленная программа.  
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USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN MUSIC LESSONS AT SCHOOL 

(ON THE EXAMPLE OF UPDATED CONTENT OF SECONDARY EDUCATION) 

 

Abstract 

The article reveals the activities of the future music teacher in the framework of the updated 

content of education. The relevance, essence and content of interactive teaching methods in music 

lessons at school in the framework of the updated content of secondary education are considered. 

The methods and techniques of work are specified, some types of interactive teaching methods are 

analyzed in music lessons at school. A theoretical analysis on this issue in the context of the 

updated content of education is considered in this article with a focus on the methodological 

training of a specialist, the results of which were tested during the student research conference. The 

content and structure of the article reflects the logic of the student's choice of the topic of the thesis, 

the implementation of the main research results in pedagogical practice, methodological orientation 

in the context of the specifics of the pedagogy of music education. The article also presents the 

results of the experiment in the light of the problem under study. 

Key words: interactive methods, music lesson, training, education, updated program. 

Кіріспе. Қазақстанда орта білім беру саласында болып жатқан өзгерістерге байланысты 

жаңартылған мазмұнға сәйкес оқыту принциптері мен оқыту әдістерін қайта қарау жүруде. 

Осы жаңартылған мазмұн аясында «құндылықтарды өзектілендіру», «икемділік қағидаты» 

бойынша оқыту, «үштілділік», түпкілікті нәтижеге назар аудару және тағы басқалар сияқты 

принциптер келтірілген [1]. 

Жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұнымен тікелей біз мектептегі педагогикалық 

практика тұрғысынан жақсы білдік. Оқу мақсаттарына сүйене отырып, біз оқушыларды 

бағалау критерийлерімен таныстық, осы негізде олар үшін шығармашылық тапсырмалар мен 

дескрипторлар құрастырдық. Мұғалімнің шығармашылық еркіндігін, оқыту әдістері мен 

формаларын таңдау құқығын сезінгендіктен, барлық процесс өте көңілді болды. Бұл тәсіл 

болашақ мамандарға өздерінің кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерін дамытудағы 

мұғалімнің рөлін түсінуге мүмкіндік беретін сияқты. Мұғалімге көмектесетін әдістеме 

әдістемесі - сабақта музыкалық сабақтың өзінің мазмұнын неғұрлым толық ашатын және 

орта білім беру мазмұнының жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес бүкіл білім беру 

процесінің тиімділігін көрсететін әр түрлі интерактивті оқыту әдістері болуы мүмкін. 

Зерттеу әдіснамасы. Жаңартылған бағдарламаның басты мақсаты - алдын-ала анықталған 

білім беру ортасын құру, онда ең алдымен кәсіби, шығармашылық қызметте қажетті 

дағдылар мен құзыреттер беріледі. Болашақ маман сенімді, ынталы, заманауи цифрлық 

технологияларды еркін қолдана алатын, өмірдегі өзгермелі жағдайларға байланысты білімі 

мен дағдыларын реттейтін болуы керек. Және бұл жағдайлар практикаға бағытталған іс-

әрекетке бағытталған, сондықтан білім беру процесінде алынған жағдайлар қолданылып қана 
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қоймай, сонымен қатар өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, өзін-өзі жетілдіруге 

мүмкіндік береді. 

 Музыка сабақтарына келетін болсақ, жаңартылған бағдарламаның арқасында мектеп 

оқушылары музыка туралы білімдерін жетілдіреді және кеңейтеді, өнерге деген 

қызығушылықтарын арттырып, шығармашылық әлеуеттерін ашып, музыкалық 

сауаттылықтарын дамытады. Бұл жалпыға танымал білім беру үрдістерін, атап айтқанда, 

сыни тұрғыдан ойлауды дамыту, оқыту нәтижелеріне негізделген бағалау, топтық оқыту, 

көшбасшылықты дамыту, кеңейтілген білімді ұстанатын осы бағдарламаның тиімділігі. 

Музыка сабағында жұрыс жоспар құру арқылы, сабақтың ақпараттық-танымдық болуы, 

оқушылардың тақырып бойынша алған мағлұматтары қызықты әрі пайдалы болуы керек деп 

ойлаймыз. Тек кітапта берілген тапсырмалармен ғана емес, оқушыларға әр-түрлі 

шығармашылық, логикалық ойындарды да қоссақ, бұл олардың білім алуын жақсартады. 

Себебі қазір біліктілігін арттырған мамандар осындай сияқты тапсырмаларды қолданады. 

Музыка пәні басқа пәндер сияқты оқытылмасада, бұл пәнде де қазіргі заманға сай, сабақта 

презентация, слайдтар қолданған дұрыс. Біріншіден бұл оқушыларға мағлұматты көбірек 

береді, екіншіден суреттер, видеоларды көру, аудионы тыңдау арқылы оқушылар 

тақырыппен жақсы танысады. 

Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен 

оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды 

бейімдеу, қабілетін дамыту, музыкаға деген қызығушылығын арттыру жақсы 

ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылығын 

арттыру үшін сабақта тақырыпқа байланысты музыка түрлерінің шығу тарихы, музыка 

түрлері дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен, 

Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары, тағы да басқа 

музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен бірге оқушыларға 

бұқаралық ақпарат құралдары, журналдардың, тағы басқа, әлем елдеріндегі атақты 

композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар 

атақты композиторлардың жетістіктерге жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері де 

сабақта әр тапсырманы белсенділікпен орындауға дағдыланады. 

Музыкалық білім беру педагогикасында Н.В. Франгова [2], М.А. Неверовская [3], 

«оқытудың белсенді әдістері дегеніміз - бұл оқу материалын игеру процесінде оқушылардың 

ақыл-ойы мен практикалық белсенділігі мен белсенділігін қамтамасыз ететін әдістер жүйесі» 

деп санайды. Музыка мұғалімдері O.В. Чарина [4], Т.В. Марченко [5] және басқалары 

музыка сабағында интерактивті әдістерді қолдану мүмкіндігі туралы айта отырып, білім беру 

тиімділігінің факторын анықтайтын білім беру мақсаттарына үлкен мән береді. Жаңа 

технологияларды қолдану арқылы оқыту әдістемесі де өзгеруде, дейді пән мұғалімдері.  

Зерттеулерге сүйене отырып, жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшеліктеріне 

байланысты, төменгі келтірілген қағидарларға назар аудару жүйен. Оларды атап айтсақ, бұл: 

 «пән мазмұнының спиралді қағидатпен берілуі»; 

 «оқытудың тәрбиелік әулетін арттыру, оқушының адамгершілік – руханиқасиеттерін 

қалыптастыру»; 

 «Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясын қолдану»; 

 «білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мүмкіндік 

беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою»; 

 «бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мақсатында 

«ортақ тақырыптардың» берілуі; 

 «бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, 

әлеуметтік дағдыларды қалыпттастыруға назар аударылуы»; 
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 «оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы 

ұйымдастыру»; 

 «оқытудағы жүйелі әрекеттік ұстаным (оқушының білім алу үдерісіне белсенді 

қатысу)» деп атап кеткенге жөн [1; 6]. Себебі, атап кеткен көрсеткіштер музыка сабағында 

интерактивті оқыту әдістерін қолданумен тікелей және жанама байланысты деп есіптейміз. 

«Музыка» пәнінің мазмұнын анықтау үшін музыканы оқытуға қойылатын талаптарды 

жазған типтік оқу жоспары мен оқу бағдарламасына жүгіну керек [7; 8]. Музыкалық білім 

беру мазмұны оқу мақсаттары жүйесінің үш бөліміне бөлінеді. Бұл бөлімдер оқушылардың 

музыкалық сауаттылығын, орындаушылық және шығармашылық белсенділіктерін дамытуға 

бағытталған. Бөлімдер мен бөлімдерді құру логикасы оқушылардың ақпаратты музыкалық 

шығарманың мәнін түсінудің негізі ретінде қабылдауына негізделген. 

Шығармашылық процесс шексіз болып келеді. Музыкалық идеяларды ұйымдастыру, 

материалдарды жинақтау, жазу және импровизация, жұмыстың көрсетілімі, талдау және 

бағалау шығармашылық үдерістің кез-келген кезеңінде, бөлім бойынша, жеке сабақ 

уақытында да жүзеге аса алады. Жекелеген оқушылардың ойлары мен пікірлерін талқылау 

барысында мұғалім кері байланыс үшін жазып алуы мүмкін. Мұғалім, мысалы, барлық 

бейресми концерттер мен іс-шараларда жүргізілген жұмыстарға шолу жасау және таныстыру 

үшін оқушыларға қосымша уақыт бөле алады. Оқушылар өздері жасаған аспаптарында, 

дыбыстармен қарапайым тәжірибелер жасайтын болады. Оқушыларға шығармашылық 

жұмыстарының  қағазбен басып шығарылған немесе электронды портфолиосын жинақтау 

ұсынылады. Ұсынылып отырған оқу жоспарында әр бөлімге сілтемелер келтірілген. 

Оқушылардың нәтижелерін жақсарту, белгілі бір әдістерді қолдану, тәжірибелер жүргізу 

немесе жаңа идеяларды дамыту үшін материалдардың ұсынылуы тиімді болуы қажет. 

Оқушылардың өткен бөлімдерде жасаған жұмыстарына шолу жасауға мүмкіндігі бар. Олар 

өз жұмыстарын іске асыру үшін игерілген процестерді, әдістер мен материалдарды 

пайдалана алады. Мұғалім әр сабақтың жұмыс үдерісі кезінде, оқушыларға музыкалық 

аспаптарды қолдану мен сақтау ережелерін, көрермен алдында өзін қалай ұстау мәдениетін  

түсіндіріп, қауіпсіздік ережелерін  сақтауын қадағалайды.  

Осыған байлынысты жаңартылған бағдарламаның ерекшілігіне тағы да критериалды 

бағалау жатады. Мектептегі музыка сабағында музыка сабағы «Өнер» өрісінің бөлігі 

болғандықтан, музыка мұғалімі тек қалыптастырушы бағалауды қолданады. 

«Қалыптастырушы бағалау – бұл бағалау түрінде, оқушылардың ағымдағы үлгерімі туралы 

кері байланысты (түсініктемерлер және ұсыныстар) ретінде көрсету мақсатында, 

оқушылардың үлгерімін жақсарту мақсатында» өткізіледі [1; 8]. Сонымен, ғылыми-

әдістемелік әдебиеттерді талдау музыка сабағында интерактивті оқыту әдістерін қолданудың 

педагогикалық шарттарын көрсетуге мүмкіндік береді.  

        Біріншіден, бұл құқықтық құжаттарды, музыкалық сабақтарда әдістемелік қолдануды 

білуді қажет етеді. Бұл мынаны жаңартылған бағдарламадан алынған негізгі шарттары мен 

принциптерін білдіреді: 

 жаңартылған білім мазмұнының мақсат-міндеттерімен, оқу бағдарламаларының 

құрылымымен танысу;  

 жаңарту бағдарлама жағдайында білім беру процесіне критериалды бағалау жүйесін 

енгізу; Қазақстан Республикасында орта білім беру ұйымдарында сыни ойлауды дамытудың 

әдістерін қолдану және тәрбие үдерісін ұйымдастыру қағидаттарымен танысу арқылы  

студенттің  педагогикалық шеберлігін кәсіби дамытуға ұйрету;  

 білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бағдарламаларды іске асыру үшін 

қажетті тұжырымдамалық және теориялық негіздерді қолданып, «Цифрлы Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасы аясында білім беру ресурстарын қолдану (Күнделік.kz)  

дағдыларын қалыптастыру; 
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 оқыту мен оқу процессінде сыни ойлау, критериалды бағалау мен рефлекциялау 

дағдыларын меңгеру;  

 жалпы білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын ұйымдастыру, білім алуда ерекше 

қажеттіліктері бар балаларға қатысты нәтижеге бағытталған білім беру іс-әрекетін 

жоспарлай алу, білім беру аймағында цифрлық технологиялардықолдану дағдыларын 

қалыптастыру [1]. 

Екіншіден – музыка сабағында әртүрлі жұмыс формалары мен әдістерін қолдану. 

Музыкалық сабақ өнер сабағы болғандықтан, оқытудың интерактивті әдістері мүмкіндігінше 

қолданылуы керек [8]. Оларды сыныпта   оқушылардың дайындық деңгейіне, сабақтың 

тақырыбына байланысты қолдану керек. Музыка сабақтарында интерактивті әдістерді 

қолдану тек жаңа тақырыпты көрсету үшін интерактивті тақтаны қолдану туралы ғана емес. 

Бұл бейне материалдарды сапалы тыңдау, топта берілген тапсырмалар бойынша сабақта 

белсенді жұмыс формалары мен әдістерін ұйымдастыру. Ең бастысы - 6-сынып 

оқушыларының сыни ойлауын қалыптастыруы. 

Біз көрсеткен педагогикалық шарттар педагогикалық экспериментті қажет етеді. Ол үшін 

жалпы білім беретін мектепте мемлекеттік педагогикалық тәжірибе өту барысында музыка 

сабағына бірнеше интерактивті әдістерді енгізуге тырыстық.  

Жұмыстың әдістері мен тәсілдері. Оқушылардың оқу мақсаттарын, олардың үміттері 

мен қалаңдаушылықтарын түсіну үшін сабақта келесі әдісті қолдануға болады: «Синквейн» 

әдісі, «Ақпаратты болжау ойыны», «Кластер», «Миға шабуыл» әдістері оқушыларды 

тақырыпқа бағыттап, жаңа материалмен өз бетінше жұмыс жасау үшін негізгі бағыттарымен 

таныстыруға мүмкіндік береді [9]. Кейбір әдістемелік ақпараттарды авторлардың 

еңбектерінен табуға болады [10; 11]. Мысалы, сыныпта топты жұмысты ұйымдастыру, 

пікірсайысты сыныпқа кіргізу,  т.б. сұрақтар ғалымдарының әдістемелік құралында аңық, 

ашық көрсетілген [9, 22-26]. Сонымен, ғалымдар оқытудың интерактивті әдістері туралы 

«интерактивті әдістің мақсаты тек қана ақпарат беру ғана емес, оқушылардың өз бетімен 

жауапты табы дағдыларын қалыптастыру» деп айтады [9, 4].   

Мысалы, кластер әдісіне тоқталайық. Бұл белгілі бір тақырыпқа батырылған кезде пайда 

болатын ой процестерін көзбен көруге мүмкіндік беретін материалды графикалық түрде 

ұйымдастырудың тәсілі. Кластер – бұл сызықтық емес ойлау формасының көрінісі деп 

есептелінеді. Оқушыларға III-тоқсанның «Музыка және өнер түрлері» бөліміне тапсырма 

берілген кезде мысал келтірейік. Алтыншы сынып оқушылары бұл тапсырманы сәтті 

орындалады. 

Тағы бір мысал келтірейк, жалпы 3-ші тақырыптан «Музыка және өнер түрлері» атты кез 

келген бір тақырыпты алайық, «Музыка және поэзия», немесе «Музыка және театр», «Кино 

және музыка» [12, 67-97]. Қабырғаға ватман қағазының парағы немесе флипчарт дәптері 

ілінген, оның ортасында тақырып атауы көрсетілген. Қалған парақтар секторларға бөлінген, 

нөмірленген, бірақ әлі толтырылмаған. 1-секциядан бастап мұғалім секторға тақырып 

секциясының атауын енгізеді, ол енді хабарлама барысында айта бастайды. Оқушыларға 

баяндамада тақырыптың қай жақтары талқылануы мүмкін екендігі туралы ойлануға кеңес 

беріледі. Содан кейін мұғалім тақырыпты ашады, ал бірінші бөлімнің маңызды сәттері 

секторға сәйкес келеді (тақырыптар мен негізгі сәттерді түрлі түсті маркерлермен жазуға 

болады). Олар хабарлама барысында постерге енгізіледі. Тақырыптың бірінші бөлімі 

бойынша материалдарды таныстыруды аяқтағаннан кейін мұғалім екінші бөлімде 

тақырыптың екінші бөлімінің атауын және т.б. жазады. 

Осылайша, барлық жаңа материалдар нақты және нақты құрылымдалған түрде 

ұсынылған, оның негізгі тұстары айтылған. Тұсаукесер басталған кезде осы тақырыптағы «ақ 

дақтар» біртіндеп толтырылуда. Презентация соңында мұғалім олар күтілетін барлық 

бөлімдерге шынымен әсер етті ме, жоқ па, тақырыптың аталмаған аспектілері бар ма деп 

сұрайды. Презентациядан кейін тақырып бойынша қысқаша пікірталас болуы мүмкін және 
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егер студенттерде сұрақтар туындаса, мұғалім оларға жауап береді. Презентацияның бұл 

әдісі студенттерге мұғалімнің дәлелдерін ұстануға және әңгіме басталған сәтте өзекті 

тақырыптың аспектісін көруге көмектеседі. Жалпы ақпарат ағынын нақты бөлу қабылдауды 

жақсартуға ықпал етеді. 

Зерттеу нәтижелері. Сонымен, музыкалық сабақтарда көрнекілікке үйрету құралы 

ретінде және дидактикалық материал ретінде интерактивті оқыту әдістерін қолдану білім 

беру іс-әрекеті, оқушының жеке басының өзіндік ынталандыру және өзін-өзі дамыту 

деңгейін қалыптастыратын білімді бекітуге үлкен қызығушылық пен мүмкіндік туғызады, 

өйткені қиял музыка туындыларын қабылдау процесіне қатысады, эмоционалды сала, 

қиялды еске түсіру, көркем ойлау, танымдық іс-әрекет дағдылары және супрасубективті 

дағдылар бекітілген. Жалпы алғанда, бұл оқушыларға музыка сабақтарына қызығушылықпен 

қарауға, олардың үлгерімдері мен академиялық үлгерімдерін арттыруға, оқу материалдарын 

қосымша көркемдік ақпараттармен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Мұндай сабақтар 

көрнекі оқу құралдарын логикалық құрылымдық диаграмма түрінде қолдану оқушылардың 

жеке басына жағымды әсер етуі мүмкін» деп қарастырылады [9]. 

       Бұл педагогикалық шарттар мектептегі эксперименттік зерттеу кезінде байқалды, оған 

41 адамнан 6-шы сынып оқушылары қатысты. Ол екі кезеңде өткізілді. 

Зерттеудің I-ші кезеңнің мақсаты – анықтау эксперименті, музыка сабағының бастапқы 

деңгейі болды. Зерттеудің осы кезеңінің репродуктивті сипаты орта білім берудің 

жаңартылған мазмұны бағдарламасы бойынша музыка сабағының мазмұнын қабылдау 

процесін ашатын ақпараттық-түсіндіру, ішінара іздеу әдістеріне (байқау, әңгіме, сауалнама, 

анкета) негізделген. Эксперимент үшін бірінші топта 6 «А» сыныбын алдық, онда 21 оқушы; 

екінші топта 6Ә сыныбын алдық, онда 20 оқушы бар. Оқытудың интерактивті әдістерін 

қабылдаудың дамыған сипаттамаларына сүйене отырып, оқытудың интерактивті әдістерін 

қолдану арқылы оқуға даярлық деңгейінің үш деңгейі ұсынылады: жоғары, орта, төмен. 

 Музыка сабақтарында оқытудың интерактивті әдістерін қабылдаудың жоғары деңгейі 

келесі көрсеткіштермен ерекшеленеді, оқушылар: 

- оқытудың интерактивті әдістерінің маңыздылығы мен рөлін оқу процесінде түсінеді; 

оларға тұрақты қызығушылық танытады; коммуникативті байланыстарды еркін құра алады, 

жақсы білімге ие, қиялын дамытады және шығармашылықпен айналысады; Олар кең білімге 

ие, талдай алады, бағалайды, процеске белсенді қатыса алады, бейнелі мазмұнмен өте жақсы 

сөйлесе алады, өмірден параллельдер мен байланыстар жасай алады; алған білімдерін іс-

тәжірибеге қалай жеткізуге болатындығын біледі; әртүрлі іс-шараларға оңай қосылады; 

белсенді, эмоционалды; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жақсы меңгерген; 

барлық берілген тапсырмалар дәл, ұқыпты, рет-ретімен орындалады; пікірсайысқа жақсы 

қатысады, өз пікірлерімен бөліседі. 

 Деңгейі орташа оқушылар интерактивті оқыту әдістері бойынша оқиды: 

- олар қызығушылық танытады, бірақ олардың білім сапасындағы рөлінің маңыздылығын 

жете түсінбейді; эмоционалды түрде жауап береді, қиял жеткілікті дамыған, білімдері жақсы, 

бірақ белсенділіктері төмен, шығармашылық көзқарас танытпайды; оларға бағалау мен 

талдау қиынға соғады, пікірталасқа қатыспайды немесе аз қатысады, оқу процесін 

ұйымдастыруда қиындық туғызады, білімді алып жүрмейді, алған дағдыларын 

шоғырландырмайды; ақпараттық-коммуникациялық дағдыларға орта деңгейде, ізденіс 

қызметі қиын, бірақ олар әр түрлі қызмет түрлеріне қатысқысы келеді. 

 Оқудың интерактивті әдістерінде оқуға дайындық деңгейі төмен оқушылар мыналармен 

сипатталады: 

- олардың маңыздылығын түсінбейді, қызықтырмайды, өте пассивті, ұқыпты емес; олар 

білімді беру дағдыларына ие емес, талдауды, бағалауды білмейді; білім оларға маңызды 

емес, әр түрлі әрекетте белсенділік танытпайды; өз пікірлерін білдірмейді; тапсырмалар 
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абайсыз, ұқыпсыз, бір-бірімен байланыссыз орындалады; олардың арасында көшбасшылар 

жоқ, олар енжар және үнсіз, ешқандай бастама қабылданбайды. 

Қалыптастырушы эксперимент II кезеңінде біз интерактивті қолданудың әртүрлі 

әдістерін қолдандық. Оқушылар ізденіс-конструктивті және танымдық сипаттағы музыка 

сабағының тақырыбына сәйкес бірқатар тапсырмаларды орындады. Біз тапсырмалардың 

кейбір түрлерімен танысып, осы жұмыстың қосымшасында сабақ үзінділерін бере алдық. 

Тәжірибелік жұмыстың әр кезеңі интерактивті оқыту әдісіне қатысуға 6-сынып 

оқушыларының дайындығының тиімділігін анықтау үшін «кескінділермен» ұсынылды. 

Бақылау және эксперименттік топтарда алынған нәтижелер «ЭТ» (эксперименталдық топта)  

«төмен» деңгейдегі студенттердің 42,9% болатындығын көрсетті; «орташа» - 38,1%, 

«жоғары» көрсеткіші - 19%; «БТ»  (бақылау тобы) деңгейінде - «төмен» 50%, «орташа» 

деңгеймен - 40% және «жоғары» деңгеймен - 10% ғана. 

Музыканың соңғы сабақтарында сабақ бергеннен кейін, біз бақылау нәтижесін өткіздік, ол 

келесі нәтижелерді көрсетті. ЭТ «төмен» деңгейдегі индикатор 38,1%-ға өсті; «орташа» 

деңгейімен - 14,3%, «жоғары» деңгейімен - 23,8%. Біз интерактивті оқыту әдістерін 

қолданбаған БТ индикаторлар маңызды болмады; сондықтан «төмен» деңгейдегі оқушылар - 

бұл тек 20% болды; «орташа» - 15% және «жоғары» - 5%. Анықтау және формативті 

эксперимент нәтижелерін салыстырмалы талдау музыка сабақтарында интерактивті оқыту 

әдістерін қолдану кезінде оқыту сапасының динамикалық өсуін көрсетеді (№1 кесте). 

 

№ Деңгейлер Эксперименталдық топ 

(ЭТ) – 21 оқушылар 

Бақылау топ (БТ) 

– 20 оқушылар 

тәжірибеге 

дейін 

тәжірибеден 

кейін 

тәжірибеге 

дейін 

тәжірибеден 

кейін 

11 Жоғары 19% 42,8% 10% 15% 

22 Орта 38,1% 52,4% 40% 55% 

33 Төмен 42,9% 4,8% 50% 30% 

 

№ 1 кесте – Тәжірибелік жұмыстың әр түрлі кезеңдеріндегі салыстырмалы деңгей 

мәліметтері. 

Жалпы, эксперимент 6-сынып оқушыларына арналған жаңартылған орта білім беру 

бағдарламасының мазмұндық жүйесінде музыка сабақтарында интерактивті оқыту әдістерін 

қолдану білім сапасының, оқудағы ізденіс және шығармашылық белсенділік деңгейінің 

жоғарылағандығын, сындарлы білім мен дағдыны игеруге деген ұмтылысты, өз бетімен 

жұмыс істеуге дайын екендігін көрсетті; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдануда белсенді, өздерінің арасында, сынып ұжымындағы әлеуметтік өзара 

әрекеттестікте белсенді; өзін-өзі анықтауға, өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылады. Зерттеу жасалған 

гипотезаның объективтілігін және қойылған зерттеу мәселесінің өзектілігін растады. 

Қорытынды. Жалпы қорыта айтқанда, аталған бағдарламаға сәйкес алынған тәсілдерді 

сабақта тиімді қолданысқа енгізуге, баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше 

білім алуға,  шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушылар оқудың қызықты 

жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі 

тиянақтылығы артатындығы  баяндалады. Яғни, оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-

бірін тыңдауға үйренеді сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады.  
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Жаңартылған білім беру мазмұнының тиімділігі бастауыш сыныптарының барлық пәндері 

бірдей тақырып негізінде өрби отыра беріледі. Оқытудың небір жаңа әдіс-тәсілдері 

құндылыққа, тұлғаға, іс-әрекетке бағытталған. Осы білімнің ортақ қорытындысы «Музыка» 

пәнін меңгеру нәтижелері критериалды бағалау жүйесін  қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Музыкалық сабақтарда интерактивті оқыту әдістерін қолдану туралы ғылыми-теориялық 

зерттеу барысында келесі тұжырымдар табылды: 

- осы мәселе бойынша барлық ғылыми және теориялық зерттеулер музыка сабақтарын 

құрудың тиімділігіне әсер ететін оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың 

маңыздылығы мен қажеттілігін мойындайды; 

- ғалымдар музыка сабақтарында оқытудың интерактивті әдістері мотивацияның, іс-

әрекеттің дербестігінің жоғарылауына ықпал етіп, оқушылардың шығармашылық және сыни 

ойлауын қалыптастырады; 

- осы бағыттағы зерттеулер танымдық және шығармашылық белсенділік деңгейінің 

жоғарылауын, рефлексияның, әлеуметтік және әлеуметтік ортада өзін-өзі көрсетуге 

дайындығын көрсетеді; 

- интерактивті оқыту әдістері, таным процесінің тиімді формасы бола отырып, 

оқушыларға жаңа білім, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі жетілдіру үшін коммуникативті 

дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әрине, біздің осы аспектімізді зерттеуіміз 

аяқталған форма емес және одан әрі зерттеуді және негіздеуді қажет етеді. 
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ЗАМАНАУИ ТІГІН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ МОДЕЛДЕУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада киімдердің үлгілері мен компьютерлік технологияны қолданылуы көрсетілген. 

Киімді конструкциялауда келесі кезеңдері: адам денесіне, бойына, өлшемдеріне сай киім 

формасын таңдай білу; сән ағымына сай  киім үлгілерін құрастыру жұмыстары 

қарастырылған. Киімнің әлеуметтік эстетикалық қызметі оның рухани  және әлеуметтік  

пайдалылығын,  киімнің  формасымен, түсі,  материалымен және тағы да басқа 

көркемділігін көрсете алатын қабілеті мен белгілі бір себепті өз бойынша сіңіре білетіндігі 

туралы айтылған. Киімнің тағы да бір атқаратын қызметі әлеуметтік және эстетикалық 

қажеттілігінің  маңызы зор екендігі көрсетілген. 

Кілт сөздер: модель, Gorel Draw, Adobe Photochop, Auto CAD, шығармашылық, тігін 

технологиясы, тәрбие, шығармашылық қабілеттер. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация 

В статье показаны модели одежды и использование компьютерной техники. Дизайн 

одежды имеет следующие этапы: возможность выбора формы одежды в соответствии с 

телом человека, ростом, размером; работа над дизайном модной одежды. В статье говорится, 

что социальная и эстетическая функция одежды заключается в ее способности отражать 

духовную и социальную полезность, форму, цвет, материальную и другую красоту одежды. 

Еще одной функцией одежды является важность социальных и эстетических потребностей. 

Ключевые слова: модель, Gorel Draw, Adobe Photochop, Auto CAD, творчество, 

технология пошива, воспитание, творческие способности. 
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FEATURES OF MODELING AND CONSTRUCTION 

MODERN SEWING RESEARCH 

 

Annotation 

The article shows models of clothing and use of computer technology. The design of clothing 

has the following stages: the possibility of choosing the form of clothing in accordance with the 

body of the person, height, size; work on the design of fashionable clothes. The article states that 

the social and aesthetic function of clothing is included in its ability to reflect the spiritual and 

social usefulness, form, color, material and other beauty of clothing. Another important function of 

clothing is the importance of social and aesthetic needs. 

Key words: model, Gorel Draw, Adobe Photochop, Auto CAD, creativity, tailoring technology, 

education, creativity, сreative skills. 

 

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің заман талабына сай алдында тұрған күрделі 

міндеттерді шешіп, білім беру жүйесін қайта құруды, білім мазмұнын жаңартуды 

модернизациялауды қажет етіп отырғаны белгілі. Жас жеткіншектердің сегіз қырлы, бір 

сырлы сындарлы да салауатты тұлға болып қалыптасуына бірден-бір себепкер құрал-еңбек, 

еңбек болғанда баланың көңілінен шығатын, қызықтыратын шығармашылық шабытқа 

жетелейтін пайдалы еңбек. Демек, еңбек тәрбиесі адам дүниеге келгеннен бастап оның 

өмірінің соңына дейін үзілмейтін, тіршілікте жалғасын табатын ең қажет іс. Білім сапасын 

биік деңгейге көтеріп, сапасын арттырып, оны табыс көзі “капитал”, -деп қарастырып, 

әлемдік кеңістікке еніп, мәдениеті дамыған мемлекеттер қатарынан тиісті орынға еге болу 

бүгінгі нарықтық қатынасқа көшкен,егемендікке қол жеткізген егеменді ел талабы. Себебі 

егемендік болмай,еркіндік болмай саяси-әлеуметтік,экономикалық табысқа жету мүмкін 

емес. Бұл туралы ұлы тұлға Шоқан Уәлиханов «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуіне, 

ең алдымен, азаттық пен білім қажет» деп айтқан болатын [1].  

Тәуелсіз мемлектіміздің ертеңі-ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігіне, саналы 

ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігімен кәсіби шеберлігіне байланысты. Елімізді 

әлеуметтік-экономикалық жағынан дамыту міндеттері жастарға кәсіптік техникалық білім 

беру ісіне бұрынғыдан әлдеқайда жоғары талаптар қойып отыр. Ерте заманнан, адамдар 

алғаш аң терісін алып өздеріне жамылғаннан бері одан түрлі нәзік талшықтар,өсімдіктерден 

жамылғы тоқуды үйренген кезден бастап санада «киім» деген ұғым пайда болды. Киім - 

адамзат қоғамының әрбір тарихи даму кезеңінде тігін бұйымдары өзгеріске ұшырап 

отырады. Ол қоғамдық құрылыстың, техника мен экономика дамуының, сондай – ақ ұлттық 

мәдениеттің өзіндік ерекшілігін, халық тұрмысының, көркемдік талап – талғамы мен салт – 

дәстүрінің талаптарын бейнелейді.  

Жалпы киім ұғымы адамдардың уақытқа және қоғамдық жағдайларға сәйкес сұлулық 

туралы белгілі бір ұғымын бейнелейтін сәнмен тығыз байланыста болады. Адам болмаса 

киім өзінің мағынасын жоғалтады, оған тән қызметтер жойылады. Сондықтан, киім 

формасының даму заңдылықтары ылғи да, моданың сұрасына және дәуірдің көркемдік 

талаптарына тәуелді емес,  адам тұлғасының тектоникасына тәуелді болып есептелінеді. 

Киімнің жоғары сапасы бәрінен бұрын қолданылатын материалдардың сапасына, оның 

дұрыс таңдалуына, модельдің көркемдік бейнесін және конструкциясын дайындау 

технологиясын жетілдіруіне байланысты болады [1]. Әлемдік тоқыма және химия 

өнеркәсібінің дамуы және киім дайындауға арналған жабдықтардың жаңа түрлерінің 
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шығарылуы заманға сай киім ассортиментін киімге арналған жаңа материалдарының 

ассортиментін жетілдіру мүмкіншіліктерін елеулі кеңейтті. 

Қазіргі уақытта көптеген жалпы тігін өндірістерінің жұмыстары тоқтатылған, ал жеке 

өндіріс көктеп дамуда.  

Заман талабына сай сән ағымы жайында сөз қозғау өте қиынға түскен сияқты. Біреулерді 

бұл тақырып толғандырады, екіншісін қиналдырады. Ал осы сән үлгілерінің жобаларын 

орындайтын мамандарға да қойылатын талаптар мен ұсыныстар күн санап өсуде. Сондықтан 

да, сән өзгерсе де, сарын өзгермейді деген сөз бар. Жеке тапсырыстағы киім үлгілерін 

орындау сапасын жақсартып, тұрмыстың қызмет көрсету және өнімдерді шығару, көлемін 

ұлғайтумен олардың сапасын арттыру міндеттері қойылады. Киімнің формасы мен моделінің 

өзгеруін сән деп атайды. Сәнді де жоғары сапалы бұйымды шығару үшін елдің сұранысын 

қанағаттандыру үшін ең алдымен қазіргі заманғы техникалық құралдар, сапалы маталар және 

де мамандарға сапалы қызмет етулеріне барлық қызмет жасауымыз қажет. Біздің міндетіміз 

елдің көңілінен шығатындай ежелге ұмыт бола бастаған ұлттық бұйымдарды бүгінгі күні 

қайта жаңғыртып, көркемдете білуіміз керек. Заман ағымына қарай бұйымның сапасын 

ұлғайтып, киім ассортименттерін кеңейте түсіп, ұлттық мәдениеттің деңгейін көтеруіміз 

керек. Тігін бұйымдарын конструкциялау оқу құралындағы ғылыми жетістіктерін іс жүзінде 

пайдалана отырып, жаңаша компьютерлік әдістерді қолдану қажет. Осы мақсатта жаңа 

үлгідегі бұйымдар жобасының техникалық-экономикалық есептері мен ерекшеліктерін 

ескере отырып, үлгі эскизін таңдап, бұйымның негізгі және ұсақ бөлшектер сызбасын, үлгі 

ерекшеліктерінің сызбасын орындауға Gorel Draw, Adobe Photochop, Auto CAD 

комьпютерлік әдістерді қолдану туындап отыр.  

Киімді конструкциялауда келесі мақсат, міндеттерді меңгеруіміз керек: 

 – адам денесіне, бойына, өлшемдеріне сай киім формасын таңдай білу; – сән ағымына сай 

киім үлгілерін құрастыру; – мата шығынын үнемдеу, түрлі пішімдегі киімдерді модельдеу 

тәсілдерін қарастыру;  

– ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ, МТИЛП, Мюллер және Гриншпанның құрастыру әдістерін 

жаңа киім үлгілерінде қолдану;  

– әйелдер, ерлер, балалар киімдерінің ассортиментін білуі керек;  

– өлшем алуды білуі керек; – үлгі эскизін қимылда сала білуі керек;  

– үлгі эскизіне анықтама бере білуі керек.  

– құрастыру есебін мен сызбасын меңгеруі керек;  

– техникалық үлгілеу әдісін меңгеруі керек;  

– бөлшек спецификациясын меңгеруі керек; – киім бөлшектерін техникалық көбейтуді 

меңгеруі керек;  

– киімдегі конструктивтік ақауларды меңгеруі керек. 

Киім ең алдымен тұтыну заты саналатындықтан, оның сапасы адам – тұтынушы қоятын 

талаптарға сай анықталады. Тігін өндірісін жетілдіру өнімдерін босату жоғары сұранысқа ие, 

киім-кешек сапасын өнімділігі жоғары жабдықтар, өндірістік желілерін кеңейту және 

жетілдіру енгізу болып табылады. киім ассортименті ауқымын кеңейту және шикізат базасы 

тігін өнеркәсібі сапасын жақсарту нәтижесінде жаңартылады тиіс. қазіргі заманғы тігін 

өндірісінің технологиясы және одан астам механикалық болып, оның тиімділігін 

пайдаланылатын жабдықтардың ең алдымен тәуелді болып табылады.  

Тігін өнеркәсібі алдында тұрған міндеттерді кездесу технологияның үлкен және терең 

білім талап етеді. Пішу өндірісінің жобалау негіздерін, тігін бұйымдарды дайындау және 

пішу технологияльтк үрдістердің параметрлерін оңтайландыру жөнінде сұрактарды 

кұрастыра талдай және шешімін таба білу, киімді жобалау мен көркемдеп сәндеудің негізгі 

қағидалары, әдістері, қазіргі заман сән ағымын талдап, зерделеп, белсенді түрде меңгеруге, 

жаңа киім үлгілерін әзірлеу бойынша нақты білім алады және қолдануды үйретеді [2].  
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Жалпы киім ұғымы адамдардың уақытқа және қоғамдық жағдайларға сәйкес сұлулық 

туралы белгілі бір ұғыммен бейнелейтін сәнмен тығыз байланыста болады.Қай заманда 

болмасын адамзат алдындағы ұлы мұрат-міндеттердің ең басты-өз ісін, өмірін 

жалғастыратын, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. Ал ойлы- пайымды, білімді, мәдениетті, іскер, 

еңбекшіл азамат тәрбиелеуді адамзаттың ақыл-ойымен мәдениетінің дамуындағы бағалы 

байлықтың бәрін  игере отырып,  оны бүгінгі ұрпақтың санасына ұстаздық шеберлікпен 

біртіндеп сіңіру  арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Адамзат қоғамы дамыған сайын бұл 

көзқарастар өзгереді, яғни сәнде үнемі жаңарып отырады. Киімді әркім өз бетінше таңдайды,  

таңдау барысында адам жеке талғамы мен сән ағымына сүйенеді. Жақсы киіне білуде өнер. 

Киім таңдаудағы жақсы талғамды білдіретін кең тараған анықтамалардың бірі-әдемілік, 

сәнділік. Сәнділік ұғымы ең алдымен киім түсі мен сәніне қарай дұрыс құрай білуге тікелей 

байланысты, киімге деген талғампаздық адамның өзіне сын көзбен қарай алатынының белгісі 

болып табылады. Киімді жарасымды етіп пішу - қонымды киімдердің кепілі екенін 

ұмытпауымыз керек.Сонымен қатар   киім адамды қоршаған ортаның табиғаттың түрлі 

әсерлерінен қорғайды оны тұтыну мәні мен бірге қызмет ететін маңызы бар. Киімнің шығуы 

адам еңбегінің ерекшелігіне қоғамдық өндіріс пен мәдениеттің дамуына тығыз байланысты. 

Алғашқы кезде киімді қазақтар мал терісінен илеп жүнен тоқып тігіп киетін болған киін 

бертін келе матаға жүн салып сыратын болды. Қазіргі кездегі киімдер мынадай түрлерге 

бөлінеді: ерекше маталарды қажет ететін өндірістік, арнайы киімдер, жұмысқа, қыдыруға, 

саяжай мен куроттарға, әскери адамдардың теміржолшылардың, спорттық   деп және тағы 

басқа. Киім-утилитарлық  және эстетикалық қызыметтерді атқаруға, адам денесін сыртқы 

әсерден қорғауға арналған бұйымдардың жиынтығы. Киім сөзімен мағыналас қолданылатын 

«Костюм» ұғымы кең мағынаны қамтиды. Қазіргі кездегі костюмнің атқаратын қызметі сан 

алуан ол ең бірінші қажеттілік болып табылады. Өйткені киім адам ағзасын табиғаттың және 

өндірістің ортаның әртүрлі зиянды әсерлерінен қорғайды.   

Қазіргі заманғы барлық киімдер екі классқа бөлінеді тұрмыстық және өндірістік. 

Тұрмыстықтың өзі келесі класстарға бөлінеді: сырт киім, жеңіл киім, корсетті бұйымдар, бас 

киім. Сырт киімге-пальто, жәкет, тон, шекпен, бешпент, плащ, куртка жатқызылады. Жеңіл 

киім- көйлек, жейде, болузка, қалат, белдемше тағы басқа. Бас киімдерге- құлақшын, 

фурашка, күнқағар, телпек, қалпақ, тақия, бөрік  жатады. Тұрмыстық киімдерді былайша 

ажыраттуға болады: жасына және жынысына қарай бөлінеді. Және ерлер мен әйелдер 

киімдері үш түрлі жас молшерін кіші, орта, аға топтар болып ажыратылады. Киімдер 

маусымдық мерзіміне қарай  жаздық, қыстықт, маусымдық және мерзімде кис беретін 

киімдер болып та бөлінеді.  

Қазіргі заманғы жастардың талап-талғамын елеп-ескере отырып, сән жаңа стильге көшіп 

отыр. Сән ешқашан да ескіні мүлде жоққа шығармайды.Ол бүгінгі таңда көпшілік көңілінен 

шыққан үлгілерді пайдалана отырып оларды уақыт талабына сай талғаммен жетілдіре түседі. 

Оларды пішу және тігу аса күрделі болғандықтан оны осы заманғы өнеркәсіп орындары ғана 

шығара алады. Қазіргі кезде жастар арасында сәнге деген көзқарас өте айқын байқалады. 

Олардың көпшілігі сәннен алған біршама үлгілерді пайдаланады. Мысалы: 60-шы жылдары 

кең өріс алып жастар үлгісіне айналған, қысқа тар етекті белдемшелер қазірде сәнің биік 

сатысынан көрінеді. Оны орнықты кию тазалықты, әдемілікті, көріктілікті талап етеді. 

Осындай сәндегі киімдерді тігу, елімізде жылдан- жылға дамып келеді [3]. 

Көркемдік модельдеумен сән үйлерінің, тігін фабрикалары эксперименттік 

лабораторияларының суретші-модельерлері айналысады. Олар сән бағыттарын, модельдің 

кімге арналғанын, оның қызметін, қандай матадан жасалатынын, өндеу түрлерін, модельдің 

түр түсін таңдауды, ұсақтүйекті (фурнитураны) аксессуарларды ескере отырып, бөлшектер 

коллекцияларын жасайды. 

Техникалы модельдеу дегеніміз – нобайлар, суреттер, фотографиялар бойынша модельдер 

жасау. Онымен инженер – конструкторлар шұғылданады. Олар модельдің нобайына 
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байланысты сызбаның жекелеген бөлшектерін өзгертеді. Көйлектердің әр түрлі сызықтарын 

модельдегенде, бүкпелерді дұрыс орналастыру керек (бүйір сызығына қарай, қолтық 

ойындысына, мойындыққы, алдыңғы бойдың орта сызығына, бел сызығына қарай). Бүкпе 

киім моделіне сыртқы әдемілік берудің сәндік тәсілі болып табылады. Техникалық 

модельдеу жұмысын бастау үшін:  

- модель эскизімен мұқият танысу қажет.  

- эскизбен сәйкес келуі үшін алдыңғы және артқы бөлщектердің қай тұстарын, сызбаның 

қай бөліктерін өзгерту керек екенін анықтау керек.  

- фасондық сызықтар енгізіп,  

- төртіншіден пішімдерді қию қажет [4]. 

Тігін өнімі үшін оңтайлы материалды таңдау және оларды тігін өндірісінде рациональды 

пайдалану тек қазіргі заманғы матаны және жайсаны, олардың сапасының техникалық 

жабдықталынуы бүгінде қарқынды жүргізілу үстінде. Автоматты және компьютермен 

басқарылатын соңғы үлгідегі машиналарда физико-химиялық өңдеу әдісі, ылғалды жылу, 

престеу сияқты әдістері бір машинада орнатылған және осы машиналар сапалы өнімді алуға 

мүмкіндік береді.  

Халықтың сұранысын қанағаттандыру және көркемділік ұүндылығын, талғамы.н шеше 

білу үшін ассортимент түрлеріне көп көңіл бөлу қажет. Киілген киім адам үстінде алдымен 

қонымды әрі қолайлы болу керек, сосын адамның ажарын ашып, дене сұлулығы мен 

сымбаттылығын айқындап, адамға рухани және моральдік жағынан дем беруі тиіс. 

Сондықтан бұйымның өзіне матаны тиімді қолдануға мүмкіндік беріп, шығындарды 

азайтып, жоғары сапалылығымен қамтамасыз ететін кең технологияларды қолдану қажет [5]. 

Қорыта келгенде тұтынушылардың киімге деген сұранысын қанағаттандыру үшін тігін 

өндіріс саласында шығарылатын өнім ассортиментін жақсарту және көлемін ұлғайту, 

жетілдірілген озық техника мен технологияда өңдеу әдістерін қолдану өндірістік 

шығындарды азайту, еңбек өнімділігін арттыру арқылы өнім сапасын жағарлату қажет. 
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КАЗАХСТАНСКИЙ АРТ-РЫНОК:  

О ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  

 

Аннотация 

В статье представлено осмысление некоторых аспектов развития казахстанского арт-

рынка в современной реальности. Без сомнения, что современный мировой арт-рынок 

многих стран является достаточно серьезной отраслью экономики, не только формирующей 

культурный имидж страны, но вносящий достаточно серьезную финансовую прибыль в 

экономику отдельных регионов и, даже стран.  

Авторы статьи считают, что общественное сознание все еще не готово к восприятию 

искусства в «рынке», или образно говоря функционированию искусства как такового в поле 

рыночных отношений, особенно рассмотрение искусства как предмета инвестиции и 

коллекционирования.  

Вместе с тем, в годы независимости в крупных городах Казахстана формируются «новые 

игроки» арт-рынка, которые демонстрируют не только понимание искусства, но и имеют 

представление о мировых стандартах создания территории искусства нового типа.  

Ключевые слова: арт-рынок, Казахстан, территория искусства, современность, развитие, 

культурная политика  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ АРТ-НАРЫҒЫ: 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНДА ӨНЕР АЙМАҒЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ 

  

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі замандағы қазақстандық өнер нарығының дамуының кейбір аспектілері 

туралы түсінік берілген. Көптеген елдердің заманауи әлемдік көркемөнер нарығы елдің 

мәдени келбетін қалыптастырып қана қоймай, жекелеген аймақтардың және тіпті елдердің 

экономикасына айтарлықтай қаржылық пайда әкелетін экономиканың өте маңызды саласы 

екендігінде күмән жоқ. 
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Мақала авторлары қоғамдық сананың әлі күнге дейін «нарықтық» өнерді қабылдауға, 

басқаша айтқанда, өнердің нарықтық қатынастар саласында ақшаға жұмыс істеуіне, әсіресе 

өнерді инвестициялау мен жинау объектісі ретінде қарастыруына дайын емес деп санайды. 

Сонымен бірге, тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның ірі қалаларында өнер туралы 

сонымен қатар, өнер аумағының жаңа түрін құрудың әлемдік стандарттары туралы 

түсініктері бар өнер нарығының «жаңа ойыншылары» пайда болды. 

Кілт сөздер: өнер нарығы, Қазақстан, өнер аймағы, қазіргі заман, даму, мәдени саясат 
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KAZAKHSTAN ART MARKET: 

ON ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF ART IN MODERN 

CIRCUMSTANCES 
 

Abstract 

The article presents an understanding of some aspects of the development of the Kazakhstan art 

market in modern reality. There is no doubt that the modern world art market in many countries is a 

fairly serious sector of the economy, is not only shaping the country's cultural image, but also 

contributing quite serious financial profit to the economy of individual regions and even countries. 

The authors of the article believe that public consciousness is still not ready for the perception of 

art in the “market”, or figuratively speaking, the functioning of art as such in the field of market 

relations, especially the consideration of art as an object of investment and collecting. 

At the same time, during the years of independence, “new players” of the art market are formed 

in large cities of Kazakhstan, which demonstrate not only an understanding of art, but also have an 

idea of world standards for creating a new type of art territory. 

Keywords: art market, Kazakhstan, territory of art, modernity, development, cultural policy 

 

Феномен казахстанского арт-рынка, несомненно развивается. Но, на пути его стабильного 

и продуктивного функционирования все еще стоят многие проблемы, начиная от 

специфических особенностей арт-бизнеса вообще и, заканчивая вопросами маркетинговых 

исследований арт-индустрий. Вместе с тем, можно сказать, что художественный рынок 

Казахстана – это достаточно открытая площадка, которая имеет свои специфические пути 

развития и становления. 

Это позитивное поступательное развитие связано со временем обретения Казахстаном 

независимости, что вывело арт-рынок в легитимный формат.  

Во многом все эти величины и образовывают феномен арт-рынка, где на основе 

конкурентоспособности, прагматизма и знаний строится экономический базис казахстанской 

культуры, а национальное сознание и идентичность являются тут главным аргументом в 

пользу культурной самобытности.  

Современный казахстанский художник должен научиться встраиваться в новый 

«открытый» дигитальный мир, актуальные реалии, а неотъемлемой частью всего этого 

является арт-рынок. Последний выступает и своеобразным заказчиком, и посредником, и 

аудитором всех художественных процессов не только внутри страны, но и за ее пределами.  

Это требует значительных усилий практически от всех участников этого непростого 

социокультурного процесса, задействованных в нем прямо или опосредованно. Мы имеем в 

виду не только художников, покупателей предметов искусства, арт-дилеров, арт-

менеджеров, арт-кураторов, галеристов и т.п., но и специалистов от науки – культурологов, 

социологов, искусствоведов и экономистов. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – әдістемесі» сериясы, №3(64), 2020 ж. 

 

168 

В силу этих причин искусствоведческий анализ механизмов формирования и генезиса 

казахстанского арт-рынка, а также способы продвижения художника на передовую арт-

рынка является очень актуальной задачей, особенно в свете такого ключевого приоритета 

казахстанской культурной политики как современная казахстанская культура в глобальном 

мире. 

Известные мировые аукционы, международные биеннале, культурный туризм во многом 

определяют нынешний облик ряда стран таких как Великобритания, Италия, Германия, 

Франция, Греция, а в последнее время и Турции.  

Именно, Турция на сегодняшний день задает определенный задел среди азиатских стран в 

этом направлении. За последнее время она превратилась в широкомасштабную 

международную выставку современного искусства, собирающая художников и теоретиков 

искусства со всех концов мира. К примеру, в 2019 году турецкое биеннале проходит под 

поэтическим и одновременно провокационным девизом «Чем люди живы?» [1]. 

Несомненно, что одну из главных ролей в формировании арт-рынков и их прогнозов 

играют специализированная пресса. К признанным из них относятся: журналы Art News, 

Flash Art, Artforum, Springerin, Artchronica и многие другие. При этом, материалы о текущих 

событиях в мире искусства помещаются в обычных периодических изданиях, включая 

знаменитую Times.  

Согласно международной статистике объем мирового арт-рынка и ценовой сектор 

произведений искусства растут ежегодно. Так, в одном только 2018 году продажи известных 

аукционных домов таких как: Christie’s и Sotheby's достигли рекордных со времен мирового 

финансового кризиса показателей. Это такие непостижимые суммы как 7 млрд и 6,4 млрд. 

долларов. Статистика говорит, что огромная часть этой суммы приходится на произведения 

современного искусства.  

По мнению специалистов, арт-рынок вступает в новую эру, его охарактеризовал 

впечатляющий рост сделок -  538 000 проданных работ в 2018 году, абсолютный рекорд с 

1945 года, несмотря на относительную стагнацию мировой экономики. Глобальный общий 

оборот аукционов в 2018 году составил в общей суммой в 15,48 миллиарда долларов [2].  

Арт-рынок в настоящее время активен на 5 континентах. В целом рынок современного 

искусства в значительной степени выгоден в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Несмотря на некоторые корректировки и исправления, наш индекс цен показывает, что 

сегмент сохранил жизнеспособность, которую он приобрел в начале 2000-х годов. Рост 

оборота на 1370% за 16 лет отражает чрезвычайно динамичный рынок. Хронический 

финансовый и экономический кризис, затронувший мир с 2007 года, вызвавший широкое 

обращение к отрицательным ставкам, заставил рынок искусства выглядеть как оазис в 

пустыне.  

По словам Тьерри Эрманна, основателя и генерального директора Artprice, рынок 

проходит упорядоченный период корректировки, который был и необходим, и 

предсказуемым, и современное искусство явно заняло центральное место. Современное 

искусство всегда будет подспудным для арт-рынка: его постоянно критикуют за рекордные 

аукционные цены, сложность интерпретации и подрывную природу. Во многих отношениях 

его критики невольно играют ключевую роль на рынке современного искусства, и 

понимание Марселем Дюшаном фьюжн-отношений между рынком и его хулителями по-

прежнему совершенно актуально. 

Таким образом, ежегодная эволюция нашего мирового рейтинга 500 лучших художников 

по аукционному обороту, которые пользуются сравнительно устойчивыми и прочно 

закрепленным спросом, ясно демонстрирует согласованный и структурированный рынок, а 

также показывает предпочтения коллекционеров и профессионалов в области искусства. 

Приобретая произведения современного искусства, коллекционеры и потребители искусства 

сознательно понимают, что они не могут знать, что сделает история с художниками, которых 
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они приобретают. Тем не менее, последние шестнадцать лет показали, что хорошо 

диверсифицированный портфель произведений современного искусства генерирует 

ежегодную доходность 5,6%, что выше, чем на рынке искусства в целом. 

В последние годы лидером на мировых арт-рынках становится Китай. В настоящее время 

Китай является мировым лидером по аукционным продажам изобразительного искусства, и 

четыре китайских художника входят в число самых востребованных художников в мире, 

занимая самые высокие места в рейтинге художников по годовому доходу с аукциона по 

изобразительному искусству (гравюры, фотографии, картины, рисунки, скульптуры и 

инсталляции). Так, в течение многих лет агентство Artprice проявлял максимальный интерес 

к сбору данных об азиатском арт-рынке и, особенно, о китайском рынке. Однако в Artprice 

отсутствовал ключевой элемент: культурный и социологический анализ, который только мог 

предоставить ключевой актер Art Market Monitor of Artron (AMMA). 

В условиях биполярного арт-рынка вступление в диалог между Востоком и Западом 

позволило нам прийти к беспрецедентному межкультурному анализу рынка. Фактически, мы 

анализируем биполярный рынок искусства, который вырос в Китае и на Западе, и с разной 

скоростью в разных культурных районах и в соответствии с различными стандартами. По 

сравнению с показателями 2011 года, опубликованными Artprice в своем годовом отчете, 

данные за 2012 год, совместно выпущенные Artprice и Artron, показывают рост на 6,1%. 

Конечно, эффект глобализации был вызван дематериализацией арт-рынка через Интернет 

и кочевым характером коллекционеров. И, конечно, ясно, что между Востоком и Западом 

были построены мосты, и что создание, предложение и спрос на искусство иногда в 

некоторых точках перекрываются. Но нельзя сказать, что искусство стало полностью 

однородным. Напротив, рынок искусства усугубляет культурные различия, отражая гамму 

художественных решений. Китайские коллекционеры не склонны покупать западное 

произведение искусства, которое, по их мнению, слишком далеко от их культурных 

параметров. Вместо этого они предпочитают традиционные стили, древнюю каллиграфию и, 

в последнее время, современное «экспериментальное» искусство чернил. 

Таким образом, идея глобализированного арт-рынка должна быть воспринята щепоткой 

соли. В любом случае, для западных и китайских читателей немного преждевременно 

ориентироваться в анализе мирового художественного рынка, который стремится 

объединить информацию с Востока и Запада любой ценой. 

Чтобы обеспечить четкий и прозрачный анализ для всей нашей глобальной читательской 

аудитории, в этом году наш отчет состоит из введения, которое охватывает результаты 

продаж произведений искусства по всему миру в 2012 году, за которыми следуют две 

отдельные главы. 

Первый из них концентрируется исключительно на арт-рынке на Западе и данных 

Artprice, а второй фокусируется на искусстве в Китае и данных Artron. За последние десять 

лет Artprice опубликовал свой эксклюзивный ежегодный отчет о рынке искусства на 6 

языках, который ежегодно распространяется среди более чем 6300 организаций СМИ и 

международных организаций.  

На основе результатов 6,3 млн. Аукционов 4500 аукционных домов по всему миру в 

отчете содержится макро- и микроэкономический анализ, дающий ключи к пониманию 

ежегодной эволюции мирового аукционного рынка. В нем обсуждаются основные тенденции 

рынка, проанализированные в течение года на странице Art Market Insight, пресс-агентством 

Artprice и совместно Artprice и Монитором арт-рынка Департамента эконометрики Artron [3]. 

Таким образом, арт-рынок сегодня – это не только активная площадка для художников и 

специалистов в области искусства, но и важный эконмический сектор культурной 

экономики, влияющий на имидж страны.  

Феномен казахстанского арт-рынка сегодня несомненно развивается. Но, на пути его 

стабильного и продуктивного функционирования стоят многие проблемы, начиная от 
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специфических особенностей арт-бизнеса вообще и заканчивая вопросами маркетинговых 

исследований арт-индустрий молодого суверенного государства. Само по себе появление 

арт-рынка в Казахстане конечно же обусловлено развитием рыночной экономики в целом. 

Не для кого не секрет, что рыночная экономика Казахстана не раз подвергалась 

модернизации. В ее приоритетах в одно время была ориентация на модели развития многих 

продвинутых стран мира (Сингапур, Южная Корея и многие другие). Однако, на сегодня 

можно смело сказать, что политика руководства страны привела к образованию гибридной 

модели, в которой нашли баланс государственное планирование на крупных предприятиях 

страны и большой доли малого и среднего бизнеса. Как раз и в последнем сегменте 

казахстанской рыночной экономики «обосновался» и арт-рынок Казахстана. На процесс 

становления, которого не могла не повлиять и общая экономическая ситуация в стране.  

В 90-х годах, с началом формирования арт-рынка появляются коммерческие работы, в том 

числе салонного характера, что до сих пор крайне редко встречалось в искусстве Казахстана. 

Казахстанских художников лучше знают на мировой арт-сцене, чем у себя на родине. Едва 

ли самым знаменательной «презентационной» акцией казахстанского искусства на мировой 

арене стала выставка, организованная Домом мировых культур (Берлин) в 2002 году под 

названием «No mad's land». За ней последовали выставки в Жневе, Мексике, Венеции и 

многие другие. Мир постепенно открыл для себя художественный мир «нео-номадов».  

Но, самой значительным мероприятием, повлиявшим на экономическую успешность 

казахстанских художников (в смысле продаж картин) является павильон современного 

искусства Центральной Азии на международной Венецианской биеннале. Выставка носила 

название «Курама-арт». Среди успешных казахстанских художников можно назвать 

Ербосына Мелдибекова, Саида Атабекова и Алмагуль Менлибаеву.  

В последние годы в Казахстане активно развиваются ярмарки. На сегодняшний день 

ярмарки играют важную роль в развитии современного искусства, они становятся наиболее 

востребованным элементом современного арт-рынка. Хотя ярмарки выполняют 

популяризаторскую функцию, основной задачи ярмарки является продажа произведения 

искусства. Иными словами, ярмарки убеждают зрителя, что любое произведение искусства - 

это прежде всего, вещь, имеющая свою цену.  

Ярмарки современнного искусства - это коммерческие выставки произведений 

изобразительного искусства, которые обычно длятся несколько дней. На ярмарках 

встречаются различные арт-дилеры, коллекционеры, кураторы, художественные критики, 

сами художники и просто любители искусства. Сегодя подобные ярмарки проводятся по 

всему миру, пердлагая учатсникам возможность всего за несколько дней увидеть такое 

количество произведений искусства, которые раньше возможно можно было посмотреть, 

только путешествуя длительное время по разным странам.   

Кроме того, работы, представленные на подобных ярмарках, как в количественном, так и 

качественном отношении артефакты ни в коем случаи не уступают произведеням искусству, 

которые продаются в ведущих аукционных домах или демонстрируется в музеях 

современного искусства. Самая главная особенность ярмарок современного искусства 

состоит в том, что практически любой желающий может приобрести понравившееся 

произведение. Именно по этому ярмарки современного искусства зачастую называют 

«супермаркетами искусства». 

В сравнении с другими рыночными формами потребления искусства ярмарки имеют 

несколько преимуществ. Во-первых, здесь предлагается много произведений сразу, и все они 

уже прошли куратоский отбор. Во-вторых, во время ярмарки происходит целый ряд 

мероприятий – выставки, конференции, посещение частных галереи. В-третьих, на ярмарках 

можно пообщаться с людьми искусства - с коллекционерами, художниками, галеристами. 

Ярмарки, таким оброзом, помимо своей прямой и главной – коммерческой функции, 
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выполняют еще одну. Они превращаются в иснтитут репрезентации, популяризации и 

актуализации современного искусства. 

Одной из самых популярных ярмарок на современном этапе является стамбульская 

ярмарка под названием Art International Istanbul. Она впервые организованная в 2013 году. В 

2015 году из Казахстана участвовала галерея «Aspan Gallery». «Aspan Gallery» представлял 

персональную выставку Ербосына Мельдибекова. Концепция выставки, разработанная 

галереей, получило названия «Игра» - идентично произведению, созданному Е. 

Мельдибековым специально для этой ярмарки. В отличие от всех представленными 

галереями стенд «Aspan Gallery» оказался самым политизированным.  

Можно сказать, что на сегодняшний день ярмарки современного искусства, как отдельно 

взятый институт, играют очень важную роль, они во многом определяют развитие истории 

современного искусства, устанавливая новые тенденции и направления. Самое главное, что 

ярмарки современного искусства навязывают людям мысль о том, что искусства-это вещь, 

которую можно купить и что у каждого произведения искусства есть определённая цена.   

Поэтому в этом отношении мы считаем, что Казахстан в самом начале пути, но некоторый 

задел в этом отношении уже имеется. Как правило, реагировать на него начали сами 

художники и специалисты-теоретики. Во главу движения конечно же встали представители 

частного сектора культурэкономики. Но, по-прежнему этот сектор все еще остается 

рискованной сферой для финансовых инвестиций. На сегодняшний день в Казахстане 

открыто огромное количество галерей, залов и т.д., профилирующийся на продажах 

произведений изобразительного искусства. Одной из таких интересных казахстанских 

площадок стала платформа ArtFuture. Ее основатель арт-консультант Тогжан Сакбаева.   

Организация разделяет виды своей деятельности на коммерческие и некоммерческие. К 

первому виду относятся: «профессиональная арт-консультация в формировании коллекции с 

инвестиционным планированием путем продажи предметов искусства, как частным, так и 

корпоративным клиентам; организация арт-ивентов; выездные образовательные программы 

и вернисажи», а ко второму: «организация выставок, продвижение и развитие 

представителей творческих профессии, поиск спонсоров и партнеров для реализации 

проектов молодых художников» [4].  

На сегодняшний день ярмарки играют важную роль в развитии современного искусства, 

они становятся наиболее востребованным элементом современного арт-рынка. Хотя ярмарки 

выполняют популяризаторскую функцию, основной задачи ярмарки является продажа 

произведения искусства. Иными словами, ярмарки убеждают зрителя, что любое 

произведение искусства- это прежде всего, вещь, имеющая свою цену.  

Ярмарки современнного искусства-это коммерческие выставки, которые обычно длятся 

несколько дней и на которых втсречаются различныу арт-дилеры, коллекционеры, кураторы, 

художественные критики и просто любители искусства. Сегодя подобные ярмарки 

проводятся по всему миру, пердлагая учатсникам возможность всего за несколько дней 

увидеть такое количество произведений искусства, которые арньшевозможно можно было 

посмотреть, только путешествуя длительное время по разным странам.  Кроме того, работы, 

представленные на подобных ярмарках, как в количественном, так и качественнлм 

отношении ни в коем случаи не уступают произведеням искусству, которые продаются в 

ведущих аукционных домахили демонстрируется в музеях современного искусства. Самая 

главная особенность ярмарок современного искусства состоит в том, что практически любой 

желающий может приобрести понравившееся произведение, если, конечно, ему это по 

карману.  

Хотелось бы остоновится на ярмарке Art International Istanbul – молодая стамбульская 

ярмарка современного искусства впервые организованная в 2013 года. В 2015 году из 

Казахстана участвовал «Aspan Gallery». «Aspan Gallery» представлял персональная выставка 

Ербосына Мельдибекова. Концепции выставки, разработанная галереей, получило названия 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – әдістемесі» сериясы, №3(64), 2020 ж. 

 

172 

«Игра», как произведение, которое Е. Мельдибеков создал специально для этой ярмарки. В 

отличие от всех представленными галереями стенд «Aspan Gallery» оказался самым 

политизированным.  

Можно сказать, что на сегодняшний день ярмарки современного искусства, как отдельно 

взятый институт, играют очень важную роль, они во многом определяют развитие истории 

современного искусства, устанавливая новые тенденции и направления. Самое главное, что 

ярмарки современного искусства навязывают людям мысль о том, что искусства-это вещь, 

которую можно купить и что у каждого произведения искусства есть определённая цена.  

Таким образом, художественный рынок есть особое явление в историко-культурном 

ландшафте развитых стран, так как именно там формируется деловое отношение к 

коммерческому потенциалу творческих усилий человека. Арт-рынок представляет собой 

неоднозначную, динамичную и живую систему, ядром которой выступает художник как 

создатель произведения искусства. Автор произведения искусства включен в орбиту 

художественного рынка посредством сложного механизма взаимоотношений, реализуемых 

через целый комплекс коммуникаций.  

Художественный рынок следует воспринимать как своеобразный индикатор уровня 

культурного развития уровня социума, готового или нет к цивилизованным коммерческим 

взаимоотношениям между обществом и искусством. Формированию и развитию 

профессионального рынка искусства непременно сопутствует целый ряд особенных 

институций, находящихся в пограничном пространстве между культурой и экономическим 

сектором (галереи, аукционные дома, музеи, арт-салоны, рекламные агентства и т.д.). 

Ценообразование на арт-рынке – процесс крайне сложный, изменчивый и зависимый о 

множества факторов, серьезно зависящих от укрупнения самого арт-рынка, в том числе и от 

формирования все большего количества арт-институций, креативных кластеров, увеличения 

числа музеев и галерей современного искусства, в том числе и виртуальных.   
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Аңдатпа 

Мақалада Құрасбек Тыныбековтің шығармаларындағы ұлттық құндылықтар 

талқыланады. Сонымен қатар көркем шығармалардағы ұлттық  құндылықтардың келешек 

жастарға беретін тәрбиелік мәні сипатталып, шебер суретшілердің қазіргі заманның 
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талабына сай стильдерде тұсаукесер тақырыптары, шығармашылық өмір жолдары 

қарастырылған. 

 Автордың шығармаларынан түрлі стильдерді жаңарту, бейнелеу өнерінің түрлі 

бағытындағы, дәстүрлі өнердің жастар тәрбесінде ұдайы қалыптасуына бағытталған. 

Суретші талай ғасырларға куә болған халқымыздың асыл мұрасын, эстетикалық талғамы 

биік бүгінгі өскелең ұрпақтың кәдесіне жарату, өсіп өндіру,  ұлттық құндылықтарымызды 

жаңа форматта  жаңғыруы,  қалыптасуы  сипатталады.  

Суретшінің гобелен өнеріне деген ынтасы, оның қалыптасуы, қазіргі таңдағы дамуы, оның 

түрлері, жасалу жолдары,  түрлі техникасын жұмыс жасау үлгілері  қарастырылады. 

Қолөнершілердің текеметтен бастау алған, қиялынан туындаған жүн бояу, жип иіру, сырмақ 

сыру, әдеп- ғұрып, салт санамызды дамытып келе жатқан көне өнердің қазіргі деңгейдегі 

өрбуі қалыптасуына бағытталған.  

Түйін сөздер:Ұлттық құндылықтар, Салт-дәстүр, Ұлттық мұра, Мәдениет, Ұлттық тәрбие, 

Қазақи ою-өрнек, Ұлттық коллорит. 
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ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ В РАБОТАХ 

КУРАСБЕКА ТЫНЫБЕКОВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются национальные ценности в творчестве Курасбека Тыныбекова. 

Кроме того, описана воспитательная ценность национальных ценностей в произведениях 

искусства для будущей молодежи, рассмотрены темы презентаций мастеров-художников в 

современных стилях, творческий образ жизни. 

 Обновление разных стилей от работ автора направлено на постоянное формирование 

традиционного искусства при воспитании молодежи в разных областях изобразительного 

искусства. Художник описывает использование благородного наследия нашего народа, 

свидетелем которого много веков, как сувенир современного подрастающего поколения с 

высоким эстетическим вкусом, ростом и производством, возрождением и формированием 

наших национальных ценностей в новом формате. 

Рассмотрена страсть художника к искусству гобелена, его становлению, современному 

развитию, его типам, способам создания, примерам работы с различными техниками. Он 

направлен на формирование современного уровня древнего искусства, которое началось с 

фантазии ремесленников, крашения шерсти, прядения пряжи, плетения сырмака, развития 

наших обычаев и традиций. 

Ключевые слова: национальные ценности, обычаи, национальное достояние, культура, 

национальное образование, казахский орнамент, национальный колорит. 
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FOUR ELEMENTS BASED ON NATIONAL VALUE IN THE WORKS OF KURASBEK 

TYNYBEKOV 

 

Abstract 

The article examines national values in the work of Kurasbek Tynybekov. In addition, the 

educational value of national values in works of art for future youth is described, topics of 

presentations by masters-artists in modern styles, a creative lifestyle are considered. 

 The renewal of different styles from the works of the author is aimed at the constant formation 

of traditional art while educating young people in different areas of the fine arts. The artist describes 

the use of the noble heritage of our people, which has been witnessed for many centuries, as a 

souvenir of the modern younger generation with high aesthetic taste, growth and production, the 

revival and formation of our national values in a new format. 

The author considers the artist's passion for the art of tapestry, its formation, modern 

development, its types, methods of creation, examples of working with various techniques. It is 

aimed at the formation of the modern level of ancient art, which began with the imagination of 

artisans, dyeing wool, spinning yarn, weaving syrmak, the development of our customs and 

traditions. 

Key words: national values, customs, national treasure, culture, national education, Kazakh 

ornament, national color. 

 

Кіріспе 

Ата-бабамыздан мирас болып қалған шын мәніндегі халық ескерткіштерінің ең қомақты 

бөлігі – қазақтың сәндік қол өнері. Мұндай ескерткіштер тек қана бейнелеу өнері емес, 

көркемдік пен шығармашылық тоғысқан барлық халықтарымыздың мәдени мұралары 

жатады. Оның тәрбиелік мәнін зерттеу, жинау және қорғау қасиетті борыш. Талай 

ғасырларға куә болған халқымыздың асыл мұрасын, эстетикалық талғамы биік бүгінгі 

өскелең ұрпақтың кәдесіне жарату – этнопедагогика ғалымдарының алдында тұрған үлкен 

мақсат. [1] 

Осы тұста халқымыздың көне мәдениетін әр сабақ жіпке сыйғызып, бүгінгі заманға 

жеткізуде гобелен өнерінің үлесі зор. Қазақ гобеленінің негізін қалаған марқұм суретшілер 

Құрасбек Тыныбеков және Батырбек Өтепов қазақ елінің тарихы мен салт-дәстүрлері 

тотолитарлық құрсауда болған кезеңде қазақтың қара киізінен рухтанып, салт-дәстүрін 

өрмекпен өріп, қиялымен қияға шығарған шеберлер деп айтсақ жаңылыспаймыз. Суретші-

гобеленшілерге жекелей тоқталатын болсақ Қазақ гобеленінің негізін қалаған марқұм 

суретші Құрасбек Тыныбеков жалған дүниенің жалт еткен арнасында небәрі 33 жыл өмір 

сүріп, осы аз ғана ғұмырында халқына талай еңбектерін сыйлап үлгерді. Гобелен – өте 

күрделі өнер. Дегенмен, істiң адамы үшiн ерiншектiк жат. Жасыратыны жоқ, көненiң 

көзiндей қария әжелер бiр күнде бiрнеше сырмақ сырса да, ешкiм таңғалмайтын. 

Икемдiлiкпен үндесетiн бұл өнер қолөнершінің шыдамдылығын шыңдайды. Әсіресе, өз 

жаныңнан, қиялыңнан туған дүниелер жіп, бояу таңдаудан бастап, көп еңбекті талап етеді. 

[2,3] 
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ҚҰРАСБЕК ТЫНЫБЕКОВТІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН ТӨРТ ЭЛЕМЕНТ 

 

Құрасбек  Тыныбеков 7-ші сәуір 1947жылы қәзіргі Төлеби ауданы, Аққұм ауылында 

дүниеге келген. Тоқыма суретшісі, қазақ ұлттық гобеленнің негізін салушылардын бірі. 

Атматы көркем-сурет училищесін 1966 жылы бітіріп және Львов сән және қолданбалы өнері 

институтын 1971 жылы бітірген. Атматы көркемсурет училищесінде (1971 - 1978), Алматы 

театр-көркемсурет институтында (1978-1980) оқытушы және шығармашылық жұмыста 

болды. Қ.Тыныбековтың туындылары - "Шопан" (1970), "Дала балладасы" (1974), "Тау мен 

дала аңызы" (1975), "Әлем" ("Өмір ағашы", 1976), "Тың парады", "Байқоңыр ырғақтары" 

(1977), "Медеу" (1978), "Байқоңыр" (1979), "Теңіз симфониясы" (1980) гобелендері. Шет 

елдермен достық және мәдени байланысы  қазақ қоғамының (1976 - 1980),  Қазақстан 

Суретшілер одағы Президиумының (1980) мүшесі.  [4] 

Қазақ халқының ежелгі сөз қолдану дәстүрінде төрт саны көптеп ұшырайды. Бұл санның 

сөз арасында жиі айтылуына көне замандағы щйшылдардың айтқан философиялық 

көзқарастары, атап айтқанда, дүниенің дамуы туралы айтқан тұжырымдары ықпал еткен. 

Себебі төрт саны күнделік тұрмыста зат пен құбылыстың, процестің алғашқы негізгі, 

әуелгі бастамасы немесе жиынтығы деген мағынада қолданылады. Сондықтан төрт санын 

арнайы сөз ету этимологияны қызықтаушыларға көмек болар деген ойдамыз. Қазақ төрт 

мүшем аман болсын дейді. Сол сияқты төрт түлік мал, екі көзім төрт болды, төрт таған, 

төңіректің төрт бұрышы, дүниенің төрт тұлғасы деген сөз нақыштары күнделікті тұрмыста 

жиі айтылады. Төрткүл,Төрттөбе, Төртағаш деген жер, су аттары, яғни топонимдік ұғымдар 

көп ұшырайды. [4,5] 

Материалдық дүниенің алғашқы негізі болып есептелген төрт элементтің әсерінен грек 

елінде алтын ғасыр, күміс ғасыр, мыс ғасыр, темір ғасыр деген түсініктер пайда болған. Сол 

кездегі жазушы Гесиод «Еңбектер мен күндер» деген поэмасында адам баласының тарихын 

төрт ұрпаққа бөлген. Алғашқы ұрпақ жақсы жағдайда, яғни алтын ғасырда өмір сүрді дейді 

ол. Одан кейінгі екінші ұрпақ күміс ғасырда тіршілік етті, үшінші ұрпақ  мыс  ғасырда  күн  

көрді. Алтын ғасырдан бастап халық тұрмысы төмендеп, енді біздер темір ғасырға кезіктік 

деп, қоғамдағы таптық жағдайдың, яғни құлдық дәуірдің келуін Гесиод темірден көрген, 

жақсы заман артта қалды деп өткен заманды дәріптеген.  

Құрасбек Тыныбековтің әрбір шығармашылық туындысында төртке бөліп қарастырғаны 

байқалады: 

Біріншіден:Өнер үлгілері  бізге  ғажайып  эстетикалық құндылықтар сыйлай отырып, 

өмірде де сұлулық түзуге, дүниені әдемілік заңдарына түрлендіруге  тәрбиелейді.  

Екіншіден:Шығармада сұлулық заттың жаратылыс құбылысының түр-түсі тұтас, кесек  

көрінгенде ғана, оны жете тануға бел байлаған адамның өзінше бір қайталанбас сезімталдық 

нәзіктігімен үндесіп, бауырласып  барып   бірте-бірте  ашыла береді.   

Үшіншіден:Әр заттың  байыбын барлау,  қабылдау  шамасы  қашан да  автордың  табиғат 

әсемдігі мен жан-жақты қатынасының  белгілі  бір  сапалық қадір қасиетіне  қарай  

айқындалады.  

Төртіншіден: Ұлтымыздың сонау арғы кезеңдегі мәдени өмірін еске алсақ, ерте заманда  

он саусағынан   өнер тамған  нағыз  шеберлердің мыс, алтын, күміс сияқы құнды 

металдардан балқытылып жасалған  зергерлік бұйымдары көздің жауын аларлық  әсем 

бұйымдар  мен елін қорғаған батырлар үшін  жасалған  қару-жарақ, ер-тұрман, сауыт-

саймандары  өте  құнды  шежіре болып  қала беретінін дәріптеген. [6,7]  

Қандай өнер түрі болмасын, қоршаған шындық болмысының  құбылыстарын бейнелейтін, 

өзіне тән көркемдік құралдары арқылы, баланың санасына әсер ете отырып, оның сұлулық 

туралы алғашқы түсінігін, қоршаған өмір шындығына деген эмоциялық  қатынасының 

қалыптасуын сапалы дәрежеге жеткізетін  сезімдік  танымдық талғамдық мүмкіндіктерін 
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кеңейтеді.Көбінің ажары аталынбай  қалса да олардың қолтаңбалары түскен   өшпес мәдени 

мұралары келешек ұрпаққа  өнегелі үлгі әрі  әсемдікке   баулитын өнер саласына айналуда. 

Демек өнер әр уақытта, өз  қоғамының   мұң-мұқтажын өтеуші  ғана емес, сол қоғамың 

тәрбиелеуші әрі ұлттық құндылықтарды насихаттаушы болып табылып отыр. [8] 

        Суретші бұл жұмыстарында ұлттық дәстүрді гобилен тоқу ісінде кеңінен қолдана 

білген. Әр бір жұмысын бейнелеу арқылы тіршілік заңы бар екендігін, қатаңдықты, қазақтың 

кең даласындағы сырды, қарапайым тұрмыстық қарым- қатынас санасын кәдімгі поэзия 

тілімен жырлағандай жеткізе алатын, адамның көңіл күйін бояу арқылы, жіп арқылы ою-

өрнек тілімен көрсете білген.   

Көркем жаңа идеяларды, сюжеттерді,жаңа тақырыптарды өмір ғана береді. Объективтік 

ақиқат және мағыналық міне осы жағдайлар ғана суреттемеге дара түрде қараған кездегі 

жалғыз құнды талап болып есептеледі. Суреттен нысанның мәніне терең ену,  дүниені 

ерекше  қабылдау құндылығын арттырады. 

 Өнертану ғылымының докторы Айдар Қамбарұлы Ниязов естелігінде «Құрасбек 

Тыныбеков қолөнер саласында Қазақстанға ғана емес, сонау алыс шетелдерге де танымал. 

Өйткені, ол қазақтың кілем тоқу өнерінде жаңа қырынан жол салып, тұңғыш гобелен 

өнерінің негізін қалаған көш бастаушының бірі, бірегейі. Ұлтымыздың қолөнеріне деген 

әсем сағынышын өзі жасаған басқұрлар мен алашаларда және кілемдердегі ою-өрнектерден 

байқауға болады. Бұл салада суретші қайталанбас ғажап дүниелер жасады. Оның 

туындыларынан халқымыздың салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптары, әсем табиғат көріністері, 

ертегілер мен аңыздардың кейіпкерлері, фольклорлық жыр-дастандары айқын аңғарылады. 

Олар гобелен өнерінің композициялық құрамында тамаша өрнектеліп, бояулар бір-бірімен 

ырғақты байланысып, жылы қоңырқай түсті колоритті құраған “Ерекше талант иесі еді” деп 

санайды. [7,8] 

Құрасбек Тыныбековтің 1973 жылы тоқыған гобелені «Отбасы» тақырыбына арналған. 

Гобеленнің өлшемі 243х388, қәзіргі таңда Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер 

музейінде сақтаулы. Шебердің «Отбасы» туындысында адам өмірінің жалғасу факторы 

негізінде төрт элементін көрсеткісі келген. Туындының бояу  яғни реңктері ұлттық 

колоритті сақтай отырып дайындалған.  

Бірінші элемент: отбасының тірегі, қамқоршысы әкенің образын  орталықта отырған 

образын баласынының қамыс сырнай ойнап тұрған қуанышын құптағандай, оң қолымен 

құшағына алып, балаға күш қуат бергендей. Сонымен бірге әке образын қанатын жайған 

сұңқардай балапанын қорғап тұрған сұсты портретінде мықым денелі, жайбарақат 

жайғасқан.  

Екінші элемент:  Ойын бала образы. Бала өзінің өнерін, қамыс сырнай арқылы ойнап 

әкесіне қарап, мақтанышын жеткізгісі келгендей жоғары қарап тұрған сәтін керемет көрсете 

білген. Баланың қыймыл қозғалысы ұлттық ою-өрнектер үлгісінде, тауысмайтын шексіз 

оюлар сияқы бала өміріде жалғасын қошқар мүйіз элементінде шеберлікпен орындаған.  

Үшінші элемент: Бала қуанышына рахат алып қалқып тұрған Ана образы. Баласының 

қуанышы , ата-ананың екіесе қуандырады демекші, анасы ұлының сырнай арқылы ойнаған 

әуеніне би билеп әр түрлі қозғалысында шалқиды.  Ананың үстіндегі киімі ұлттық 

нақыштағы орамал бешпеті мен кемзолі түстік ерекшелікпен көмкерілген. Баласының 

өнеріне бүкіл дүниеден сүйінші сұрағандай. 

Төртінші элемент: Отбасының демеушісі, шешірешісі, ақылшысы бір қолымен әлемді 

тербетіп, екінші қолымен Ұлы мен келінінің қуанышын, яғни немересі ойнап тартып тұрған  

өнеріне қорған болғандай, екінші қолымен қанатын кең жайып, тамашалап тұрған әже 

образы. Бұл әже оьразы бүкіл туыныдының мазмұнын, барлық келтірілген ою-өрнектер мен 

көкерілген бұлттар, қоршаған табиғатты бақылап , жамандықтан сақтап тұрған кейуана 

қалпында тік тұрып барлық композицияға байланысын көрсетіп тұрғандай. 
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Бір қарағанда туынды күндіз, ақша бұлттар аспанда қалқып тұрғандай. Бұлттардың 

қозғалысын шексіз ою-өрнекпен бейнелеп өмір жалғастығын көрсеткендей. Екінші жағынан 

қарасаң ай бейнесін жарқыратып оюлар мен үйлестіріп, туындының бір бөлщегіне 

айналдырған. Мұның өзі күнделікті уақыттың күн мен түннің жалғасуын туындыда бірге 

орналастырғанын байқаймыз.Туындының тағы да бір құнды бөлігі, Адам баласынан басқа 

қоршаған табиғат  бөліктерін әр түрлі ою-өрнек үлгісінде шеберлікпен тоқып шыққан. 

Шығармада қошқар мүйіз, сынық мүйіз, ирек, қос мүйіз,  т.б. ою-өрнек үлгілерін образдық 

пішім беріп қоршаған табиғатты бейнелей тоқыған. [9,10]  

Қорытынды 

Қорыта келе  осылайша жоғарыда айтылған мысалдар төрт санының сөз арасында көбірек 

айтылуына себепші болған. Яғни, төрт санының бізге түсініксіз мағыналары ертедегі 

философиялық көзқарастармен тығыз байланысты деген сөз. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАН СУРЕТШІЛЕРІНІҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ СЮРРЕАЛИЗМ БАҒЫТЫ 

 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі қазақстандық суретшілердің шығармашылығындағы ұлттық дәстүрлі 

бейнелердің сюрреализм бағытымен сабақтастығы қарастырылады. Қазіргі заманғы 

қазақстандық сюрреалист суретшілердің шығармашылығындағы архетиптер мен рәміздер 

салыстырмалы талданады. Сюрреализм бағытының негізгі тәілі автоматизм, алдау 
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құралдарын қолдану, түс-елес образдарын пайдалану болып табылады. Сюрреализм бағыты 

әлем мәдениеті мен өнердің дамуына орасан зор ықпал етті, сонымен қатар бұл ағымға 

арналған ғылыми-өнертанушылық зерттеулер де суретшілердің жаңа толқынының көркемдік 

талғамының қалыптасуына үлкен септігін тигізді. Жаңа көркемдік формалар мен жанрлар 

пайда болып, заманауи әдістерді, ұлттық дәстүрлер мен көзқарастарды, және заманауи 

көркемдік стильдерді, соның ішінде сюррелизм бағытына тән тәсілдерді жаңа тақырыптарда 

қалыптастырды. 

Түйін сөздер: Сюрреализм бағыты, образ, архетип, ұлттық дәстүрлер, рәміз, мифология, 

сюжет. 
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НАПРАВЛЕНИЕ СЮРРЕАЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КАЗАХСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

Аннотация 

В статье рассматривается преемственность национальных традиционных образов в 

творчестве современных казахстанских художников в направлении сюрреализма. 

Сравнительный анализ архетипы и символы в творчестве современных казахстанских 

художников-сюрреалистов. Основные направления сюрреализма автоматизм, использование 

средства обмана, использование воображаемых образов. Направление сюрреализм внесло 

большой вклад в развитие мировой культуры и искусства, а научные художественные 

исследования этого направления во многом способствовали формированию художественных 

вкусов художников новой волны. Возникли новые художественные формы и жанры, на 

новых темах сформировались современные методы, национальные традиции и взгляды, 

современные художественные стили, в том числе сюрреалистические подходы. 

Ключевые слова: Направление сюрреализм, образ, архетип, национальные традиции, 

символ, мифология, сюжет. 
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DIRECTION OF SURREALISM IN THE CREATIVITY OF MODERN  

KAZAKH ARTISTS 

 

Abstract 

The article examines the continuity of national traditional images in the work of modern 

Kazakhstani artists in the direction of surrealism. Comparative analysis of archetypes and symbols 

in the work of modern Kazakh artists-surrealists. The main directions of surrealism are automatism, 

the use of the means of deception, the use of imaginary images. The direction of surrealism has 

made a great contribution to the development of world culture and art, and scientific artistic 

research in this direction has largely contributed to the formation of the artistic tastes of artists of 

the new wave. New art forms and genres have emerged, modern methods, national traditions and 

views, modern art styles, including surreal approaches, have been formed on new themes. 
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Кіріспе 

Сюрреалист суретшілердің көксеген басты мақсаты бейсана түйсік танымы арқылы өз 

шығармашылықтарын шынайы әлемнің шектеулігіне тәуелсізіктен азат ету болды. 

Сюррееализмнің бейнелеу өнеріндегі дербес бағыт ретінде қалыптасуы бастауы ең көрнекті 

қайраткер әйгілі суретшілердің туындыларында айрықша орын алады. Сюрреалисттер 

туындыларының барлығы дерлік адам жанының  терең түкпіріндегі өзге түгіл өзінен де  

жасырып ұстайтын құпия қырларын мүмкіндігінше нақты көрсетуге бағытталған. Олар әрбір 

адамның  ішкі жан-дүниесін айқындап, оған өз үрейі мен елестерінің көзіне қаймықпай тіке 

қарауға мүмкіндік берді. Сюрреализм саңлақтарының шығармашылығына деген ықылас пен 

қызығушылықтың әлі күнге дейін суымауының себебі де осы. 

Қазіргі жаһандану үрдісі тұсында, біздің еліміз өзінің төлтума мәдениетін қайта 

таразылап, оның ұлттық идеясы мен идеологиясын қалыптастыруға ұмтылған шақта, ұлттық 

дәстүрлі өнеріміздің шығу тегі мен болмысын терең зерттеп, бейнелеу өнеріміздің ұлттық 

образды белгілерін анықтау қазіргі кездегі дәстүрлі көркем өнерге бетбұрыс заманының ең 

көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. Сондықтан осы мәселені әрі қарай зерделеу 

ондағы тұрақты белгілер мен ұлттық тұтастық бейнені ашып алуды қажет етеді.  

Қазақстан бейнелеу өнерінде кездесетін терең және оның  өзіне ғана  тән көріністердің 

негізі - ұлттың этномәдениетінде жинақталған, яғни қазақ халқының дәстүрлі тарихи 

дүниетанымынан туындайды. Мифтердің өзінің жалпыадамзаттық емес, аймақтық, ұлттық 

деңгейде танылатынына байланысты, бейнелеу өнеріндегі тұрақты образдардың барлығы 

көбінесе белгілі бір өлкеге, қауымға немесе этносқа тән. Осыған байланысты қазақтың 

дәстүрлі ұлттық өнеріндегі тұрақты белгілер - Кеңістік, Табиғат, Тәңіршілдік, Ұмай Ана, 

Қаһармандық, Тұлпар, Бөрі және т.б. тәрізді архетипті көркем образдарда көрініс табады [1].  

Мифология мен көркем шығармашылықтағы сюжеттер мен образдардың пайда болуы 

және бейнелеу өнерінде үнемі қайталануы, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуы дәстүрлі өнердің 

мәні мен мазмұнын рухани кеңістік аймағымен тұтастай құрайтындығын айғақтайды. 

Ұлттық діл мен дүниетанымда батырлардың Қаһармандық культі сан ғасырлар бойы 

бейсанада дәйекті түрде орныққандықтан, қазақтың  дәстүрлі  өнері  заманауи  сюрреалист  

суретшілердің шығармаларында тұрақты белгіге айналған [2, .25 б.]. 

Қазақ бейнелеу өнеріндегі Тыныштық пен Молшылықты білдіретін  символдар  

материалдық құндылықтармен қатар руханилық игіліктерді де қамтиды. Мәселен, киіз үй, 

мол дастархан, бала-шаға, төрт түлік мал т.б. тұтаса бейнеленуі «қой үстіне бозторғай 

жұмыртқалаған» шат-шадыман өмір салтын айшықтайды [3, 63-65]. Осыған байланысты 

қазақ суретшілерінің тұрақты тақырыптарының бірі ретінде қалыптасқан Наурыз мерекесінің 

сипатын байыптасақ, ол көне дәуірлерден бергі жалғасқан діни салт-дәстүр болумен қатар 

қазақ халқының ғұмыр кешуінің тұрмыс-тіршілігін  білдіретін тұтас образ болып табылады. 

Қазақ бейнелеу өнеріндегі тұрмыс-салтқа байланысты тағы да бір тұрақты монументалды 

образ - Шаңырақ бейнесі. Оның көркем эстетикалық құндылығымен бірге философиялық 

мәні де аса зор. Дәстүрлі қазақ дүниетанымындағы Өлім мен Өмір мәселесі де заманауи 

бейнелеу өнеріндегі тұрақты тақырыптардың бірі. Қоғамдық сана мен бейсаналықтан да 

орнықты көрініс тапқан бұл процестің көркем өнерден де айшықты орын алуы заңды 

құбылыс.  

Ұлттық  дәстүр тақырыптарын туындыларына арқау қылып, қазақ бейнелеу өнеріндегі 

ұлттық рухтың жаңғыра түлеуіне үлкен ықпал еткен саңлақ суреткерлердің бірі - Жұмақын 

Қайрамбаев. Қайрамбаев шығармашылығына етене тән екі мәселе, ол Адам және Әлем 

мәселесі. Суретші бұл мәселелерді Адам санасы мен Әлем көрінісі арасындағы қатынасты 

өнер Кеңістігінде сезім мен түйсік, түс пен рең құралдарымен шебер бейнелеу  арқылы терең 

психологиялық деңгейде шешуге  тырысады. Суретші шығармалары жай адам әдетте көре 
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бермейтін тылсымдыққа толы. Жұмақын Қайрамбаев туындыларында бейнеленген көзге 

таныс құбылыстар мен көріністердің өзі көрермен көңілінде сан алуан сұрақтар туғызады. 

Себебі, суретші мен оның образдары арасындағы тылсым қатынасты көрерменнің көзі 

көрмесе де, көңілі сезеді. Қайрамбаевтың шығармашылығынан дәстүрлі ұлттық архетиптер 

образы - Жылқы бейнесі. Көшпенді түркі халықтарының дүниетанымы мен тұрмыс-

тіршілігінде жылқының орны айрықша екендігі сөзсіз. Қайрамбаев шығармалары 

«Тайбурыл», «Көкпар», «Табын», «Шеру», «Елес», «Ай жарықта», т.б. Ж.Қайрамбаевтың 

Жылқы архетиптік образын арқау еткен туындысы «Күн тұтылғанда» картинасы, онда 

жылқы үйірі табиғатпен тұтастандырыла көрсетілген, адам бейнесі мұнда көрініс бермейді, 

қатыспайды. Көк аспан мен сары даланың ортасында өз бетімен жөңкіліп келе жатқан 

жылқы үйірі жаңа ғана жап-жарық дүниені табанда тас түнекке айналдырған табиғаттың 

тылсым құбылысына жекпе-жек қарсы тұру сәтінде кескінделген. Қысқа ғана құлын 

ғұмырында мұндай ғаламат қорқынышты көрініске куә болып көрмеген тай-құнандардың 

жан ұшыра шыңғырған дауыстары, құлындарын іздеген биелердің шұрқырағаны, үйірін 

шашыратып алмауға тырысып оңды-солды орағыта шапқан айғырдың азынаған үні, сан 

тұяқтардың сары даланы жаңғырықтырған дүбірі көрермен құлағына ап-анық естілгендей 

әсер қалдырады. Бұл шығармасында Қайрамбаев Табиғат пен Болмыстың, Жарық пен 

Түнектің бетпе-бет келуінің сюрреалистік бір  көрінісін  Жылқы архетиптік ұлттық образын 

аша көрсету арқылы бейнелеген [4, 184-186 б.].   

Қазақтың заманауи ең көрнекті, әлемге танымал суретшілерінің бірі Ерболат Төлепбай. 

Қазақтың «Сальвадор Далиі» атанған суретшінің шығармашылығында жалпыадамзаттық 

құндылықтар көшпенділер мәдениетінің ұлттық рухымен тұтасқан өріле өрнектеледі. Шабыт 

бастауын Қайта Өрлеу дәуірінен қазіргі заманға дейінгі классикадан алған суретші өз 

туындыларында әлемдік көркем эстетикалық құрылымдарды ұлттық эпос пен тарихқа, 

фольклор мен тұрмыс-салт көріністеріне байланыстыра бейнелеуге талпынады. Сондықтан 

да суретшінің постимпрессионистік сарындағы, әсіре реңді, экспрессивтік пластикамен 

бейнеленген сюрреалистік туындыларының өзінен ұлттық нақыштар нышаны анық сезіледі. 

Қазақстан бейнелеу өнерінің тұрақты архетиптік образдарының ішіндегі Ерболат 

Төлепбайдың туындыларында ең жиі кездесетіні - Ана образы. Осы тақырыпқа суретшінің 

жиі қалам тартуына оның өз анасына деген кіршіксіз перзенттік сезімі арқау болса керек. 

«Бар ғұмырым бес-ақ күндей болды: біріншісі - бүлдіршін бала кезім,екіншісі - бой жетіп 

тұрмыс құрғаным, үшіншісі - ана атанғаным,  - есейіп егде тартқаным, ал - бесінші күнім - 

осы өзіңмен әңгімелесіп отырғаным» деген анасының ұлағатты сөзін осы тақырыптың туы 

етіп тұтынған Төлепбай Ана образын классикалық үрдістегі сәбиін қолына ұстап отырған 

Мадонна бейнесінде ғана емес, балдырған қыз, бойжеткен қалыңдық, сүйікті жар, сәбилі ана, 

әз әже бейнелерінде, эволюциялық даму барысында кескіндейді. Бұл образдар суретші 

туындыларында бір сарынды статикалық кескіндер ретінде ғана емес, шаттана секіріп ойнап 

жүрген сәби, сәйгүлік мінген бойжеткен, қымыз сапырып отырған келіншек, нәрестесін 

әлдилеген ана, әңгімелесіп отырған құрбылар, ұршық иірген әже тәрізді образдар түрінде 

суреттеледі. Ал енді, Ана мен Сәби архетипті образын дербес алып қарастырсақ, Төлепбай 

туындыларының арасынан бұл тақырыпқа арналған бір кескіндемені басқаларынан бөліп 

алып талдаудың қажеттілігі жоқ. Мұндай образдардың бәріне тән ортақ сипаттамалар — бұл 

ошақ анасы, ұлт ұйтқысы, болашақтың бастауы іспеттес Бақытты Ана бейнесі сәбиіне 

шапағатты мейірін төгіп, аналық бақыт сезімінен жүзі нұрлана балқып отырған Ана бір 

қолымен бесігін тербетсе, екінші қолымен Әлемді тербетіп отырғандай әсер қалдырады. 

Бояуларының ашық реңділігі, кескіндердің жұмсақ пластикасы, сюжеттік желілердің 

сарапталған сараңдығына мазмұнның бейсаналы байлығы сәйкестене суреттелуі көрермен 

көңілінде бейбітшілік, тыныштық, мамыражайлық пен алаңсыздық сезімдерін туғызады. Ол  

өзінің осы әлемдік көркемөнердің, соның ішінде қазақ бейнелеу өнерінің де, кең таралған 

тұрақты тақырыбына арналған тамаша туындыларында суретші Ерболат Төлепбай Табиғат 
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Ана, Жер Ана, Ұмай Ана, Ошақ Анасы, Ел Анасы тәрізді сипаттардан бастапқы бағдар 

алатын архетипті Ана образын толықтай және жан-жақты аша білген деп пайымдаймыз.  

Қазақтың заманауи бейнелеу өнерінің сюрреализм ағымына жататын туындылары ішінде 

осындай монументалды образдардың бірқатарын бойына сыйғызған сүбелі шығармалардың 

бірі - Бексейіт Түлкиевтің «Суретші түсі» атты туындысы.  Бексейіт  Түлкиевтің 

туындыларының басты ерекшелігі олардың кеңістік пен уақыттағы көпсатылылық. Суретші 

шығармаларындағы бір кезеңде жеке адам ғұмырының, немесе ұлт тарихының әртүрлі 

дәуірлерінің өзара байланыстыра суреттелуі оның өз замандастары арасында ешкімге 

ұқсамайтын өзіндік ерекше қолтаңбасы. 

   Бексейіт Түлкиев шығармашылығындағы постмодернизм ұстанымына тән шарттылық 

пен бейсаналылық белгілері дәстүрлі ұлттық нақыштармен өрнектеле тұтасып, жалпы 

әлемдік және дәстүрлі қазақ бейнелеу өнерінің біте қайнасқан біртұтас болмысының көрінісі 

ретінде қабылданады. Батыстық қылқалам майталмандарының шедеврлерімен жете таныс 

суретші қазақ ұлттық өнерінің үрдістерін әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен шебер 

ұштастырады. «Суретші түсі» туындысында Қайта Өрлеу данышпаны Леонардо да Винчиден 

бастап, сюрреализм серкесі Сальвадор Далиге дейінгі көптеген кескіндеме шеберлерінің 

қолтаңбасы анық байқалады. Алайда, әлемдік мифологиялық сюжеттерден тура 

көшірілгендей таныс образдарға суретші таңғаларлықтай қазақтың ұлттық сипатын 

шеберлікпен береді.Мәселен, орта ғасыр дәуіріндегі итальян суретшісі Андреа Мантеньяның 

«Өлі Христос» картинасынан алынғаны көзге ұрып тұрған, перзентін аза тұтқан Ана образы 

ежелгі Мысыр мифологиясындағы Исида және христиандық мифологиядағы Мария Ана 

образдарына ұштасып жатқанымен, қазақтың кимешегімен бейнеленуі тәңіршілдік 

танымынан бастау алатын Ұмай Ана  архетиптік образына меңзейді. Ананың артында тұрған 

ер адам бейнесі Леонардо да Винчидің «Құпия кеш» фрескасындағы Иуданың образынан 

алынуы бұл жерде қандай да бір құпия зұлымдық орын алғандығы туралы ойды туындатады. 

Өмір мен Өлім текетіресін айқындай түсетін тағы бір бейнелер тобы — марқұм болған 

пендені азалап тұрған адамдар ұлттық салт-дәстүріміздің бір қайғылы көрінісін сипаттаса, 

ұшып бара жатқан құс образы марқұмның шырқырап Көкке ұшқан Жаны кейпінде ежелгі 

анимизм архетиптерінен де бір елес береді. Ал скафандр киген жас бала бейнесін  Ғарыш пен 

Кеңістік архетипті образдарының символы ретінде де, өткен өмір мен келешек ұрпақтың 

бейсаналық байланысының белгісі ретінде де, автордың өзінің бала кезіндегі асыл арманы 

ретінде қарастыруға болады.   

   Қазіргі заманғы қазақ бейнелеу өнерінің абстракционизм және сюрреализм 

жанрларында жалықпай қалам тартып жүрген танымал тарлан суретшілердің бірі Алпысбай 

Қазығұлов. А.Қазығұлов өзі таңдаған өнер жолында өндіре еңбектеніп жүрген өнімді 

суреткер. Оның туындыларының басты кейіпкері - Аспан мен Жерді астастырған ұлан-ғайыр 

Кеңістік, сол кеңістіктің символы іспеттес қазақтың байтақ Даласы, осы даланың желіне 

жалын желбірете жүйткіген жүйріктер мен маң далада маң-маң баса тізбектелген ұшы-

қиыры жоқ көш-керуендер. Суретшінің қиялында қалыптасқан дүниетаным түсінігі мен 

қоршаған орта туралы көзқарасы «Көш» атты туындысында түс пен реңнің әрлілігі мен 

композициясының мазмұны мен мәні автордың өзіндік қолтаңбасымен дараланады [5, 104 

б.].  

    Қазақ бейнелеу өнеріндегі сюрреализм бағытының әлемге танымал талантты 

өкілдерінің бірі суретші, ақын және философ.Айбек Бегалин.  Әлемдік кескіндеме өнерінің 

жоғарғы жетістіктерін өз шығармашылығына суреткерлік сезімі арқылы сіңіре білген 

суретші Батыс пен Шығыстың бейнелеу өнеріндегі дәстүрлі тұрақты белгілерінің 

таңғажайып құрамдас көрінісін кескіндеп, бірқатар жаңа тәсілдер ойлап тапқан. Соның бірі 

әлемдік өнерде теңдесі жоқ күрделі графикалық әдіс - «бегалиграфия» болса, тағы бірі - 

«паттерндік структурализм» теориясы. Паттерн дегеніміз, суретшінің тұжырымы бойынша, 

уақыттан тыс, сондықтан да мәңгі архетиптік образдардың топтамасы. Структурализмнің 
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негізгі ерекшелігі - Кеңістік пен Уақыт образын  шым-шытырық сызықтар мен сюжеттерді, 

бейнелер мен дәуірлерді, әртүрлі ұлттық және дәстүрлі нақыштарды бірінің үстінен бірін 

қабаттай өрнектеу тәсілімен жасау. Өзінің шығармашылығының техникалық жағын 

осылайша күрделілендірген суретші тақырыптық жағынан да көп қырлы. 27 туындыдан 

тұратын  «Апокалипсис» циклында батыс мифологиясына негізделген образдардың тұтас бір 

галереясын жасаған суретші «Қазақстан», «Шыңғысхан», «Сақтар көсемі», «Бұқар жырау», 

«Қазыбек би», « Менің нағашым Тәттімбет», «3000 Шаңырақ», «Көшпенділер» тәрізді 

монументалды кескіндемелерді, «Бөрі», «Қыран», т.б. тотемдік белгілерді бейнелеген. 

«Апокалипсис», «Уақыт», және «Көшпенділер» циклдарындағы тұрақты образдарды 

структурализм теориясына сәйкес бір-біріне қабаттай кескіндеу арқылы суретші өзінің соңғы 

кездегі туындыларына жаңа бір этномифологиялық сарын берген. Бұл жұмыстардың 

қатарына әйгілі «Оберон мұнарасы» картинасы жатады. Батыс Еуропа мифологиясынан 

алынған эльфтер мен орман перілерінің билеушісі Оберон образы әлемдік мәдениетте елеулі 

орын алған бейнелердің бірі. Алайда, Бегалинның шығармасындағы басты образ Оберонның 

өзі емес, картинаның орталық бөлігінде Балбал бейнесі орналасқан. Композицияның оң жақ 

жоғарғы бөлігінен орын алған домбыра ұстаған қыз бейнесі осы бұрыннан белгілі картинаға 

жаңадан қосылған тың образ. Туындыдағы Азияға тән құбылыс тек осы екеуі ғана. Дей 

тұрғанмен, туындының басты образдары да дәл осы екеуі екені сөзсіз. Айбек Бегалиннің бұл 

туындысы да, жалпы шығармашылығы да әлемдегі қай елдің де көрерменінің 

дүниетанымына жат, көзіне тосаң көрінбейтініне көзіміз анық жетеді Сюрреалист 

суретшілердің басым көпшілігі өз туындысында не айтқысы келгенін көпшілік көрерменге 

тәптіштей түсіндіріп жатпайды. Таңғажайып тылсым дүниені шытырман штрихтермен 

көлегейлей көрсетіп көрерменнің көз алдына жайып салады да, түйсікті түсіну мен түбегейлі 

талдауды оның өз таңдауына қалдырады [6.].  

Қорытынды 

Жаңа бағыттарды ұстаным еткен жаңашыл суретшілер күрделі  көркемдік қабылдау 

түйсіктерін өнер игілігіне айналдыра алды. Қазақтың ұлттық архетиптік бейнелерінің 

байлығы, олардың  мифологиялық және философиялық мәні, ғасырлар бойы қалыптасқан 

дәстүрлер мен салттардың тоғысу тәжірибесі дәстүрлі өнер үрдістерінің заманауи талаптарға 

сәйкес трансляциялануына мүмкіндік береді. Сондықтан Қазақстан заманауи суретшілердің 

шығармаларына дәстүрлі мәдениеттен тамыр алатын терең тақырыптар мен ұлттық 

нақыштағы бейнелер, ішкі түйсіктілік және ой кеңдігі, мазмұндық және түрлі нақты сипат 

тән.  
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РОЛЬ ЭТНОИСКУССТВОЗНАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Аннотация 

В последние десятилетия можно отметить новую волну актуализации интереса к проблеме 

исторического познания тюрко-монгольских ценностей Большого Алтая, когда продолжают 

развиваться узкоспециализированные научные дискурсы и одновременно формируются 

междисциплинарные области знания. Интеграция этнографии и искусствознания 

представляет собой междисциплинарное научное направление – этноискусствознание, 

ориентирующее исследователя на рассмотрение этнического фактора в формировании 

национальной специфики искусства.  

Исследование, представляет собой научную попытку теоретического основания 

исследования тюрко-монгольской художественной традиции. Отмечается, что характерным 

признаком современного искусствознания является переход от моноэтнических 

исследований к междисциплинарным исследованиям национальных (локальных) 

художественных школ. В этом контексте существенное теоретико-методологическое 

значение приобретает методология этноискусствознания.  

Ключевые слова: этноискусствознание, этноискусствоведческое исследование, 

методология, тюрко-монгольская художественная традиция. 
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болады. Зерттеушіні өнердің ұлттық ерекшеліктерін қалыптастырудағы этникалық факторды 

қарастыруға бағыттайтын, пәнаралық ғылыми бағыт, этнография мен өнер тарихының 

интеграциясы - этно өнертану. 

Зерттеу - түркі-моңғол көркемдік дәстүрін зерттеудің теориялық негізіндегі ғылыми 

талпыныс. Заманауи өнертануға тән ерекшелік - моноэтникалық зерттеулерден ұлттық 

(жергілікті) өнер мектептерінің пәнаралық зерттеулеріне көшу екендігі атап өтіледі. Бұл 

тұрғыда этно өнертану методологиясы маңызды теориялық және әдістемелік маңыздылыққа 

ие болады. 

Кілттік сөздер: этно өнертану, этно өнертанушылық зерттеу, әдістеме, түркі-монғол 

көркемдік дәстүрі. 
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Annotation  

In recent decades, we can note a new wave of actualization of interest in the problem of 

historical knowledge of the Turkic-Mongolian values of the Great Altai, when highly specialized 

scientific discourses continue to develop and at the same time interdisciplinary fields of knowledge 

are formed. The integration of ethnography and art studies is an interdisciplinary scientific direction 

- ethno-art studies, which orients the researcher towards the consideration of the ethnic factor in the 

formation of the national specificity of art. 

The study is a scientific attempt to provide a theoretical basis for research of the Turkic-

Mongolian artistic tradition. It is noted that a characteristic feature of modern art studies is the 

transition from mono-ethnic studies to interdisciplinary studies of national (local) art schools. In 

this context, the methodology of ethno-art study acquires significant theoretical and methodological 

significance. 

Key words: ethno-art study, ethno-art study researches, methodology, Turkic-Mongolian artistic 

tradition. 

 

Процессы глобализации, развитие информационного общества активизировали систему 

этнического самосознания, этническая проблематика становится одной из актуальных в 

художественной практике, проявлением творческой индивидуальности, тенденцией, внутри 

которой возникают закономерности. Такая мировоззренческая парадигма характерна для 

мирового искусства в целом и ярко отразилась в изобразительном искусстве Большого 

Алтая.  

Образы тюрко-монгольской художественной традиции являются актуальным источником 

этноискусствоведческой информации. Ее своеобразие определяется историческими 

условиями формирования этнической ментальности, сложным переплетением 

мировоззренческих оснований традиций, которые отражаются в формально-содержательной 
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и образной структуре произведений искусства. Понимание этих факторов во взаимодействии 

явится условием раскрытия самобытности национальных (локальных) художественных 

школ.  

Исследование этнической специфики тюрко-монгольской художественной традиции в 

современном искусстве Большого Алтая представляется актуальным. Уникальность 

художественного наследия и культурного пространства региона во многом определяется его 

полиэтничностью. Именно поэтому в современных арт-практиках художников Большого 

Алтая актуальны проблемы исторических корней, этнокультурной самобытности, 

межкультурного диалога. Исследование тюрко-монгольской художественной традиции 

позволяет определить степень ее влияния на формирование образной системы искусства, 

творческого метода и стиля. 

Теоретическую актуальность исследованию придает междисциплинарный подход, 

который предполагает изучение проблемы в рамках еще только определяющейся в своих 

основах методологии этноискусствознания. Статус нового научного направления 

ориентирует на спецификацию его объекта и предмета по отношению к смежным отраслям 

науки. В условиях глобализации, когда преемственность развития искусства ставится под 

сомнение, такой подход дает возможность показать диалектику индивидуального и 

всеобщего, этнического и национального. 

В зарубежном искусствоведении этническая составляющая входит в описание и анализ 

национальных художественных стилей (И. Винкельман, К. Шнаазе, И. Тэн, А. Ригль, 

Г.Вельфлин, А. Варбург, Э. Панофский). Концепцию функционирования этнокультурных 

традиций в художественной культуре разрабатывают искусствоведы Казахстана 

(Р.А.Ергалиева, К. Ш. Нурланова, А. С. Галимжанова, Ж. Шайгозова), Узбекистана 

(Н.Р.Ахмедова).  

Проблема многообразия национальных форм в искусстве осмысляется в академическом 

искусствознании (А. А. Федоров-Давыдов, М. В. Алпатов, А. А. Каменский, Д.В.Сарабьянов, 

Н. А. Яковлева, О.Б. Яковлева, К. Г. Богемская, Ф. С. Мальцева, В. С. Манин, В. А. Леняшин, 

Е. И. Кириченко, М. Г. Неклюдова, В. Б. Мириманов). 

Междисциплинарные исследования проблемы этничности как свойства искусства 

разрабатываются на основе формально-стилистического (Б. М. Бернштейн, С. В. Иванов, 

В.Г. Власов, Г. Ф. Валеева-Сулейманова), структурно-семиотического (С. М. Червонная, 

В.М. Петров, Е. С. Медкова), культурологического подходов (М. С. Каган, Н. А. Хренов, 

И.Г. Яковенко, А. К. Якимович, Э. М. Колчева). 

Проблема этнорегионального своеобразия культуры в центре внимания сибирских 

ученых. Исследователь Н. А. Томилов утверждает необходимость интеграции археологии, 

этнографии и искусствознания для детального анализа художественного стиля, его 

зависимости от этнического самосознания [1]. В этом направлении исследуются этническая 

история и процессы межэтнического взаимодействия (Н. А. Томилов, В. Г. Рыженко, Н. В. 

Кулешова), материальная и духовная культура (Е. М. Тощакова, Ф. А. Сатлаев), мифология и 

фольклор (А. С. Суразаков, А. М. Сагалев, Л. П. Гекман, М. И. Шахнович, Н.С. 

Гребенщикова), декоративно-прикладное искусство Алтая (Н. И. Каплан, В. И. Эдоков, 

А.В.Эдоков).  

В русле этноархеологии проводятся комплексные изучения семантики первобытных 

мифологических изображений (З. А. Абрамова, Л. Л. Баркова, М. Ф. Косарев, В. Д. Кубарев, 

А. П. Окладников, С. И. Руденко, В. И. Молодин, И. В. Октябрьская, Ю. Ф. Кирюшин, 

А.А.Тишкин). 

В региональном искусствоведении разрабатывается комплексный подход к изучению 

художественного наследия и современного искусства Сибири (П. Д. Муратов, Г. В. Голынец, 

М. В. Москалюк, Е. П. Маточкин, Т. М. Высоцкая, Л. Н. Ларина, В. Ф. Чирков, Т. М. 

Ломанова, В. О. Назанский, О. М. Галыгина, Г. Ю. Мысливцева, Е. Ю. Павлова, 
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А.Г.Кичигина). Особое значение в искусствоведческой оценке развития изобразительного 

искусства Большого Алтая, определения его стилистических особенностей имеют работы 

В.И. Эдокова, Л. И. Снитко, Г. И. Прибыткова, Т.М. Степанской, М. Ю. Шишина, 

Л.Н.Шаминой, И. К. Галкиной, Л. Н. Лихацкой, Л. Г. Красноцветовой, Р. М. Еркиновой. 

Исследователь Т. М. Степанская впервые предметно поставила вопрос о необходимости 

этноискусствоведческого анализа столичных и провинциальных взаимовлияний в творчестве 

сибирских художников [2]. Основная деятельность по заявленной проблеме осуществляется 

в рамках ее научно-педагогической школы «Изобразительное искусство и архитектура 

Сибири». Заслуживают внимания исследования, посвященные проблеме взаимодействия 

художественных традиций Алтая и сопредельных территорий (Казахстана, Монголии, Китая) 

(А. В. Эдоков, А. Л. Усанова, К. А. Мелехова, Н. Ю. Афанасьева, Ю. А. Виноградов, 

М.Г.Нечаев, Д. М. Мергалиев, Е. Ю. Личман, Сино Гуань, Жанайхан Еркин). 

Анализ научной литературы позволяет заключить: 1) в гуманитарных науках 

определяются различные подходы к понятиям «этничность», «этнический фактор»,  

«этнокультурная традиция»; 2) современная тенденция к интеграции наук служит основой 

формирования общих понятий гуманитарных дисциплин; 3) в искусствоведении 

формируется исследовательская традиция, терминологический аппарат, теоретическая база 

для изучения проблемы этнической специфики искусства; 4) осознается необходимость 

спецификации этноискусствознания как научного направления; 5) актуализируется 

потребность специального исследования, нацеленного на исследование особенностей 

проявления этнокультурных традиций в изобразительном искусстве Большого Алтая.  

Проблема возникает в связи с тем, что в методологии истории искусства до сих пор не 

сложилось единого понимания этнокультурной традиции как объекта искусствоведческого 

исследования, подходы к изучению данного феномена в структуре художественного 

процесса также неоднозначны. В связи с этим, назрела необходимость теоретического 

осмысления заявленной проблемы, поскольку связана она с генезисом и особенностями 

художественного языка изобразительного искусства, способностью его передавать 

архетипическое содержание, с его ролью как фактора сохранения и развития национального 

(локального) своеобразия искусства.  

Междисциплинарный характер поставленной проблемы предполагает синтез различных 

теоретических подходов и их концептуальных положений. Рассмотрение этничности как 

свойства искусства определяет вектор изучения этнокультурного своеобразия 

изобразительного искусства с точки зрения феноменологии и герменевтики. Этот базовый 

уровень методологии включает концептуальные положения феноменологической философии 

Э. Гуссерля об интенциональности, связывающей сознание и предмет познания, 

герменевтические принципы понимания и интерпретации текстов Г. Гадамера. 

Следующая составляющая методологии связана с концепцией мифологических и 

архетипических оснований художественной образности, раз-виваемые в русле теории 

архетипов К. Юнга, структурализма К. Леви-Стросса.  

Специфика проблемы исследования обусловила обращение к этнометодологии 

Г.Гарфинкеля, теоретическим положениям об этносе, этничности Ю. В. Бромлея, 

Л.Н.Гумилева.  

Определенное значение для работы имеют концепция культурного ландшафта 

Ю.А.Веденина и положения Н.А. Томилова, представившего опыт изучения 

интегрированных хозяйственно-культурных типов, формирующихся на стыке различных 

природных зон, их сопряженности с этниче-скими процессами.  

Обращение к идеям Б. М. Бернштейна, А. А. Каменского, Е. С. Медковой, 

Т.М.Степанской о взаимосвязи искусства и этничности может стать исходным в раскрытии 

этнокультурного своеобразия тюрко-монгольской художественной традиции. 
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Рассмотрим сущность понятия «этноискусствознание», его место и значение в 

познавательном процессе. Внимательный анализ определений этноискусствознания в 

литературе привел нас к заключению, что в ней нет сколько-нибудь однозначных 

определений. В большинстве случаев его определяют как путь исследования этнического 

искусства, что, по-нашему мнению, не совсем точно. Здесь, по-видимому, не лишним будет 

авторитетное замечание П.В. Копнина, который считал, что в своем большинстве каждый 

метод является органическим единством материального и духовного начала, что придает ему 

реальную объективность при правильном применении [3]. 

Итак, какова же главная задача этноискусствознания? А она, на наш взгляд, сводится к 

следующему. К регулированию познавательного процесса в сфере изучения этнической 

специфики искусства, его роли в формировании идентичности народов разных стран и 

регионов. Но от чего зависит способность этноискусствознания давать действительно 

объективные знания? На наш взгляд, в первую очередь от объекта познания, его предметного 

содержания. Эту сторону методологии подчеркивал выдающийся русский этнограф, 

археолог, тюрколог, доктор исторических наук, профессор С.И. Вайнштейн, когда писал, что 

объектом данного междисциплинарного направления выступают:  

1) этническая специфика художественной культуры отдельных народов;  

2) народное (традиционное) искусство этносов, его генезис, закономерности 

развития;  

3) первобытное искусство;  

4) связь народного искусства с профессиональным; 

5) виды искусства, их место в современном обществе; 

6) методика хранения, приемы экспонирования произведений народного искусства в 

этнографических музеях; 

7) народное искусство как источник изучения этногенеза [4].  

При попытках ответить на вопрос об этнических особенностях искусства тюркских 

народов исследователи чаще всего обращаются к интерпретации народного орнамента. 

Действительно, глубинные основания этничности следует искать в закономерностях 

различных компонентов декора орнамента в искусстве народов конкретной историко-

этнографической области. В ряде случаев именно типы орнамента являются 

хронологическими этапами в развитии искусства того или иного этноса. Недаром 

российский этнограф и искусствовед С.В. Иванов не преминул подчеркнуть, что орнамент 

является наиболее ярким этнодифференцирующим свойством художественной традиции [5]. 

Именно в форме орнамента тюркскими народами транслируются культурные символы и 

духовные ценности. При достаточно подробном анализе существа тюркского орнамента 

вскрывается множество любопытных сторон и свойств последнего, такие как связь с 

представлениями этноса о структуре и принципах функционирования Мироздания, роль 

архетипов и формируемых на их основе эстетических идеалов в развитии художественной 

культуры. Феноменологическая техника позволяет зафиксировать ментальные интенции 

сакрального смысла орнамента [6]. В этом смысле центральное понятие феноменологии 

"жизненный мир" как основание этнической общности выступает в качестве фактора 

этнокультурного своеобразия мотивов, тем и сюжетов этноискусства.  

Исходя из вышесказанного, мы сделаем свою попытку определения понятия 

«этноискусствознание». Под этноискусствознанием мы понимаем систему общих, 

основополагающих идей, принципов, установок, из которых обязан исходить или которыми 

обязан руководствоваться исследователь в изучении искусства этнических общностей [7]. 

Естественно, что эти исходные положения основаны на интеграции фактов, понятий, 

принципов этнографии и искусствоведения. По нашему мнению, вводимое нами 

определение понятия «этноискусствознание» позволит определить новый вектор в 

историческом познании духовных ценностей тюркских народов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема синтеза искусств и требования функционального, 

конструктивно-художественного порядка на открытых и замкнутых пространствах 

городской среды, как специальной практической и научной сферы человеческой 

деятельности.  

Освещаются вопросы синтеза искусств взаимосвязанных в архитектурном пространстве, 

выразительность художественной формы и практическое значение основных компонентов. А 

также о независимости пространственно-художественной структуры и принципиальные 

основы систематизации различных форм городской среды. 

Анализируются основные эстетические составляющие городского пространства, то как 

человек ощущает окружающую среду. Рассматривается влияние архитектуры, ее цвета, 

формы, объема, на психологическое состояние человека, отмечается, что человек 

воспринимает мир на подсознательном уровне, поэтому вопрос о красоте должен быть 

первостепенным.  

Эстетическое оформление города во многих странах считается одной из основных задач в 

архитектурном проектировании. Анализируется эстетическое оформление зданий и других 

архитектурных объектов в пространстве города, приводятся примеры его психологического 

воздействия на человека. Рассматривается украшение архитектуры стилизованными 

декоративными элементами, которые придают облику города оригиналные решения 
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Аңдатпа 

Мақалада өнерлер синтезі проблемасы мен оларға деген функционалдық, көркем-

конструктивтік талаптар мәселесі қозғалады. Қалақұрылысындағы ашық және тұйықталған 

кеңістіктерде өнертуындыларын қолдану, жайында жан-жақты түсінік беріледі. Ғылыми 

және арнайы тәжірибелік іс-шаралар форма арқылы қалыптастыруды әртүрлі түсініктермен 

сипаттайды.  

Қала кеңістігіндегі сәулет ғимаратының негізгі эстетикалық құрамы және қоршаған 

ортаны психологиялық сезінуден мысалдар келтіріледі. Оның түсі, реңі, формасы, көлемі 

адамның көңіл- күйіне психологиялық тұрғыда әсер ету мәселесі қаралады. Қоршаған 

ортадағы сәулеттің әсемдігін ұғыну сана-сезім мүмкіндіктерінің терең астарында екендігі 

жайлы, аса маңыздылығы қаралады.  

Ғимараттар мен қала кеңістіктерін безендіру бүгінгі күні көптеген елдердің сәулетіндегі 

басты бағыт болып табылады Мақалада қала кеңістігіндегі сәулет ғимараттары мен басқа да 

нысандарды эстетикалық безендіру және қала көріністерінің  адамға эстетикалық тұрғыдан 

әсер ету ықпалынан мысалдар келтіріледі. Қала сәулетін айшықтай түсетін өнер 

туындыларын орнатудағы ерекше маңыздылығы мен тиімділігі қаралады.  

Түйін сөздер: кеңістікті үйлестіру, тіршілік әрекеттері, жас ерекшеліктері, психологиялық 

әсер, эстетикалық безендіру, әсерлі шешімдер, кеңістік. 
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Abstract 

The article deals with the problem of synthesis of arts and the requirements of functional, 

constructive and artistic order in open and closed spaces of the urban environment, as a special 

practical and scientific sphere of human activity.  

The article covers the issues of synthesis of interconnected arts in architectural space, 

expressiveness of the art form and the practical significance of the main components. And also 
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about the independence of the spatial and artistic structure and the basic principles of 

systematization of various forms of the urban environment. 

The article analyzes the main aesthetic components of urban space, how a person feels the 

environment. The article considers the influence of architecture, its color, shape, volume, on the 

psychological state of a person. it is noted that a person perceives the world on a subconscious 

level, so the question of beauty should be paramount.  

Aesthetic design of the city in many countries is considered one of the main tasks in architectural 

design. The article analyzes the aesthetic design of buildings and other architectural objects in the 

city space, and provides examples of its psychological impact on people. We consider the 

decoration of architecture with stylized decorative elements that give the appearance of the city 

original solutions 

Keywords: harmonization of space, vital function, age aspect, psychological impact, aesthetic 

design, original solutions, space. 

 

    Концепция архитектурного решения в сознании зодчего складывается из условий 

задания, анализа ситуации, особенностей его мировоззрения, суммируя в архитектурно- 

пространственной идее и схеме, отвечая на запросы общества и эстетические взгляды. 

     Основы систематизации и синтеза архитектурно-художественных форм городской 

среды раскрываются при сравнительном анализе открытых пространств, совершенно разных 

по архитектурному образу, назначению и масштабу.      

Хорошо продуманная и организованная архитектурная среда может помочь человеку в 

этой процедуре адаптации к изменяющимся ритмам, возникшим в современных городах. 

Разобраться в конкретных потребностях людей в организации среды, понять и решить 

существующую проблему невозможно без анализа, который выявляет воздействие 

архитектурной среды на поведение человека [1].  

Темы «человек и среда», «человек в пространстве» сегодня рассматривают множество 

отраслей наук, при этом подавлящее большинство из них ставят задачей обеспечение 

человеку уютное, безопасное, и длительное комфортное, долговременное пребывание в 

городе в котором он живет. Городская среда - это место, где человек проводит большую 

часть жизни, и именно эта среда вносит наибольшее воздействие на ритмы жизненной 

функций и активности в повседневной жини каждого человека [2].  

   Архитектурная композиция - это закономерное, оптимальное сочетание объемов в 

единую гармоничную художественную форму, соответствующую назначению произведения 

природным и социальным условиям (возможностям строительной техники, требованиям 

экономики и идейно-художественным задачам своего времени). Например, когда мы 

говорим об архитектурной композиции центральной площади Алматы, то отмечаем 

закономерность расположения зданий по периметру, согласованную с планировкой уличной 

сети, раскрытость части пространства в сторону здания городского акимата с учетом 

комплекса архитектурной композицией обелиска «Независимости» (Фото-5).     

Архитекторы позаботились о том, чтобы в композиции всего ансамбля площади 

максимально использовался великолепный пейзаж заснеженных гор Алатау. Все цветовое 

решение композиции построено на сочетании белого и зеленого- белых горных вершин, 

белых зданий и больших зеленых партеров.  

   Идейно-художественные функции произведения в архитектурной среде и 

функциональную обоснованность объемов каждого здания, их пропорциональную 

согласованность, соответствие конструктивного решения технико-экономическим 

требованиям. И, как результат, создания единой, гармоничной объемно-пространственной 

системы площади и ансамбля с обелиском обладающей большой эмоциональной 

выразительностью, раскрывающей прогрессивный характер зодчества периода 

социалистической индустриализации [3].   
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 Иначе построена функциональная классификация  некоторых площадей в современном 

городе, куда входят общественные здания, места для отдыха и прогулок, торжественные 

пространства с композициями малых форм и зоной у фонтана. 

  Многие исследования в этой области показывают, что архитектурная среда воздействует 

на человека с трех позиций: 1- с позиций физической формы в пространстве (объемы, линии, 

пятно, пространство и т.д.); 2- с художественной позиций и динамики  (масштаб, размеры, 

динамичность, организация пространства, ритм, пропорций);  и 3- с позиций 

художественного образа и эмоционального воздействия (выражение композиций, чувства 

или идеи) Фото -1,2,3.    

 

 
Фото -2, масштаб, размеры, динамичность 

            
      

Фото-3, организация пространства, ритм, пропорций    Фото -3, выражение композиций, 

чувства или идеи 

                                                                                            

Целесообразно выделить различные формы реализации творческого замысла внутри 

интеграционной концепции.  

   В процессе синтеза происходит органичное объединение взаимодействующих частей, 

которое обусловливает рождение нового качества сложного единства. Диалогическая форма 

подразумевает относительную самостоятельность участников интеграции с целью 

достижения их продуктивного союза: утверждаются общие основания, «точки пересечения», 

при сохранении индивидуальности сторон. Полифоническая концепция выражается в 

«созвучии» различных по форме, характеру и эмоциональной окраске тем и идеи, 

составляющих ткань, основу произведения [4].  

Художественный образ, прежде всего, адресует к чувствам и переживаниям человека в 

совокупном восприятии архитектурного пространства: символических и знаковых систем, 

метафор, иллюзий и т.д.   В этом плане образный подход обладает более широким значением 
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по сравнению с концептуальным, так как ориентирован на весь спектр возможных 

индивидуальных прочтений. 

Так складывается собирательный художественный образ, «авторами» которого могут 

стать все «потребители» открытого городского пространства.    

Концептуальные и образные основания совместно участвуют в формировании 

художественного направления интеграционной концепции.  

 

Объем городских площадей и примерное количество художественных форм в  г. Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Традиционным для архитектуры и искусства в городском пространстве Алматы, 

объединяющим фактором является контекст в разных проявлениях: историко-культурный, 

архитектурно-художественный, природно- ланшафтный. Понятие контекста тесно связано с 

процессом формирования концепции идентичности: места, автора, идеи, новой технологии 

произведения. Примечательно, что контекст в зависимости от условий может одновременно 

выступать как средовым, так и концептуальным началом.          

Рассмотрим основные направления формирования интеграционной концепции открытых, 

закрытых и переходных городских пространств. В идейном аспекте первостепенное значение 

приобретает понимание пространства как места реализации жизненных интересов человека, 

что находит отражение в социальной детерминированности всех составляющих – 

архитектурно-дизайнерские объекты, произведения искусств на площадях и малые формы 

(Фото -4).  

В систему общего взаимодействия активно включаются принципы многомерного диалога, 

социальной адаптации, элементы концепции формирования среды. 

Осуществление необходимых процессов связано с функциональной программой, 

объединяющей наиболее распространенные специальные и универсальные функции: 

рекреационную и коммуникативную, познавательную и развивающую, развлекательную и 

игровую, спортивную и оздоровительную, эмоционально ориентированную. 

Интегральный уровень представлен наиболее целостными подходами, охватывающими 

все стороны игровой концепции в единстве контекстуальных, пространственных, 

функциональных и персональных авторских составляющих. 

 

84,5

15,5

Архитектурные объекты

Произведения искусств и малые формы

Рисунок 4. Схема реализации жизненных интересов человека 
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Рисунок 5. пространства для свободного общения.   Фото 6. Эмоционально 

ориентированная городская среда 
 

Таким образом, актуальная концепция социальной адаптации интегрирует теоретические 

начала, диалогические и игровые подходы, яркие образные решения, направленные на 

создание эмоционально ориентированной городской среды – пространства для свободного 

общения, развлечения, хорошего настроения и досуга (Фото - 5,6). 

Художественная концепция трактует городское пространство как интегральное 

произведение искусства, которое формируется по закону синтеза искусств на базе 

архитектуры. Действительно, в пространстве города осуществляется интегральный 

архитектурно-художественный синтез с использованием принципов градостроительного 

искусства и искусства синтеза искусств.  

В средовом дизайне совместно участвуют различные системные уровни: искусство на 

уровне закона или абстракции; монументально-декоративное искусство в пространстве 

города (панно, мозаика, сграффито, билборды), современная скульптура, а также городская 

мебель, малые архитектурные формы – предметный уровень; тематическая экспозиция, 

игровой дизайн среды, праздничное оформление пространств – методологический уровень. 

Синтез искусств представлен одновременно как авторский метод и общая закономерность в 

форме архитектурно-художественного синтеза. Анализируя систему взаимодействий, можно 

определить ряд оснований синтеза, исходя из фундаментальных категорий, с одной стороны, 

и первоэлементов художественного языка (в том числе персональных), с другой [5, c.18].  

Тесно взаимосвязанным с пространством «инструментом» синтеза является пластика как 

категория художественной формы. Пластика зачастую интегрируется в архитектуру на 

уровне композиционного закона организации пространства, а также находит проявление в 

традиционных и актуальных формах скульптуры, резьбы и других видах монументально-

декоративного искусства. 

Синтез искусств, возникающий на основе художественных форм и образов, есть 

качественно новое явление. Каждая форма, каждый объект  обладает определенной 

совокупностью свойств, которые взятые вместе, образуют пространство как целое. Но 

каждое свойство или  элемент объекта согласно античным представлениям: «каждая вещь 

есть  целостность, состоящая из элементов. А элементы связаны с формой как с целостным 

объектом, они  также взаимосвязаны между собою,  всегда  находятся в структурном 

взаимоотношении» [5, с.36].  

Сложным и необходимым инструментом организации целостности городского 

пространства является композиция, которую в общей форме можно представить как средство 
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упорядочения явлений  реальности. Аспекты потребления этой реальности-функциональной, 

зрительной, звуковой, осязательной, интеллектуальной, определили и специфичность оценки 

типа целостности по смыслу функции, по материалу и способу его организации.  

Многие приемы создания яркой образности пространства связаны с использованием 

цвета, тона и их соотношения: от интенсивных спектральных цветов, нарушающих 

привычную «повседневность» среды, до спокойных, нейтральных оттенков, 

обеспечивающих визуальный комфорт. Цвет может нести определенную знаковую 

информацию, помогая в пространственной ориентации или отождествляясь с узнаваемыми 

явлениями предметного или природного миров. 
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Аннотация  

В данной статье проанализированы и рассмотрены женские ансамбли  в этническом стиле, 

а также рассмотрены национальная традиционная одежда казахов. Актуальность темы это в 

том что одежда в национальном стиле всегда является востребованной. С каждым 

изменением времени национальный стиль имеет свои характерные особенности. Таким 

образом, композиционное решение национального традиционного костюма:  материал, 

форма, конструкция, декор, техника и способ его исполнения, традиционная технология 

национального костюма являются творческим источником для создания новых  

художественно-конструктивных  решений моделей одежды. 
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ЭТНИКАЛЫҚ СТИЛЬДЕГІ ДӘСТҮРЛІ ӘЙЕЛДЕР  

АНСАМБЛЬДЕРІН ТАЛДАУ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада этникалық стильдегі әйелдер ансамбльдері талданып, қаралды, сондай-ақ 

қазақтардың ұлттық дәстүрлі киімі қарастырылды. Тақырыптың өзектілігі - ұлттық стильдегі 

киім әрдайым сұранысқа ие. Уақыттың әр өзгеруімен ұлттық стильдің өзіндік ерекшеліктері 

бар. Осылайша, ұлттық дәстүрлі киімнің композициялық шешімі: материал, пішін, 

конструкция, декор, техника және оны орындау тәсілі, ұлттық киімнің дәстүрлі 

технологиясы киім үлгілерінің жаңа көркемдік-конструктивтік шешімдерін жасау үшін 

шығармашылық көз болып табылады. 

Түйінді сөздер: әйелдер киімі, дәстүрлі, ұлттық, қазақ костюмі, ансамбль, бұйымдар, 

пішу, фигура. 
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ANALYSIS OF TRADITIONAL WOMEN'S ENSEMBLES  

IN ETHNIC STYLE 

 

Аnnotation 

This article analyzes and considers women's ensembles in the ethnic style,as well as the national 

traditional clothing of the Kazakhs. The relevance of the topic is that clothing in the national style is 

always in demand. With each change in time, the national style has its own characteristics. Thus, 

the compositional solution of the national traditional costume: the material, shape, design, decor, 

technique and method of its execution, traditional technology of national costume are a creative 

source for creating new artistic and constructive solutions for clothing models. 

Keywords: women's costume, traditional, national, Kazakh costume, ensemble, products, cut, 

figure. 

 

Введение  

Национальная одежда, как элемент культуры, была неотъемлемой частью любого этноса 

на определенном отрезке его истории. Национальная одежда или костюм является 

неиссякаемым источником для современных дизайнеров. Костюм может также означать 

художественное сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, 

соответствующее времени, месту или другим обстоятельствам.  

Национальный или региональный костюм отражает индивидуальность ограниченной 

группы людей и характеризует особенности её культуры. 

Традиционный  костюм выражает эстетический идеал эпохи. Поэтому изменится  

материал, технология, крой, но общие очертания,форма,силуэт костюма даже при смене 

исторических эпох не меняются.  

Казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается художественным 

оформлением, благодаря отделке с помощью меха, вышивки, инкрустации. 

Установлено, что традиционный костюм - это система, которая представляет собой 

mailto:Erke_80@mail.ru
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совокупность признаков всех элементов одежды, включая все детали одежды. 

Следовательно, при создании современной коллекции одежды на основе традиционного 

казахского  костюма  необходимы знания о назначении и условиях ее эксплуатации. 

Таким образом, композиционное решение национального традиционного костюма:  

материал, форма, конструкция, декор, техника и способ его исполнения, традиционная 

технология национального костюма являются творческим источником для создания новых  

художественно-конструктивных  решений моделей одежды. 

Все в большей степени современные модельеры привлекают свое внимание к богатому 

народному наследию, так как принципы композиционного построения народного костюма, 

четкость форм, линий, продуманная конструкция, взаимосвязь декора с конструкцией и 

формой, соответствие материала и формы назначению костюма, несет в себе гармонию 

пользы и красоты.  

Актуальность темы это в том что одежда в национальном стиле всегда является 

востребованной. С каждым изменением времени национальный стиль имеет свои 

характерные особенности. Современном мире моды одеждой национального стиля 

занимаются многие дизайнеры костюма, такие как Балнур Асанова, Айя Бапани, Аида 

Кауменова, Аруназ и компания и многие другие. Кто-то использует национальные 

орнаменты, а кто-то использует крой казахского костюма с элементами орнаментов. 

Этно коллекция все время является актуальной. Национальный этно- костюм казахского 

народа - уникален: другого такого нет. Именно поэтому национальные наряды выглядят 

очень экзотично на фоне современных ансамблей одежды, ведь мода стандартизирует 

внешний облик людей.  

Долгое время костюм формировал национальное самосознание народа, служил маркером, 

отличающим своих от чужих. Общие формы элементов костюма свойственны всем 

общественным слоям, для высших слоев характерным отличием было только более сильный 

акцент на нарядности, использование большего количества вышивок и меховых оторочек. 

Костюм равно удобен для работы и пира, длительной верховой езды и ночевок в степи 

холодными ночами. [2] 

Процесс художественно – декоративного оформления элементов традиционного 

казахского костюма, т.е использование различных приемов вышивки, орнаментальных 

композиционных  мотивов и т.д., показывает высокий художественный вкус народных 

умельцев и поражает совершенством исполнения, а также раскрывает декоративные 

возможности применения в современном костюме [3]. 

Все в большей степени современные модельеры привлекают свое внимание к богатому 

народному наследию, так как принципы композиционного построения народного костюма, 

четкость форм, линий, продуманная конструкция, взаимосвязь декора с конструкцией и 

формой, соответствие материала и формы назначению костюма, несет в себе гармонию 

пользы и красоты.  

Одна из характерных черт «народных» конструкций - стремление к прямым четким 

геометрическим формам. Для большинства народных костюмов характерны три опорных 

пояса на фигуре: плечевой, грудной и талиевый. Наряду с этим,  прослеживается развитие 

конструктивных решений в  верхней народной одежды. 

Покрой верхней одежды (ишик, тон, дубленки и т.д) свободный с небольшим 

расширением по низу, так как одевались поверх шапана или бешмета, здесь прослеживается 

многослойность. 

В изделиях для девушек использовался прилегающий или полуприлегающий силуэты, для 
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молодой женщины  - прямой или трапеция, для пожилой - очень свободный. Объем одежды 

создавался за счет рукавов, присборенных  по низу манжеты или оборок. В шапанах, тулупах 

и бешметах,  предназначенных для повседневной носки  - рукав вшивался в глубокую 

пройму или выкраивали ластовицей, а для торжественной обстановки, в неглубокую 

подкройную пройму. 

Общая геометрия формы народного костюма подобна его отдельной детали в крое. Детали 

кроя – основные функциональные части костюма – сопряжены между собой  и находятся в 

отношении модульного подобия, что имеет большое значение для экономичности раскладки. 

Крой, форма и образ в традиционном казахском костюме весьма лаконичен, логичен и 

связан с параметрами материала. Многообразие форм  ТКК и неповторимая образность 

достигалась, цветовой композиции, орнаментальной символике, использованию различных 

элементов, форм, деталей кроя. 

Крой платья меняется за счет членения конструкции на уровне груди или талии. По низу 

платья и рукавов притачивались оборки или воланы в несколько рядов. 

В женской одежде использовались несшитые спереди поясные юбки белшалгыш или 

бельдемше. Их надевали только замужние женщины. Бельдемше  шили либо из прямой 

присборенной полосы, либо из раскошенных клиньев бархата, тонкого сукна, украшая 

золотой вышивкой, мехом, серебряными бляшками, либо из тканей с теплой подкладкой. 

Анализ ассортимента ТКО показал, что в ней все конструктивные узлы и участки были 

предельно продуманы, обоснованы и рациональны. 

Поверх платья всегда одевался камзол, который отличался от мужского большим 

расширением от линии бедра. Длина камзола варьировалась от линии талии до пят, степень 

прилегания камзола менялась в зависимости от длины от возрастного признака. 

Камзолы были без рукавов, с короткими или длинными рукавами (зависит от региона), 

изготавливали из тканей различных по волокнистому составу: хлопчатобумажных, 

шелковых и шерстяных тканей. 

В результате проведенного анализа структуры ассортимента национальной казахской 

женской и мужской  одежды установлено,  что: 

- самый распространенный всесезонный вид верхней плечевой одежды, как для женщин, 

так и для мужчин является – шапан, а также ряд его разновидностей в зависимости от 

социальных и социально-эстетических функций (такыр-жаргак, зер), шапан муллы; 

- у мужчин имеется  наплечная одежда в виде нательных рубах двух типов (накладная и 

распашная рубаха); 

- у мужчин и женщин поясная одежда представлена также двумя видами штанов (нижние 

и верхние) – «шалбар» и «дамбал»; 

-легкая  верхняя мужская и женская одежда, представленная в виде бешмета, камзола и 

его разновидностей (женсыз женды, шолакжен) камзол; 

- плечевая верхняя мужская и женская одежда,  представлена в основном таким видами 

одежды как: шекпен, шиде, ишик, купи, а также для мужчин (тулуп и кебенек), а для женщин 

(камка – тон и бас –тон); 

- нательное белье изготавливали из хлопчатобумажной ткани, верхнюю одежду в 

зависимости от назначения  из домотканого сукна и войлока (кебенек, шекпен, шапан), 

зимнюю одежду из верблюжьей и овечьей шкуры (купи, тон), из  меха (ишик, жанат тон, 

кара тулки тон); 

- в зависимости  от назначения одежда делится на  повседневную, нарядную 

(торжественную) и обрядовую. Нарядная одежда отличалась от повседневной  качеством 

материала, а также насыщенностью заполняемого поля декором с помощью различных 

традиционных видов техники исполнения; 

- в зависимости от семейного статуса различают костюм девичий (джигита), молодой 
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женщины (мужчины), замужней женщины, пожилой женщины (аксакала); 

- в зависимости от возрастного признака легкое платье  для девушки было 

приталенного силуэта с наличием конструктивных элементов (воланов) по низу платья и 

рукавов, а также сборок по линии талии, для молодой женщины трапециевидной формы с 

широкими рукавами, для пожилой  женщины прямоугольной формы с широким подолом 

и рукавами; 

- на основе анализа элементов ТКК в зависимости от социального положения 

установлено, количество предметов в гардеробе женщины (мужчины) от 7 до 9; 

- по форме, длине, конструктивному и композиционному решению элементы КНО 

имеют незначительные отличия в зависимости от полового признака; 

- элементы традиционного казахского костюма, в котором, согласованы и соподчинены 

все детали, являются аналогами, которые способствуют созданию новых художественно - 

конструктивных решений (ХКР) современной одежды; 

        -все элементы казахского костюма имеют различные объемно-пространственные 

формы,которые складываются из первичных сочетаний и связей этих элементов; 

      - все элементы костюма находятся в закономерных соотношениях и связях между 

собой,  которые выражают утилитарные и художественно-эстетические функции [1].  

Установлено, что традиционный костюм - это система, которая представляет собой 

совокупность признаков всех элементов одежды, включая все детали одежды. 

Следовательно, при создании современной коллекции одежды на основе традиционного 

казахского  костюма  необходимы знания о назначении и условиях ее эксплуатации. 

Заключение  

Таким образом, композиционное решение национального традиционного костюма:  

материал, форма, конструкция, декор, техника и способ его исполнения, традиционная 

технология национального костюма являются творческим источником для создания новых  

художественно-конструктивных  решений моделей одежды. 

В процессе художественно-декоративного оформления элементов традиционного 

казахского костюма, т.е использование различных приемов вышивки, орнаментальных 

композиционных  мотивов и т.д., показывает высокий художественный вкус народных 

умельцев и поражает совершенством исполнения, а также раскрывает декоративные 

возможности применения в современном костюме. 
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Аңдатпа 

Мақалада дизайн негіздері, дизайнды ғылыми таным әдістері, жоба жасаудың негізгі 

принциптері, жоба нысаны, жобалауды ұйымдастыру мәселелері қарастырылған. Дизайн 

нысанын жобалауға қатысты ұғымдары мен жобалау дағдыларын қалыптастыру жолдары 

көрсетілген.  Дизайн өнерінің белгілері архитектура, безендіру және қолданбалы өнерде 

көрініс табатын, сонымен қатар  бұл өнердің де негізінде адам, табиғат және заттық әлемді 

тұтастықта, бірлікте қарастыру жатыр. Дизайн өнері дүниені байқау, бақылау, көру 

нәтижесінде оның көркем формасын жасайды. Дизайн өнерінің туындылары өзіндік 

бейнелеу жүйесі мен көркемдік үндесудің түрлі типтерін құрайды. Бұл өнер танымдық, 

құндылық және қарым-қатынастық қызметімен де ерекшеленеді туралы қарастырылған. 

Кілт сөздер:  жобалау, дизайн, шебер, экспозиция, тарих, эстетика, мәдениет, ашық 

жобалау, дизайнер. 
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ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основы дизайна, методы научного познания дизайна, основные 

принципы разработки проекта, объект проекта, проблемы организации проектирования. 

Представлены понятия, относящиеся к проектированию объекта дизайна и пути 

формирования навыков проектирования.Знаки дизайнерского искусства отражают в 

архитектуре, украшении и прикладном искусстве, а также в основе этого искусства лежит 

рассмотрение человека, природы и предметного мира в целостности, единстве.Дизайнерское 

искусство создает художественную форму мира в результате наблюдения, контроля, 

просмотра.Произведения дизайнерского искусства составляют различные типы самобытной 

изобразительной системы и художественного диалога. Это искусство отличается и 

познавательной, ценностной и коммуникативной деятельностью. 

Ключевые слова: проектирование, дизайн, мастер, экспозиция, история, эстетика, 

культура, открытый дизайн, дизайнер. 
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Abstract 

The article discusses the basics of design, methods of scientific knowledge of design, the main 

principles of project development, the object of the project, the problems of design organization. 

Concepts related to the design of a design object and ways to develop design skills are presented. 

Signs of design art reflect in architecture, decoration and applied art, as well as at the heart of this 

art are the consideration of man, nature and the object world in integrity, unity. Design art creates 

an art form of the world as a result of observation, control, viewing. Works of design art make up 

various types of original visual system and artistic dialogue. This art is distinguished by its 

cognitive, value-based and communicative activities. 

Keywords: design, design, master, exposition, history, aesthetics, culture, open design, designer. 

 

Қазақстанның білім сапасын көтеру – Елбасының Жолдауында айқындалған 

басымдықтардың бірі. Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне енуі елімізде қоғамның дамуы, 

жоғары мектептен студенттерді жоғары сапалық деңгейде оқытуды, осы арқылы жаңа 

нарықтық жағдайларда болашақ мамандарды кәсіби қызметке даярлауды талап етеді. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы, әлемдік білім стандарты талаптарына сай маман 

даярлауды күн тәртібіне қойып отыр. Сондықтан жоғары мектептегі оқу үрдісі қазіргі 

қоғамның сұранысына сай, бәсекеге қабылетті болашақ маманның шығармашылық 

потенциялын дамытуға жол ашу қажет. Қазіргі өндірістік – технологиялық және ақпараттық 

қарым – қатынас салаларының қарқынды дамуы жағдайында адам болмысы жүйесіндегі 

өнердің маңыздылығы арта түсуде. Жеке тұлғаның жалпы адамзаттық идеалдарға 

ұмтылысының, мәдени – тарихи жетістіктерге қатыстырылуының маңызды факторының бірі 

дизайн өнері даму үстінде. Осыған орай, қазіргі дизайнерлік жобалаудың ерекшеліктерін XX 

жүзжылдықтағы адамзат пен адамның өмірінде болған түбегейлі өзгерістермен 

байланыстырмай түсінуге болмайды. Мәдениет зерттеушілерінің жобалауына қарағанда, 

қазіргі әлем - бүгінгі адамның өмір сүру сферасы - өткен дәуірдің сипаттамасымен 

салыстырғанда күрт айырмашылығымен ерекшеленеді. «Қазіргі әлем» түсінігі өзгеріп 

тұратын, ұстатпайтын деп айтуға болады. Әлем тек қана көпқырлы ғана емес, ол қозғалыста 

және үздіксіз даму үстінде болады [1]. Бұған тән сипат: жоғары контрастар - қоғамның бір 

бөлігінің және бір елдің аса бай немесе жарлы болуы; жоғары технология және алғашқы 

қауымдық инстинктілер; жаңа материалдар, күрделі механизмдер, алып жобалар, ғажайып 

қиял және тоқтаусыз, бүлдірушілік қажеттілік қарама қарсылығы мен бірлігі болып 

табылады. Осымен қатар адамның ортамен, адамдармен, заттармен дәстүрлі емес қарым 

қатынасы жинақталады. Әлем уақытша қажеттілікті қанағаттандыратын (бірақ рет 

қолданылатын заттар, заттар прокаты) бұйым өндірісі дәуіріне аяқ басуда. Дамыған елдер 

тұрғындарының тұратын өмір сүретін жерімен байланысы шектеулі уақытпен байланысты 

(саяхат, тасымалдау, жер ауыстыру) бола түсуде. О.Тоффлердің пікірінше адамдардың 

арасындағы қарым қатынас пайдалану, тұтыну сипатында бола түсуде. Біздің санамыздың 

мазмұны - нақты адамдар орны және оның образын ойдан құрастырылған песонаждар 

радикалды түрде біздің ой санамызда өзгеруде [2].   
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    Қазіргі дизайнер эргономика немесе техника дамуының тенденциясы сияқты білім 

салаларын айтпағанның өзінде экономика, өндіріс негіздері, әлеуметтану білімдерінсіз 

жұмыс істей алмайды. Бір жағынан алып қарағанда әр саланың ақпараттар көлемінің кеңдігі 

сондай, тіпті оның бәрін дизайнердің жеткілікті түрде меңгере алмайтындай дәрежеде 

дамығандығы болып табылады. Сондықтан ол әр түрлі бағдардағы мамандармен 

(конструкторлармен, технологтармен, эргономистермен, социологтармен) бірге жұмыс істеу 

барысында олардың кәсіптік тілі негіздерін білуі тиіс, сонда ғана, жобаланатын нысанның 

қоғамдық қажетті қасиеттерін гармониялық формада және тұтастық құрылымда, дизайнердің 

басты ұмтылатын, жағдайында біріктіруге болады. Өнердің мәнінің өзгеруіне байланысты 

суретші статусының өзгеруі туралы 1918 жылы Н.А. Бердяев былай деп жазған: «Біз 

өнердегі тоқырауға қатысудамыз.  

    Өнер өз шеңберінен шығуға тырысып бағуда. Оның бір өнер мен екінші бір өнер 

түрінің арасы, онан жоғары немесе төменгі шекарасы бұзылуда. Өмір мен өнер, 

шығармашылық пен тұрмыс, шығармашылықтан өнер бұйымдарынан жаңа өмірге, өмірдің 

өзінен шығармашылыққа дейінгі проблемалары ешбір уақытта мұндай қатынаста болған 

емес». Бұл сөздер өз мәні мен көкейкестілігін бүгінгі күні де жойған емес. Бүгінгі 

дизайнердің кәсіби ізденіс бағдары бүгінгі шынайы өмір шарттарымен байланысты. Қазіргі 

өмірде өмір сүріп жатқан адам үшін көлемі кеңейіп келе жатқан экологиялық және реалистік 

ойлаудың бостандық кезеңінде жаңа ой қалыптастыру қажеттігі туындайды.  

     Қазіргі әлемде мұндай суретші болу, суретші, жобалаушы, кәсіби қолөнерші және 

экологиялық жинақты саналы дизайнер ретінде бірнеше бағытта көрінетіндігін атауға 

болады. Мұндай дизайнер нақты ситуацияны ойластырып, оған қарама қарсы ретінде 

абсолюттік емес ситуацияны, бағдарлы жобалауды мойындайды. Оның эстетикалық 

құндылығы біз өмір сүретін заттық кеңістіктің пластикалық сапасын ой елегінен өткізумен 

байланысты анықталады. Жобалаудың бір бағыты «ашық жобалау» болып табылады. 

«Ашық» - ештеңеден жасырылмайтын, көруге лайық деген мағынаны білдіреді. «Ашық 

жобалау» - бұл өзінің кәсіби ойлауын тек қана алдын ала ойластырылған тек қана қоршаған 

ортаның дәстүрлі жобалаудың әсер ету мүмкіндіктерін мақсат, міндеттерін жаңа 

ұстанымдарын жаңа реакцияға сәйкес айқындауды көздейді. Қазіргі әлемдегі жұмыс істейтін 

жобалаушы, осындай жаңа ойлау тәсілдерін меңгеруі тиіс, оны өзгермелі өмірде қайта 

жасаудың құралы ретінде қолданылады. Дизайнер бүгінгі социум құрылымын танитын және 

уақыт рухына байланысты қажеттілікті танитын жаңа типті сананы тасымалдаушы болып 

табылады [2]. Мұндай типті сана дизайнерге адамдар туралы, әр түрлі өмір қызметі өтетін 

ортадағы архитектуралық нысанның сыртқы түріне қамқорлық жасау қажет болатын, жеке 

заттардан бастап, заттық кеңістіктік ортаның құрылымына дейін өзінің нысанының 

шығармалық кең шеңберін қамтуға мүмкіндік береді. Кеңістікпен байланысты тыңғылықты 

жұмыс - бұл бәрінен бұрын «орын рухы», табиғи және орын түріндегі қабылданатын 

шешіммен, көп қабатты түйсік нәтижесіндегі жағдайды толтыру болып табылады. Дизайнер 

жұмысы бәрінен бұрын ортамен байланысты. Олар қандай да болмасын көркемдік ой айту 

формасына байланысты камералық, масштабтық, комфорттық, табиғаттық, индустриалдық, 

типтік, жеке даралық болып көрініс табады.  

     Жобалаудың осы моделінен алшақтаудың полярлық екі сипаты тән. Бірінші жағынан 

алғанда ол жобалау тәжірибесінде ондаған жылдар бойы билік құрған функционалдық 

реализм дейтін болды. Экспозициялық жобалауда мұражай жұмыскерлерінің еркіне берілген, 

құлдық түрде бас жобаның соңынан кететін, біртекті сілтемелері бар стенділермен 

таблицалармен, мәтіндермен, көшірмелермен және муляждармен араластырылған, кейбір 

жерлерге «бұрынғы» кезеңде өткен жиһаздар, кейбір жерлерге жарлы жақыбайдың лашық 

үйінің натуралдық өлшемдегі макеті қойылған мұрағаттарға бөлінетін болған. Көркемсурет 

көрмелерінде экспозициядағы мұндай қатынас жағдайы бірдей қашықтықта ілінген 

кенептерді ілумен және мүсіндерді жайғастырып қоюмен ерекшеленді. Экспозиционер 
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жұмысы тауарларды витриналарға көруге ыңғайлы, оқуға болатындай етіп орналастыратын 

сатушының қызметіне ұқсас болып келеді. Оған кеңістік өнерінің жеке шығармалары 

ретіндегі көріну мақсаты қойылмасада, әлеуметтік мәдени құбылыс статусындағы, «қала 

өміріндегі оқиға» жанры ретінде және жаңа өмір шындығы ретінде өте алмайды. 

Нәтижесінде ең бастысы болып табылатын көрме тағдыры сеніп тапсырылған, көп сенімді 

арқалайтын кәсіби міндетті және суретші жобалаушы роліне кіретін, ритмді, түсті, 

фактураны, микроқондырғы құрылымын, көре білетін, өзара әсерге айналдыратын, көркем 

шығармашылық облысындағы маман болу міндетін ала алмайтындықтан көрермен ұтылыста 

қалады. Кескіндемеде қарапайым реалист табиғат пен басқада оның мүмкіндіктердімен оның 

құрылым заңдылығын зерттелмеседе, оларды өз шығармаларын жасауға себеп болатын 

факторларды қолдана отырып, соңғы өнімді шығарады. Жобалауда ол экспонаттардың 

немесе шығарманың мәніне үңілмей, олардың пластикалық ерекшеліктеріне және оардың 

құрылғыларының заңдылықтарын зерттемей, олардың бір бірінің өзара байланысын 

орнатпастан, олардың өзара көршілік қатынастарын байытпай, жаңа кеңістікпен 

толтырылмайды. Жобалаушының басқа түрі туғаннан өнердегі ұстанымды формалист болып 

табылады. Оның картинаны ұйымдастыруы тосыннан, ойлап шығарылмаған, өмірден 

алынбаған, шығару жағдайы, өзіндік ойлау конструкциясынсыз немесе шашыраңқы 

эмоциялық жағдайда, басқаруға келмейтін болады. Оның басты образы өзіндік образдық 

идеямен айналысады [2]. Оның стихиясы сәндік безендіру элементтерімен эксонаттарға 

сүйенген белсенді экспозициялық сценографияға қабаттастыра толтырылған экспозициялық 

қондырғылар болып табылады. Образ үшін табылғандар экспозицияларды құрайды, 

платикалық немесе мәндік толықтығымен, ойлылығымен, өмір тынысынан айырылған 

құрылымымен экспонаттардың мәні мен ерекшеліктерін теріске шығарған болуы мүмкін.   

Экспозиция суретшісінің «ашық кеңістікті» жақтау позициясы, артықшылықтанда және 

субъективтіктенде аулақтап, тең дәрежеде заттарға, образға, бағытталады. Оның жұмысы 

қажетті мазмұн шеңберінде, экспонаттар наборымен, мұражай қызметкерлерінің өзара іс 

әрекеттерінің қажеттілігімен шектеледі. Бұл ерекшеліктер қазіргі өнерге тән және қазіргі 

суретшіге тән, экспозициялық жобалау жағдайында, жанрлық ұстанымдарына сай шығатын, 

оның жұмыс ұстанымдарын, анықтайды. Бұл бәрінен бұрын, жағдайға сай ықыласқа, табиғи 

ұқсастыққа, заттық пластикалық контекспен заттарға алғы бастау ретінде қарай отырып және 

жобалау образдылығының мүмкіндіктеріне назар аудара отырып, дизайнер жұмысындағы 

ананимдік — бұл географияға, климаттық ерекшеліктерге, орынның рухына жоғары назар 

аудару жағдайында жасалатын шығарма дәстүрімен шектелген жобалау болып табалады. 

Архитектор немесе дизайнер жасайтынын құрылымы мен кеңістігін желгілікті жердің 

топографиясымен үйлесіп кетуіне ұмтылады, оның жұмысы табиғи жаратылыстық аналог 

ретінде көрініп, оның жалғасы іспетті анғарылады. Мұндай кәсіби шебер жергілікті жердің 

ерекшелік рухын қысқартылған стилистикалық мәтін түрінде емес, кеңістік, материал, 

форманың тектоникалық жасалынымы ретінде көрсете алады.  

   Табиғатты өмір сүру ортасы ретінде көрсете отырып, оның өмір сүру заңдылықтарын 

түсінуге талпына отырып, суретші саналы түрде өзінің жеке даралық ерекшелігін 

қалдырады. Ол әлеммен бірігіп кетуге, оның бөлшегі болуға, өнім беретін рухқа үңіле 

отырып, жасауға болатын, беретіні бар, сезуге болатын, басқаға айналмайтын тірі ортаны 

жасауға тырысады. Бұл ұстанымдар өзінің өмірге енуін абстрактлық экспрессионист М. 

Ротко мен дадаиста X. Арпа шығармашылығынан тапты. Шығарманы, фактураны, түсті, 

форманы жасау технологиясына деген назар, олардың шығармаларын «табиғат» нысанына 

жақындата түседі. «Ашық» жобалаушының экспозицияның пәндік контексіне деген 

қызығушылығы осы қатардан табылады. Қоршаған дүниенің қасиеттерін тасымалдаушы 

бола тұрып, заттар оның материалдықпен өлшенген табиғат символына, оның моделіне 

айналады. Әлеуметтік-мәдениет контексінде зат мәдениет құндылықтарын тасымалдаушы 

ретінде көрініс табады, тұрмыс экспозиция жобалаушысының қызығушылығының нысаны 
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ретінде болып, оның формасында тек қана функционалдық және әлеуметтік мәдени 

(тұтынушылық, экономикалық, өндірістік, құндылық, эстетикалық) мәні көрініс табады. 

Ортаны жобалау барысында, зат оны қалыптастырудың элементі ретінде көрініс табады, ал 

заттардың жиынтығы кеңістікті ұйымдастырады. Кеңістікті ұйымдастыруда заттардың 

арасындағы бір біріне реакциялар, олардың өлшем, форма, фактура, түс, сонымен қатар 

функция, жас, стилистикасының танымдық деңгейі сияқты формалдық пластикалық 

сипаттамасы өзара байланысы ерекше мәнге ие болады. Экспозициялық кеңістікте заттарды 

жайғастыру, жобалаушының олардың мүмкіндіктері, өзара байланыстары және көршілестігі 

туралы интуитивтік білім алу негізінде, олардың мәнін түсініп білгенен кейін барып болады. 

Дизайнер үшін өмір іздерін білдіретін, «табылған» нысан немесе «бұрынғы заттар» ереше 

қызығушылық туғызады [3]. 

    Итальялық кескіндемеші Дж. Моранди тұрмыс заттарының формасындағы 

геометриялық шексіздік құпиясын тауып оның жоғары мәнін қайта қайтарды. Мұражайда 

заттар келесі фантазияға арналған есептеу нүктесі ретінде және экспозиция «диалогына» 

жақындаған сайын, ол терең де көпқабатты бола түседі, бірінші элемент ретінде көрінеді.   

Экспозициялық жабдықтар бұл жағдайда экспонаттарға арналған «оправаға» лайықты, 

безендіру дизайнының шығармасы ретінде олардың үстінен қарайтын, біріктіретін, 

жинақтайтын қызмет атқарады. Ашық жобалау жағдайында жабдықтардың сапасы мен 

сипаты тек қана экспозициялық ойға ғана емес, көбінесе тапсырыс берушінің материалдық 

мүмкіншілігіне өндірістік-технологикалық базасына байланысты болады. Ерікті түрде 

шектеу қойып отыра, бір жағынан мүмкіндіктерге сүйеніп, екінші жағынан жобалаушы 

жалғыз дұрыс таңдау жасайды. Архитектурада лайықты материалдарды пайдалану оған 

демократиялық ашықтық пен заманауилық рухты білдіреді. Осыған байланысты боялмаған 

фанера, қаңылтыр, мыс, толқынды шифер, шарбаққа арналған сымтемір сетка сиқты 

материалдарын пайдалану арқылы бүгінгі қала өмірінің өткір атмосферасын береді, қалдық 

емесе арзан материалдарды қолдану таңқалдыратын ұтымдылыққа жеткізетіндігін 

дәлелдейді, қазіргі қоғамның рухын және оның қарама қайшы құндылықтарын, 

импривизацияға қаныққан және тірі жобаны жасауды архитектор және дизайнер Фрэнк Гери 

шығармашылығынан көрсетуге болады. Алдыңғы қатарлы әлем дизайнерлерінің 

шығармашылығындағы көп позициялы қазіргі дизайн, монолит емес барлығының мақсаты 

бірдей пәндер, бөлімшелерден құралған жүйе тәрізді қабылданады. Бұл бәрінен бұрын 

жұмыста, жеке тұлғалардың қоғамдастығы, әрқайсысы өзінің идеалын көрсететін 

тұтынушылармен байланыс тәсілдері және жеке даралардың одағы болып табылады. Бұл 

айтылғандарды аймақтық дизайн тарихы дамуынан мысалдар келтіру арқылы көрсетуге 

болады. Жапонияның дизайнерлік мектебі, дәстүрлік элементтерін европаның ұтымдылық 

теориясымен, технологиялығымен және жүйелілігімен ұштастыра отырып, қазіргі кезде 

әлемдік позицияда бірінші орынға шықты. Оны ерекше етіп көрсететін, батыстық жаңа 

тенденциямен, ұлттық дәстүрдің біржақты болмау күресі жағдайындағы дамудың бір 

халықтық емес әр түрлі бағыттылығы.  

    Жапонияның дизайнерлік мектебінің өзіне тән ерекшелігі материалмен жұмыс болып 

табылады. Материал табиғатына көңіл бөлу көркемдіктің және тіпті образдылықтың бастау 

алар мүмкіндігін туғызудың қажетті шарты. Бұларда әр түрлі материалдармен жұмыс 

істеудің курсы ұйымдастырылады. Жапон дизайнының ерекшелігі мен жетістігі  әдемілеудің 

болмауы. Мұның орнына ежелгі дәстүрлер мен қазіргі мәдениеттің бірігуі болып табылады. 

Италиядағы 1980-1990 жылдардағы дизайнерлік мектеп теориялық әдіснамалық және 

педагогикалық ұстанымдар бірлігімен ерекшеленеді. Италия дизайнерлерінің шебер 

тұлғасына бағытталған, қандайда бір пән бойынша немесе дизайн формасына сай өзінің 

жасаған концепциясы бойынша артистикалық, интуитивтік дәстүр бойынша әдістерін 

бекітуге алып барады. Бұл айтылғандарға Флоренциядағы Архитектура институтында пайда 

болған «радикальдық дизайн»; Р. Дализидің жобалау әдісінсіз немесе «бірге қатысу» 
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концепциясы; К. де Карли жасаған тұрғын ортаның «бірінші кеңістік» концепциясы мысал 

бола алады. Шығармашылықтың толық бостандығы жағдайындағы эксперимент ретінде 

мектеп базасында жобалау ізденісі жұмыстарын жүргізу ең бастысы болып табылады. 

Итальяның қазіргі көрнекті дизайнерлері Т. Мальдонадо, Э. Соттсасс, Э. Мари 1978 жылғы 

Рим академиясының дизайнерлер бөлімінде өткен көрменің өзінде әр түрлі көзқарастар 

болды. Мальдонадо оқыту барысында орта және жоғары мектеп білім беру реформасын 

жасау қажеттігін көрсетіп, оның үстіне дизайнерлік және архитектуралық курстардың, 

пәндердің жүгінен босатып, орталықтандырып өткізуді қажет ететін талаптар қойды. 

Соттсасс және Мари болса бұл проблемаға олар басқаша қарады. Соттсасс бойынша қандай 

мектеп болмасын оның әдістемелік анықтығы, жүйелілігі, бағдарламалығы, соған сәйкес 

схемалығының болуын қажет етеді. Жалпы дизайнға оның үстіне италья дизайнынына бұлар 

деген әр уақытта жат болды. Ол әр уақытта «жалғыз сенімді мақсат» жалғыз сенімді әдіс 

жетістігіне жетуге емес, жарқ етіп шығуға, жүйелілік тұйықталуды жоюға, мүмкіндіктер 

биігіне шығуға, мақсат биігіне шығуға тырысты. Соттсасстағы нақтылық— тікелей нақты, 

ерекше типологияға және типизацияға берілмейтін, жобалау нысандарын жүйеге келтірудің 

басқада әдістерімен ерекшеленеді. Бұл жағдайда тікелей-нақты негізгі модель «қолөнер» 

болып табылады. Соттсасс дизайнері  қолөнерші  суретші  философ түрінде болса, ал 

мектептің өзі ортағасырлық үлгі мен антикалық академия арасындағы бөлшек ретінде болып 

табылады. Бұл дизайндағы итальяндық сызық ерекшелігімен байланысты.  

    Қорытындылай келе, дизайн белгілі жанрлар шекарасын өшіретін, өндірістік жобалау 

біртіндеп таза көркем шығармашылықтың сценографиялық, архитектуралық болып келетін 

түрлерінің біріне ауысады. Бүгінгі күннің «Универсалдық дизайнер» шығармашылық 

жанрын анықтауы төтенше жағдайда киындаған орта құрылымын жасаумен айналысады. 

Универсалдық архитектор — суретші — дизайнер — бүгінгі күнгі жобалау әлеміндегі типтік 

фигура. Бірақ оны қалыптастыру—әлі аяқталудан алыс болып табылады [4,5]. Оның 

әдіснамасын қалыптастыру сияқты дизайнерлік қызметтің дүниетанымдық қондырғысын 

тұтастай қарастыруды қажет етеді.  
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ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ЗАМАНАУИ КИІМДЕРІНДЕГІ ОЮ-ӨРНЕКТІҢ МӘНІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада сан қырлы ұлттық өнеріміздің бір саласы – ұлттық киімдеріміздің ерекшеліктері 

туралы сыр қозғалады. Қазақ киімі кез келген ұлттың киім өнерімен тайталасқа түсе алатын, 

тіпті, оқ бойы озық тұратын ғажап мәдени мұра. Өйткені, қазақ киімінің тарихы тым тереңде, 

ықылымдардан сыр шертер өткен замандарымызда жатыр. Жахандану дегенді желеу етіп, 

әлемді жауламаққа ұмтылған батыс елдерінен өндірілетін киімдер бүгінде аса бағалы саналса 

да, қазақ киімі түрлі өрнектермен, алтынмен, күміспен күтпеліп, аруларымыз бен 

сұлуларымыздың үстінде көлбеңдеп, қызымыздың да, кең даламыздың да көркін асырғаны 

туралы кең баяндалады. Ұлы көшпенділер өркениеті жөнінде сөз ете отырып, оның ішінде өз 

ұлтымыздың мәдени мұраларын, қазақ киім-кешегінің өзіне тән даму жолы мен тарихы 

қарастырылған.  

Кілт сөздер: Ою-өрнек, қолөнер, шебер, киім-кишек, мәдениет, ұлттық, тарих, эстетика. 
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Аннотация 

В статье рассказывается об особенностях национальной одежды-одной из сфер 

многогранного национального искусства. Казахская одежда-это удивительное передовое 

культурное наследие, которое может конкурировать с искусством одежды любой нации. 

История казахского костюма берет свое начало c древних времен.Хотя одежда, 

разработанная на Западе, которая решила завоевать весь мир во имя глобализации, сегодня 

очень ценна, ожидается, что казахская одежда украшенная различными орнаментами, 

золотом и серебром превзойдет по величию демонстратируя красоту дочерей казахских 

степей. Речь идет о цивилизации великих кочевников, в том числе о культурном наследии 

своей нации, характерном пути и истории развития казахской одежды. 

Ключевые слова: орнамент, ремесло, мастер, одежда, культура, национальная, история, 

эстетика. 
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THE SIGNIFICANCE OF NATIONAL ORNAMENTS IN MODERN CLOTHING 

 

Abstract 

The article describes the features of national clothing, one of the areas of multifaceted national 

art. Kazakh clothing is an amazing advanced cultural heritage that can compete with the art of 

clothing of any nation. The history of the Kazakh costume dates back to ancient times. Although the 

clothes developed in the West, which decided to conquer the whole world in the name of 

globalization, are very valuable today, it is expected that Kazakh clothes decorated with various 

ornaments, gold and silver will surpass in magnitude demonstrating the beauty of the daughters of 

the Kazakh steppes. We are talking about the civilization of the great nomads, including the cultural 

heritage of their nation, the characteristic path and history of the development of Kazakh clothing. 

Keywords: ornament, craft, craftsman, clothing, culture, national, history, aesthetics. 

 

«Болашақ - өткен тарихты білуден басталады» дейді, Баласағұн бабамыз. Олай болса, 

тарихқа, мәдени мұраларымызға қаншалықты терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі жағдайды 

соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз. Сондай қажеттіліктің бірі – халықтың қолөнері. 

«Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді» деп, М.Әуезов айтқанындай, өсіп келе 

жатқан ұрпағымызға өз халқының өнерін бойына сіңіртіп өсіру – қазіргі кездегі 

педагогтердің ой толғандыратын мәселесі. Ұлттық мәдениетімізді меңгермей, мәдениетті 

адамзат тәрбиелеу және ұлттық сананы қалыптастыру мүмкін емес. Білімді, жан-жақты 

тәрбиелі жастар ұлтымыздың баға жетпес қазынасы, сондықтан жастарды жан-жақты 

қабілетті азамат етіп өсірудегі халық қолөнерінің тәлім- тәрбиелік, білім-танымдық ролі 

орасан зор [1]. 

Осыған орай мақаламыздың мақсаты қолөнер түрлерінің тарихына тоқталып, қолөнер 

шығармаларының соның ішінде ұлттық киім-кешектердің жасалу жолдарының көркемдік 

мүмкіндіктерінен мағлұмат беру. Демек, бүгінгі ұрпақтың осынау өмір сәулетін халықтан 

қалған ұлттық мұрасын жаңа технология тәсілдерінде қайтадан өңдеп, жаңғыртып 

дамытуына ықпал ету, тиімді пайдалануға үйрету көзделеді. 

Қазақтың ұлттық киімдері, қолөнері көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып 

келе жатқан бай қазына. Қазақтың ұлттық қолөнер мәдениетінің тарихында зергерлік 

қолөнер шығармашылығы айрықша орын алады. Осы қолөнер шығармасында халқымыздың 

көркем шығармасы мен материалды құндылықтарының деңгейі, талғамы, мұраты толық 

және айқын көрсетілген. Қола, күміс, алтын және тағы басқа мәңгі сақталатын құнды 

материалдар ғана ежелгі күннен біздің күнімізге дейінгі халықтық өнердің дамуының 

үздіксіз жолын қадағалауға мүмкіндік береді.  Ал, қазақтың дүйім оюын ерінбей, жалықпай 

жинап, оны тұтас энциклопедия етіп шығарған ғалым Ш. Өмірбаеваның еңбегі орасан деп 

бағалауға болады. Қазақтың ою өрнегі ғасырлар бойы қалыптасып, дамып, өзінің керемет 

жағымен тамсандырудан бір талмай келе жатқан ұлттық өнер туындысы. Халқымыз 

туындатқан кез келген қолөнер туындысынан мұның бейнелерін көре аламыз. Ою, өрнектің 

бізге жеткен түрі өте мол. Кейбір қолөнершілер оның үш жүзден астам түрі болғанын 

жинақтап, дәлелдеді. Ал, көптеген оюларда гүлдің, құстың, аңның және ағаштың түрін 

бейнелегенін көре аламыз. Өйткені, ежелгі қазақтардың ұғымында құс биіктік пен көктің, гүл 

әсемдік пен жастықтың символы болды. Сондықтан да, халқымыз жас адамның киіміне гүл 

бейнесіндегі өрнектер тоқыды [2].  
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Қазақ аңызында көк өгіз жерді қазып, алғашқы екі адамға су шығарып береді. Артынан 

мүйізімен жерді көтеруге кіріседі. Бірақ, өкінішке орай, белгісіз себептермен бір мүйізі 

сынады, сөйтіп, дүние кемелі толмай қалған. Қазақтардың кез-келген ою-өрнек 

композициясында кездесетін тұмар ою мен сыңар оюлар осы оқиғаны ишаралайды. 

Қытайдың антропо- морфты космосы да оңтүстікке қарап иіліп тұр. Мұны біз қобыздан да 

байқаймыз. Мәселен, күндіз бен түннің, жаз бен қыстың, т.б. ауысуы ою-өрнекте кесте мен 

бос кестенің арақатынасы ретінде көрініс тапқан. Оюлардан құлақ шыққанда /тісі шыққанда/ 

бұрылып кетуі, әйгілі «хайуанаттар стиліндегі» тас ғасырынан үзілмеген шарпысу, қажасу, 

жұту, құсу, кірігу, құбылу сілемдері, қаңтарылмаған дүниені одан әрі бұзылудан сақтау үшін 

жөн, амал іздеу биполярлық контурды шөгендеу ниетімен туған біртекті процестің тарихи 

дамуы ғана. Соңғы орта ғасырда ою-өрнектердің басым болып кетуі өнер дамуының өзіне 

тән ішкі заңдылығы деп танылғаны жөн. Ою-өрнектер мейлінше дерексізденген, өте көне 

полиэйконизм принципінің ең жоғарғы сатысы. Қазақтың ою өрнегі туралы айтар сөз көп. 

Оның тарихы өте алыстарда жатқандықтан, бұл да халқымыздың ауыз әдебиеті секілді баға 

жетпес құндылығымыздың бірі болып табылады. Қолөнердің түрлі саласында дамып, 

жаңарып келеді. Олардың мынадай түрлері бар:  

«Төртайшық» айды тұспалдайды. Оның әрбір тармағы төрт ай секілді жай элементтен 

құралған. Төртайшық элементтерінен шексіздікке ұласатын ою өрнектер құруға болады. 

«Жұлдыз» бұл өрнек геометриялық сынық сызықты тұспалдайды. Кейде жұлдыздың 

натуралды қалпын кестелейді. Жұлдыздың бейнесі композицияланған ою, өрнектердің 

ортасында кездеседі. Және бес жұлдыздың бейнесі ап анық көрініп тұрады. «Жұлдызгүл» ою 

өрнегі бес бұрыш жасап, гүлмен өрнектеліп, бес тармақтан тұратын гүлді тұспалдайды. 

Тұскиіз, төсекжапқыш, беторамалдың ортасына және сырт киімнің арқа тұсына немесе 

шапан етегінің алдыңғы екі бұрышына салынады. «Жұлдызқұрт» ою, өрнегі ши орауда ши 

орауда, сырмақтың шеткі жиегінде кездеседі. Ол ақ пен қарадан, қызыл мен жасылдан, көк 

пен сарыдан бунақталып келеді. «Күн» ою, өрнегі күнді меңзейді. Күн, ай аспан бейнеленген 

тұмарлар қасиетті деп саналған. Себебі, діни ұғымда бұлардың магиялық күші бар деп 

сенген. «Күн», «Күн көзі», «Күн сәулесі», «Шыққан күн» оюлары кілемнің, түскиіздің дәл 

ортасына салынады. Сол секілді бұл өрнектер кесте тоқуда немесе ағаштан, сүйектен 

ойылған заттарды бедерлеуде, ат әбзелдерін әрлеуде қолданылады. «Кемпірқосақ» ою өрнегі 

бірнеше түстен жолақтар жасап, алма кезек орналасады. Қазақтарда кейбір түстердің 

нышандық міні бар. Көк түс аспанның, ақ ақиқатты, қуаныштың, сары ақыл мен парасаттың, 

қайғы мұңның, жасыл жастықтың, көктемнің символы [2]. 

Қолөнер бұйымдарын жасауда әрбір түс белгілі тәртіппен кемпірқосақ көркіне лайықтап 

орналастырады. Бұл өрнектер алаша, қоржын, басқұр тоқуда жиі пайдаланады. «Егізжұп» 

бұл өрнек ертеден келе жатқан барлық шығыс халықтарына тән. «Егіз» өрнегінің бейнесі 

шеңбер, әлем кеңістігі, өлі және тірі табиғат деген ұғымды білдіреді. Шеңбердің іші қақ 

ортасынан бөлінген. Бұл ою, өрнек дүниедегі заттың бәрі егіз деген пәлсапалық ойды 

білдіреді. Сырт киімде, кілемде, тұскиізде, дөдегеде және батырлардың жауынгерлік киімнде 

кездеседі. «Ай гүл» ең көне оюлардың бірі. Ол Пазырық қорғанынан табылған әйел 

алқасының бетінде бейнеленген. Бұл өрнек Ғұндар дәуірінің ескерткіші болып табылады. 

«Мүйіз» қазақ оюының негізгі және ең көне мәнері. Ою, өрнектің бұл элементі мүйізді 

меңзеуден шыққан. «Мүйіз» ою өрнегі кейде ұсақ, кейде ірі болып келеді. Ұсақ түрлері ағаш, 

сүйек, мүйіз сыяқты нәзік қолөнер салаларында, пайдаланады. Ірі түрлері сырмақ, текемет, 

алаша, кілем, сәулет өнерінде сан түрлі мәнерде қолданады. «Мүйіз» элементтері «аймүйіз», 

«қосмүйіз», «сыңармүйіз», «қырықмүйіз», «сынықмүйіз», «маралмүйіз», «өркешмүйіз», 

«қошқармүйіз» тағы да басқа түрлерге бөлінеді. «Мүйіз» өрнегі үй жихаздарына, кілемге, 

сырмаққа, текеметке, алашаға, көрпеге, тұскиізге қолданылады. Тұрмыстық заттарда күбі, 

ожау, шанаш, жүкаяқ, торсық, сандық секілді бұйымдарда қолданылады. Сондай ақ, қару 

жарақтарда, қынап, оқшантай, садақта, киім кешек атаулыда, ат әбзелдеріне, ер тоқымға, 
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айылда салынады. Жалпы бұл элементтердің қолданылмайтын жері жоқ десе де болады. 

«Қосмүйіз» өю, өрнегі қойдың, ешкінің, сиырдың екі мүйізін ғана бейнелейді. Және де кейде 

ырғақ, кейде ілмек деп аталатын оюларды жалпыхалықтық ауызда «қосмүйіз» дейді. Үй 

жихаздары мен тұрмыстық заттарды, киім кешектерді, қару жарақтарды безендіру үшін 

қолданылады. Қазіргі кезде «қосмүйіз» оюын сәукелеге, айырқалпақтың төбесіне, шетіне, 

камзолдың алдыңғы жағына, етіктің қонышына салады. «Тоғызтөбе» ою ең көне 

өрнектеріміздің бірі ретінде мәдени шежіреміз іспетті. Бұл өрнек Қимақтар мен 

Қарлұқтардың қолөнерінде сақталған. Және кезінде «тоғызтөбе» ою өрнегін Айша Бибі 

күмбезінің кірпіштерін өрнектеу үшін қолданған. Ал, қазіргі кезде қазақ, қырғыз, түркімен, 

қарақалпақ қолөнерінде кездеседі. «Арқармүйіз» оюы қойдың мүйізін бейнелейтін оюдың 

түрі. Бұл элемент «қошқармүйізге» өте ұқсас. Бірақ, оған қарағанда шиыршықтанып, 

тармағы одан бетер көбірек болып келеді. Кілем, тұскиіз, сырмақ, кесте, киім кешек пен үй 

жихаздарында кездеседі. «Сыңармүйіз» бұл ою жоғарыда айтып кеткен «арқармүйіз», 

«қоймүйіз» секілді оюдың сыңар түрін ған бейнелейтін түр. Шеберзаттарға, 

орналастырылған «сыңармүйіз» өрнек композициясында дараланып тұрмай, жымдасып 

келеді. Әдетте, «сыңармүйіз» оюы үй жихаздары мен тұрмыстық заттарға, сондай ақ, қару 

жарақ, киім кешек, тағы да басқа бетіне өрнек салынатын заттардың баршасында кедеседі. 

Және де текеметті, сырмақты әшекейлейтін олардың жиегінде жүргізілетін өрнектің бір түрі. 

Қошқармүйіз оюы қойдың төбесімен екі жаққа қарай иіріле түскен мүйіз бейнесінде келіп, 

оның қолтық тұсынан қойдың құлағын долбарлайтын тағы бір шолақ мүйіз тәрізді екі буын 

шығып тұрады. Одан байқаған адамға қошқардың тұмсық пішіні аңғарылады. Текеметте, 

сырмақта, басқұрда, алашада, кілемде, былғарысүйек ағаш, зергерлік бұйымдардың барлық 

түрлерінде кездеседі. Бұл ою түсті шүберектер мен ойылып, құрғақ, яғни, апликациялық 

өрнек түрінде тігіледі. «Қырықмүйіз» оюы бір біріне жалғаса тармақтала қосылған 

көпмүйізден құралған ою, өрнектің бір түрі [3]. Ол көбінесе дөңгелек не төртбұрыш ішінде 

бейнеленеді. Кейде ағаш бұрағы тәрізді тармақталып, жайылып бейнеленеді. Бір бірімен 

қосылған бірнеше тармақты көпмүйізді оюлардан құралады. 

 «Қолдөңгелек» өрнегімен негізінен киім бұйымдарын, текеметтерді, сырмақтарды 

әшекейлейді. Ежелгі көшпенділер дүниетанымында күнді тұспалдайтын дөңгелек 

таңбасында тылмыс бір күш бар деп сенген. Сондықтан, тұрмыста қолданылатын барлық 

бұйымдардың ортасына күннің тұспалды бейнесі қолданылған. «Тұмарша» ою, өрнегі үш 

бұрыш үлгілес болып келеді. Үш гүл, үш бұрыш тәрізді тұмарлар тіл мен көзден сақтау үшін 

адамдарға ғана емес, үй жануарларына да бойтұмар ретінде таңылады. Кілем бұйымдарының 

жиегінде, киіз, кілем, текеметтің орта тұсын көмкеруде кездеседі. «Қостұмарша», «сызықтік 

тұмарша» түйістірілген екі тұмарша үшбұрыш өрнегі қосылады да, екі геометриялық 

үшбұрыш жасайды. Бұл өрнектің түрі «тұмарша» өрнегі секілді тіл мен көзден сақтай 

ұғымын білдірмейді, тек, әсемдік әшекей түрінде қолданады. Әдетте, кілем шетіндегі және 

ортасындағы оюлардың ортасына салынады. Кейде бұл өрнек «аралықгүл» деп те аталады. 

«Бағанаөрнек» қора төбесінің арқалығын астына тіреп тұратын діңгек ағашты бейнелейді. 

Бұл өрнекті заттың, бұйымның ортасына келтіреді. Оны негіз етіп, жаң жағын басқа 

өрнектермен бейнелейді. «Бағанаөрнек» асадалмен, кебежелердің аяқтына, қырларына, аяқ 

қойғыштың шетіне, піспек саптардың жоғары жанбасына адалбақанның бойында жиі 

ұшырасады. Және текеметтің орта тұсын көмкеруде де кездеседі. «Шыныгүл» оюы гүлді 

тұспалдап тұрады. Бұл өрнек «төртайшық», «итемшек» оюларына ұқсас келеді. Ол айға, 

мүйізге, жапыраққа ұқсас элементтерден құралған. Екі мүйіздің қайырылған екі ұшына 

жапырақ қондырылған, сол жапырақтар бірнеше рет сатыланып, қайталанып отырады. «Гүл» 

өрнегі барлық гүл түрін тұспалдайды. Бұл өрнектің түрі қолөнер бұйымдарында үш 

жапырақтан басталып, он екі жапырақты ою, өрнекке дейін кездеседі. Кесте тіккенде және 

киім кешектердің жаңасына, қалтасына, жиектеріне салынады. «Шытырман» ою, өрнегі көп 

жапырақты өсімдік пен көп тармақты мүйіз және геометриялық фигуралар аралас келетін 
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күрделі өрнек. Мұндай өрнектер заттардың бетіне көптармақ болып желіленіп келіп, бүтіп 

бір көрністі: жайлау, орман, жазық дала, кең сақараны меңзеп жасалады. «Түйетабан» 

түйенің басқан ізін долбарлайтын күрделі ою, өрнек [4,5]. Ол кейде «қарта», «қарға», 

«қызылайыр» өрнектеріне ұқсайды. Қатар тұрған SS тәрізді екі сызық қатарласып 

қосылмайды. Түйенің табанына ұқсас екі жарты сопақша дөңгеленіп келеді. «Түйетабан» деп 

аталатын көп гүлді, үлпекбасты тікені бар өсімдік те түйенің табанына ұқсас болып келетін 

екі жарты, оны кей жерлерде «табақөрнегі» деп те атайды. «Сыңарөкше» оюы «сыңармүйіз» 

оюында айтылғандай мүйіздің бір сыңары. Етіктің басына ұқсап, қайқиып, қайталанып, 

шексіздікке ұласа береді. Бұл өрнек негізінен «қошқармүйіз» элементі арқылы жасалады. 

«Сыңарөкше» оюының бірнеше түрі бар. Олар «өкшегүл», «қосөкше». «Сыңарөкше» кілем, 

киіз, шымши, басқұрлар мен аяққапта кездеседі. Ал, «қосөкше» оюларын кілемдер мен 

басқұрлардың ортасына түсіреді. «Балта» оюы «балға таңба», «балта таңба» дейтін ру 

таңбаларынан пайда болған. Бұл таңба «г» немесе «т» әріпіне ұқсас. Мұндай ою тас қап 

немесе кесеқап, тұскиіз, төсекжапқыш, басқұр бұйымдарында кездеседі. «Балдақ» оюы 

бүркіт ұстаған қолдың білегіне келіп тұратын, жоғарғы басы балдақ секілді жарты шығыр 

формасында келеді. «Балдақ» өрнегі бір бірімен қосыла, шеңберлене, ілмелене келіп, күрделі 

өрнек түзейді. Бұл өрнек киіз бұйымдарын әшекейлеуде, кесте тігуде, зат бетіне оюлы бедер 

салуда қолданылады. «Мөр», «таңба», «бестаңба» мал таңбасына ұқсайтын өрнек. Бұл өрнек 

дүниенің төртбұрышын шартты түрде бейнелеу ұғымын білдереді. «Таңба», «бестаңба» 

өрнектерін малға ен салуға, мекеменің ресми таңбасы ретінде және алаша, сандық, керует 

секілді қолөнер бұйымдарын өрнектеуде пайданаланады [6].   

Жалпы ойымызды қорытындылай келе, қазіргі уақытта кей мамандар бойжеткен мен 

ерлердің киімдеріне екі бөлек оюлар бедерленетінін айтады. Мысалы, қыз балалардың 

бешпетіне, көйлегіне гүл тәрізді немесе қанатты қарлығаш секілді өрнектер бейнеленген. Ал 

ер баланың киміне найзаның ұшы, бүркіт, қошқар мүйіз секілді өрнектер батыр, алғыр 

болсын деген ырыммен салған. 

Бірақ бұл тұжырыммен келіспейтіндер де бар. Олар ою кеңістік арқылы түрленеді және 

көлемге ғана бағынады дейді. 

Киім үлгілерін тынымсыз зерттеген атақты шебер Сабыркүл Асанова: «Кей уақытта 

подиумнан анық көріну үшін сәнгерлерімізге оюлардың айшықтарын үлкендеу, түрлерін өте 

жарқын етіп жасау керек болады. Оюдың көлемі кіші болып қалса, мінбеден көрінбей қалуы 

мүмкін. Бірақ дәл қазір маңыздысы, ою-өрнектің орналасу ретінде емес, оның кең көлемде 

насихатталуында» дейді. 
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ДЖО ПОНТИ: ОТЕЦ ИТАЛЬЯНСКОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ДИЗАЙНА  

 

Аннотация 

     В данной статье рассмотрено творчество отца итальянского послевоенного дизайна 

Джо Понти,  будучи одним из самых влиятельных архитекторов и дизайнеров Италии ХХ 

века. 

      Также автор глубоко анализирует работу  Понти в области дизайна интерьера, где 

умножал изобретения и отдавал предпочтение многофункциональным решениям. Он 

полностью обновил иконографический репертуар, свободно обращаясь к классической 

традиции. Он также рационализировал систему производства изделий, сохранив при этом их 

высокое качество исполнения.     Особое внимание уделяется  важности  роли сыгравшей  в 

модернизации итальянского декоративного искусства, особенно благодаря его участию в 

биеннале в Монце и миланском триеннале. В 20-х годах прошлого века Понти начал тесное 

сотрудничество, в частности, с компанией по производству столового серебра Christofle, 

стеклодувами Venini и Fontana Arte и обратился к уникальным творениям, 

демонстрирующим мастерство исключительных мастеров.  

    Ключевые слова: дизайн, архитектура, интерьер, проект, модерн, традиции, компании, 

стили, мастерство. 
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ДЖО ПОНТИ: СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ИТАЛЬЯНДЫҚ ДИЗАЙННЫҢ ӘКЕСІ 

 

Аңдатпа 

     Бұл мақалада ХХ ғасырдағы Италияның ең ықпалды сәулетшілері мен дизайнерлерінің 

бірі бола отырып, соғыстан кейінгі итальяндық дизайнның әкесі Джо Понтидің жұмысы 

қарастырылады. 

     Сондай-ақ, автор Понтидің интерьер дизайны саласындағы жұмысын терең талдайды, 

онда ол өнертабыстарды көбейтіп, көп функциялы шешімдерді таңдады. Ол классикалық 

дәстүрді еркін қолдана отырып, иконографиялық репертуарды толығымен жаңартты. 

Сондай-ақ, ол жоғары сапалы өнімді сақтай отырып, өнім өндіру жүйесін 

рационализациялады. Итальяндық сәндік өнерді модернизациялауда ойнаған рөлдің 

маңыздылығына ерекше назар аударылады, әсіресе оның Монц пен Милан триенналындағы 

биенналға қатысуы арқасында. Өткен ғасырдың 20-жылдарында Понти тығыз 

ынтымақтастықты бастады, атап айтқанда, christofle күміс үстелімен, Венини және фонтана 

арте шыны үрлеушілерімен және ерекше шеберлердің шеберлігін көрсететін ерекше 

туындыларға бет бұрды. 
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JOE PONTI: FATHER OF POST-WAR ITALIAN DESIGN 

 

Abstract 

This article examines the work of the father of Italian post-war design, Joe Ponti, as one of the 

most influential architects and designers in Italy of the twentieth century. 

The author also deeply analyzes Ponti's work in the field of interior design, where he multiplied 

inventions and gave preference to multifunctional solutions. He completely updated the 

iconographic repertoire, freely referring to the classical tradition. He also rationalized the 

production system of products, while maintaining their high quality of execution. Special attention 

is paid to the importance of the role played in the modernization of Italian decorative art, especially 

due to its participation in the Monza Biennale and the Milan triennial. In the 20s of the last century, 

Ponti began a close collaboration, in particular, with the silverware company Christofle, 

glassblowers Venini and Fontana Arte, and turned to unique creations that demonstrate the skills of 

exceptional craftsmen. 

Keywords: design, architecture, interior, project, modern, traditions, companies, styles, 

craftsmanship. 

 

 

      «Люблю архитектуру, древнюю и современную. Люблю её фантастические и 

торжественные творения, её изобретательность и абстрактность, её аллюзии и формы, 

которые очаровывают наш дух и приводят в восторг наши мысли. Люблю архитектуру – 

сцену и поддержку нашей жизни».  

 

 Этими словами Джо Понти начал в 1957 году сборник статей Amate L'Architettura. Этот 

луч света проходит через все его работы - радостные, щедрые и насыщенные. За свою 

долгую карьеру Понти сыграл много ролей: архитектор, дизайнер, ремесленник, поэт, 

художник, журналист и постоянный практик, чтобы превратить теорию в настоящий 

творческий опыт. Ее работы побуждают всех использовать дизайн как лучший способ 

превратить повседневную жизнь в красочный чувственный праздник[1]. 

  Джио Понти (18.11.1891 - 16.09.1979) - его называют отцом или крестным отцом 

итальянского дизайна. В качестве дизайнера Понти работал в 120 компаниях. Как 

архитектор, он проектировал и строил в 13 странах. В качестве главного редактора он 

опубликовал 560 номеров журналов и написал статью как минимум в каждом из них. Как 

преподаватель он читал лекции в 24 странах. Он также находил время, чтобы диктовать две 

тысячи пятьсот букв, рисовать и писать стихи. 
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Керамическая чаша Il pellegrino di Montesanto, 1955. Люстра для отеля Parco dei Principi 

в Риме, 1964 

 

  Понти умер в 1979 году в возрасте 87 лет, один из самых влиятельных итальянских 

архитекторов и дизайнеров 20 века. Его небоскреб - Pirelli Tower - возвышается в его родном 

Милане. Считается, что Понти всегда был удачливым и хитрым. Мало того, что он сам был 

плодотворным, но и его проекты были эклектичными, в них сочетались разные стили и 

идеологии, иногда противоречащие друг другу. Понти изобрел стилистические игры, в 

которые сам любил играть годами. 

Вместе с другими культовыми мастерами Джио Понти помог сделать Италию мировым 

центром дизайна 20 века. Как почти все великие деятели итальянского дизайна, Понти 

учился на архитектора и занялся промышленным дизайном, разрабатывая продукт для 

итальянской компании. Его работодателем была фабрика Ричарда Джинори. 

В течение 1920-х и 1930-х годов Понти работал с мастерами над созданием сложной и 

красивой керамики, искусно декорированной в неоклассическом стиле, с древними фигурами 

и ангелами, которые стали лейтмотивом его ранних работ. Конечно, по сравнению с 

модернистскими вещами того времени они казались немного архаичными. Но сегодня 

дизайнеры хотят быть выразительными, поэтому достоинства были другие: самовыражение 

рассматривалось как препятствие для серьезного функционального подхода. 

Работая на Ричарда Джинори, Понти поощрял его любовь к насыщенным цветам, 

замысловатым формам и мастерству. Все эти качества сохранились в его творчестве на 

долгие годы, несмотря на то, что сами предметы стали более простыми и строгими. До 

войны Джо Понти обрабатывал стекло для Venini и серебро для Christofle. Шедевры ранних 

Ponti включают узор на шелковой ткани Vittorio Ferrari и красивые толстые гардеробы, 

отделанные шпоном из шиповника 1935 года[2]. 

Понти симпатизировал курсу Бенито Муссолини, и годы Второй мировой войны были не 

лучшим периодом в биографии маэстро. Однако и здесь ему повезло. Послевоенной Италии 

нужны были талантливые дизайнеры, и его карьера постепенно пошла вверх. Конечно, 

Понти - дизайнер, пошел по пути, по которому пошла индустрия. В 1948 году Понти 

разработал кофемашину La Cornuta для компании La Pavoni, которая стала символом 

итальянской «сладости жизни». В то время как кресла Superleggera 1957 года (буквально 

сверхлегкие), разработанные для Cassina, явно демократичны. Стулья действительно были 

настолько легкими, что в рекламе мальчик поднимает стул кончиком пальца. 
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Джо Понти. Церковь Св. Франциска Ассиского в Милане. 1958-1964. 

Статуэтка «Лошадь», Paolo de Poli. Серебро, медь, эмаль.     Парные кресла, Cassina. 

1948 

       

 
 

«Вилла-бабочка». Вилла семьи Планшар Джо Понти построил в 1957 году, в Каракасе. 

Кресло Distex, Cassina. 1954. 

Переиздание кресла Letizia 1956 г., Molteni & C. 

 

Репертуар Понти-архитектора чрезвычайно широк. У него есть ранние, полностью 

неоклассические проекты (на архитектора сильно повлияли традиции Андреа Палладио). Это 

трехэтажный дом на Виа Рандаччо в Милане, проект 1925 года, или частный загородный дом 

Тони Булье во французском Гарше, проект 1925-1926 годов. 

В большом здании Via Domenichino 1-3 в Милане, даже на уровне деталей, таких как 

балконы, можно увидеть удивительное сочетание неоклассических и модернистских 

элементов. 

В 1930-е годы Понти был занят проектированием типичных домов. У всех есть женские 

имена: Джулия, Фауста, Карола, Ливия, Серена, Флавия и т. Д. Понти нашел формулу 

простоты и уцененности конструкции без жалкого однообразия: фасады были изобретены 

сложным и оригинальным способом. В отделке сочетаются травертин и клинкерный кирпич. 

В здании Casa Marmont на Виа Густаво Модена в Милане Понти реализовал 9 принципов 

современного дома, опубликованных им в журнале Domus[3]. 

На чем настаивал архитектор? 

1) Ориентация здания должна быть правильной; 2) каждая квартира должна состоять из 

трех частей: служебной, дневной и ночной; 3) каждая квартира должна быть укомплектована 

балконом или террасой; 4) столы не должны касаться парадных комнат; 5) цокольный этаж 

должен быть хорошо изолирован и проветривается, а стены подвала должны быть 
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оштукатурены; 6) балконы, террасы и окна следует считать частью квартиры, занавески и 

ящики для цветов обязательны; 7) верхний этаж следует позиционировать как самый 

элитный. Его следует трактовать как квартиру-виллу; 8) в квартирах должно быть 

максимальное количество встроенной мебели; 9) лестница в доме не должна быть массивной, 

но ее ширина должна быть достаточной. 

В послевоенные годы Понти создал модернистскую архитектуру. Самым известным 

произведением является небоскреб Pirelli Tower 1956 года. Понти вошел в историю как 

дизайнер эффектных вилл. Среди самых известных - Вилла Планчард в Каракасе (1955 г.) и 

Вилла Намазей в Тегеране (1960 г.). В экстерьере и интерьере этих вилл Понти 

продемонстрировал свою страсть к эффектным цветовым сочетаниям, его способность 

играть со светом и текстурой. 

Италия всегда была склонна к традициям, 20 век не исключение. В то время, когда в 

архитектурной теории и практике Германии и России происходили радикальные изменения и 

когда новое поколение архитекторов продвигало функционализм и конструктивизм 

соответственно, итальянская школа отреагировала более сдержанно [4]. 

Цветочные мотивы ар-нуво, четкие и упорядоченные композиции, простые 

геометрические формы ар-нуво австрийского и английского ар-нуво в Италии превратились 

в региональный стиль «новченто». ... 

Ноцентристы были уверены в совместимости прошлого и настоящего. Джо Понти 

принадлежал к «новеченто» до тех пор, пока этот стиль, сливаясь с другими 

художественными направлениями, не превратился в то, что сейчас принято называть 

итальянским дизайном. Культ аргументированных и безжалостных инноваций был 

совершенно чужд Джо Понти, он всегда шел в ногу со временем, но никогда не был 

радикальным. В его произведениях культурная традиция обрела новые формы, исправленные 

временем и продолженные в настоящем. Он никогда не жертвовал качеством, достоинством, 

красотой вещей из соображений экономии и общедоступности. Создавая стандартные дома и 

квартиры, Понти стремился поднять жилищные стандарты муниципалитета и считал 25-

метровую комнату достойным стандартом, а не роскошью. 

Один из важнейших аспектов его работы - просветление. Как издатель и главный редактор 

(1928–1941 и 1948–1979) культового журнала Domus, Понти стал уникальным летописцем 

итальянского дизайна 20 века. В годы войны ему пришлось оставить пост главного 

редактора Domus, он руководил журналом Stile с 1942 по 1947 год. 

Публикуя работы своих современников Карло Молино, Пьеро Форназетти, Лучио 

Фонтана, Понти интегрировал итальянский дизайн в культуру современного искусства. 

Именно ему удалось придать дизайну и проектированию интеллектуальный вес, иначе у 

итальянского дизайна были все шансы превратиться в чисто коммерческую дисциплину, 

которой он, по сути, стал в США. 

По воспоминаниям современников, Понти был очень щедрым, невероятно любопытным, 

непредвзятым и горячим искателем новых идей. В Милане его часто навещали друзья со 

всего мира. Студия Понти располагалась в гараже и была настолько просторной, что его 

помощники иногда переходили со стола на стол на самокатах. Уже в восьмидесятилетнем 

возрасте он с интересом смотрел на новое поколение дизайнеров, подбадривая Этторе Соттса 

[5]. 

Конечно, Джо Понти самый подвижный. В течение сезона умы и воображение дизайнеров 

воодушевляются наследием архитектора и дизайнера. Известные бренды черпают свои 

мотивы и идеи из его наследия, как бездонную бездну. «Джио Понти - отец всего 

послевоенного итальянского дизайна. В течение пяти десятилетий он разрабатывал 

концепцию демократичной красоты, которую затем использовал массовый рынок. Сегодня 

его предметы пользуются большим спросом у коллекционеров. Об этом свидетельствует 

рост цен, который достиг 100 000 долларов. 
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Стул Superleggera, модель 699, Cassina. 1957. 

Кушетка. Орех, латунь, текстиль. 1959.   Ковер Diamantina 

 

5 мая 2019 года в парижском Музее декоративно-прикладного искусства проходила 

выставка, посвященная одному из самых влиятельных архитекторов и дизайнеров ХХ века: 

Джо Понти (1891-1979). Ретроспектива «Tutto Ponti: Gio Ponti, archi-designer» («Весь Понти: 

Джо Понти, архи-дизайнер») охватывает всю карьеру Понти, который вошел в историю как 

отец-основатель послевоенных архитектуры и дизайна Италии и мог, как говорил его друг 

Эрнесто Натан Роджерс, спроектировать всё что угодно – «от ложки до города». 

Десятилетие с 1950 по 1960 годы – самый успешный период в творчестве архитектора. В 

1950-х он строит первый небоскреб в Милане – башню Pirelli и виллу Планкарт в Каракасе.  

В 1957-м выпускает суперлегкий стул Superleggera для Cassina, который одним пальцем 

может поднять даже ребенок.  

В 1970-м одной из самых заметных его работ становится кафедральный собор в 

итальянском городе Таранто, а в 1974-м – Художественный музей Денвера. 

Понти – обладатель множества престижных наград, в том числе золотой медали Парижской 

академии архитектуры; ему была присуждена докторская степень Королевского колледжа 

искусств в Лондоне. Его работы вдохновляли современников и продолжают вдохновлять 

нынешнее поколение архитекторов и дизайнеров. 

После смерти его дочери Лиза Понти подытожила карьеру Джо Понти: «Шестьдесят лет 

архитектурной работы в тринадцати странах, двадцать четыре года публичных лекций, 

двадцать пять лет преподавания, пятьдесят лет редакторской работы, более 2000 статей, 120 

проектов, тысячи архитектурных эскизов - всего много и все от одного человека[6]. 
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ЖАУЫНГЕРЛІК ДӘСТҮРЛЕР – ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ  

ҚАЙНАР КӨЗІ 

 

Аңдатпа 

Әскери-патриоттық тәрбиелеуде білім беру ұйымдарының рөлі өте зор. Олардың қызметін 

одан әрі дамыту рухани, адамгершілік, патриоттық тәрбие жағдайын сын көзбен ой елегінен 

өткізіп, әлеуметтік саладағы тұжырымдамалар мен бағдарламаларға және оқу-тәрбие 

жоспарлары мен мазмұнына қажетті өзгерістер енгізуді талап етуде. Басым мақсатқа қол 

жеткізу үшін білім оқу мазмұны мен тәрбие үрдісін қайта құру, оларды интеграциялау керек. 

Қазіргі адамзаттың тіршілік кезеңі білім мазмұнында, оқыту мен тәрбиелеуде тұлғаның 

рухани дамуына, оның патриоттық сезімдеріне әсер ететін факторлардың рөлін күшейтуді 

қажет етуде.  

Жауынгерлік дәстүрлер – бұл моральдық және этикалық нормалардың жиынтығы. 

Мақалада жиырмадан аса осындай нормалардың тізбегі берілген. Оқушы жастар - ата-

бабасының барлық көп ғасырлық дәстүрлерін өз бойына сіңіруші, жауынгерлік дәстүрлердің 

жалғастырушысы. Дәстүрлердің маңыздылығы: жауынгерлердің бірлігі мен тұтастығын 

қалыптастыруға ықпал ететіні, оның құрамына кіретін адамдарды әскерде белгіленген тәртіп 

ережелері мен нормаларына бағынуға мәжбүрлейтіндігі, оны дәстүрді ұстанбайтын немесе 

оларды бұзатын адамдардан тазартуды талап ететіндігі. 

Түйін сөздер: Әскери-патриоттық тәрбие, оқушы жастар, жауынгер, жауынгерлік 

дәстүрлер, жауынгерлік рух, руханилық, адамгершілік, патриотизм, ұлттық сана, патриоттық 

сана. 
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Аннотация 

Роль образовательных организаций в военно-патриотическом воспитании очень важна. 

Дальнейшее развитие их деятельности требует критического анализа состояния духовного, 

нравственного, патриотического воспитания, необходимых изменений в концепции и 

программы в социальной сфере, а также в учебные планы и содержание образовательных 

программ. Для достижения приоритетной цели необходимо перестроить образовательный 

контент и учебный процесс, интегрировать их. Современный этап жизни человека требует 

усиления роли факторов, влияющих на духовное развитие личности, его патриотических 

чувств. 

Боевые традиции воина представляют собой совокупность морально-этических норм. 

Статья содержит список из более чем двадцати таких норм. Молодёжь впитывает в себя все 

многовековые традиции своих предков, приумножает боевые традиции. Важность боевых 

традиций заключается в том, что они способствуют формированию единства и целостности 

воинского коллектива, заставляют его членов соблюдать правила и нормы поведения, 

установленные в армии, и требуют, чтобы очистить ряды воинов от тех, кто не следует 

традициям  или нарушает их. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, учащаяся молодежь, воин, боевые 

традиции, боевой дух, духовность, нравственность, патриотизм, национальное самосознание, 

патриотическое сознание. 
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Аbstrac 

The role of educational organizations in military-patriotic education is very important. Further 

development of their activities requires a critical analysis of the state of spiritual, moral, patriotic 

education, the necessary changes in the concept and programs in the social sphere, as well as in 

curricula and the content of educational programs. To achieve the priority goal, it is necessary to 

restructure the educational content and the educational process, integrate them. The modern stage of 
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human life requires strengthening the role of factors affecting the spiritual development of the 

individual, his patriotic feelings. 

The fighting traditions of a warrior are a set of moral and ethical standards. The article contains a 

list of more than twenty such norms. Young people absorb all the centuries-old traditions of their 

ancestors, augment the fighting traditions. The importance of military traditions lies in the fact that 

they contribute to the formation of unity and integrity of the military collective, force its members 

to comply with the rules and standards of conduct established in the army, and require that those 

who do not follow the traditions or violate them be cleansed of the ranks of soldiers. 

Keywords: military-patriotic education, studying youth, warrior, fighting traditions, fighting 

spirit, spirituality, morality, patriotism, national identity, patriotic consciousness. 

 

Кіріспе 

Қазіргі таңда жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу ең өзекті мәселе болып отыр. Оған 

дәлел соңғы кездері жастардың бойында қайсарлылықтың, жігерліліктің, өжеттіліктің, 

төзімділіктің, тектіліктің азаюы, батыс елдері мәдениетіне орынсыз еліктеуі, олардың түрлі 

теріс қалықтардың болмысына ене бастағаны байқалады. Көп ғасырлық тарихы бар қазақ 

елінің басынан небір қиын кезеңдер өткені белгілі. Хандары әділ, батырлары қайсар, ұрпағы 

текті халық екенімізді ұмытып бара жатқан сияқтымыз.  

Қазіргі өтпелі заманнан аман өту мақсатында, жаһандану кезінде жойылып кетпеуіміз 

үшін тарихи сананың, яғни бірінші дініміздің, екінші тіліміздің, үшінші діліміздің, яғни салт-

дәстүріміздің, соның ішінде жауынгерлік дәстүрлердің, маңыздылығы ерекше. Осындай 

сәтте елінің тыныштығы мен болашақ тағдырын ойлаған азаматтар белсенділік танытып, 

өздерінің қайсарлықтары мен патриотизмін көрсетуі қажет. Патриоттық сана мен патриоттық 

қасиеттер ұлттық сана мен ұлттық қасиеттерден туындайды. Оларды ғылыми зерттеу 

мақсатында ғана бөліп қарауға болады, ал өмірде олар ажырамастай бірегей жүйені құрайды.  

 

Негізгі бөлім 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында ең басты қағидалардың бірі – осы патриотизмді дамыту. Тұңғыш Президент 

мақаласында «Туған жер» бағдарламасын ұсынып, жас ұрпақтың бойына сүйіспеншілік, 

патриоттық сезімді қалыптастыру керектігін атап өтті. «Туған жер» деген кезде әрбір 

азаматтың, әрбір адамның жүрегінде тулаған шабыт пен сезім ұялайтыны анық. Себебі, адам 

өзінің туған жерінің перзенті, сол даланың, сол жердің, сол мекеннің бір бөлшегі. 

Атамекенге деген сезім мен махаббатың өлшемі шектеулі болмайды. Ол шексіз. Осы бір 

ерекше шексіз патриоттық сезімді әрбір азамат пен жастардың бойына етене сіңіріп, қанға 

дарыту үшін Елбасы: «Бұл жұмысты өз бетімен жіберуге болмайды, мұқият ойластырып, 

халыққа дұрыс түсіндіру қажет. Туған жеріне көмек жасаған жандарды қолдап-құрметтеудің 

түрлі жолдарын табу керек», - деді [1].  

Сонымен қатар, Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының «Тарихи сананы 

жаңғырту» атты 2-бөлімінде өз тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатып, отаншылдық 

тәрбие беру мектеп қабырғасынан басталуға тиіс екендігін басып айтты. Сондықтан 

мектептер мен барлық өңірлердегі өлкетану музейлерінің жанынан тарихи-археологиялық 

қозғалыстар құру қажеттілігі туындайды. «Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан 

ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты 

бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі 

дегеніміз осы» - деп қорытындылады Елбасы мақаласын [2]. 

Қазақ даласындағы жауынгерлік дәстүр сонау түркі дәуірінен, одан қалса ықылам 

замандағы сақ-ғұн дәуірлерінен басталғанын тарихтан мәлім. Осынау ұлттық 

құндылықтарымыздың қатарынан саналатын жауынгерлік дәстүр туралы деректер, 

бұлтартпас айғақтар қатарына сайын даламыздағы табылған және табылып жатқан тас беті 
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суреттері – петроглифтер мен ескерткіштер жатады. Жауынгерлік дәстүрлер бір сағатта және 

бос орында пайда болған жоқ. Жауынгерлік дәстүрлер - бұл армия мен флотта 

жауынгерлердің ұрыстағы және әскери қызмет атқару кезіндегі тарихи тұрғыда қалыптасқан 

және ұрпактан-ұрпаққа беріліп отыратын әскери салт-дәстүр мен ереже, мінез-құлық 

нормасы [3].  

Жауынгерлік дәстүрлер туралы қазақтың тарихын, мәдениетін, салт-санасын жаңғыртуға 

арнап, сүбелі үлес қосқан және түбегейлі зерттеуде зор еңбек еткен қазақтың өлкетанушысы, 

географ, публицист, этнограф-ғалым Серікбол Қондыбайдың «Жауынгерлік рух кітабында» 

кеңінен баяндалған [4].  

Әскери кәсіп қазақтардың ата кәсібі десек болады. Бұл кәсіп ежелгі сақ, ғұн, түркі 

дәуірінен бастау алады. Еркін елдің ұрпағы да әскери кәсіппен айналысуы міндетті. Қазақ 

жауынгерлерінің қоғамдық функциясына Отанды жаудан қорғау, елді басқыншылардан азат 

ету, халықтың жерін, қонысын сақтау, жау қолында, тұтқында жүргендерді азат ету, жау 

қолында өлгендердің ата кегін қайыру жатады. Әскери кәсіп - өзінің идеологиясы, 

моральдық этикасы, намыс кодексі, жауынгерлік дәстүр, салты, ырым-жоралары бар қазақ 

қоғамының ерекше саласы. 

Қатардағы жауынгерлерден бастап жоғарғы әскери басқару органдарының мүшелерінің 

рухани-адамгершілік-патриоттық ахуалы Қарулы күштер басшылығының назарында үнемі 

болатыны айдан анық. Жауынгердің киетін киімінің бастап, әскери терминология мен 

геральдика, ғұрып-дәстүр, рәсімдік шаралар, әскери айырым белгілері мен символика (тулар, 

жалаулар, штандарттар, таңбалар т.б.) ұлттық тұрпатта болып, тарихтан нәр алып жатса, 

құба-құп. Сондықтан, материалдық-техникалық қамсыздандырумен қатар, жауынгерлік 

рухты көтеру жағын көбірек ойластырған жөн. Араб тілі- ғылым тілі, парсы тілі – поэзия тілі, 

түрік тілі – әскер тілі деген сөз тарихтан қалған.  

Қазақ әскерлерінің негізгі ұраны «Малым-жанымның садағасы, жаным- арымның 

садағасы» деген ата-бабамыздан қалған ұлағатты сөз болуы тиіс. Қазіргі қазақ жастры қазақ 

тілі мен тарихын, жауынгерлік дәстүрлерін жақсы білетін болуы тиіс. Болашақ жауынгер - 

ұлттық дәстүрлердің терең қабатынан хабардар, қиын жағдайларға қарамастан ешқандай 

тәртіпсіздік пен қылмысқа бармайтын, ең бастысы – рухани моральдық, патриоттық 

ұстанымы жоғары, ұлтжанды, өз қасындағы әскери серігін де, әскери мүлікке де жаны 

ашыйтын тұлға.  

Қазіргі ақпараттық заманда Қарулы күштердің әлеуеті материалдық дүниеде емес, 

жауынгерде, оның білімінде, мінез-құлқында (мәдениетінде), денсаулығында. Мақалада 

жауынгерлік рух, адамгершілік және белсенділік сияқты тірек сипаттар Абайдың «толық 

адам» ұстанымына сәйкес ажырамастай бірлікте қарастырылады [5, 53-55 б.]. Бұл қазіргі 

материалдық дүниеге басымдылық беріліп, технология қарқынды дамып жатқан заманда 

адами келбетті сақтап қалу үшін сыни ойлаудың және басқаша әлеуметтік-саяси көзқарастың 

қажеттілігінен туындайды 

Ел тағдыры жауынгердің өзінің орны мен рөлін толық сезінуіне және жауапкершілігін 

терең түсінуіне тікелей байланысты. Қазір белең алып отырған мемлекетаралық гибридтік 

қақтығыс жағдайында жеңімпаз болудың бір-ақ жолы бар - ол рухты күшейту, яғни, жалған 

теориялар, догмалардан және стереотиптерден бас тарту, ақиқатты іздеу және жаратылыс 

заңдарына бағыну, патриоттық сезімдерді күшейту. Әсіресе, өтпелі кезеңде тығырықтардың, 

соның iшiнде тіршілік және қызмет қиындықтары жиі кездесетіні бәрімізге белгілі. Осындай 

қиын жағдайлардан ең алдымен рухани жiгер, рухани құндылықтар ғана алып шыға алады. 

Технология мен техника қанша жетілсе, азамат та сонша рухани кемелденуі тиіс.  

Мысалы, қарудың мықты болуы, жаудың сан жағынан басым болуы жеңістің басты шарты 

деп тұжырым жасауға болмайды. Әскери техника - соғыс құралы ғана, қаншалықты жақсы 

болса да, жеңіске кепілдік бермейді. Егер сарбаздардың рухы төмен болса, өте қиын сәтте 

оларға әскери техника көмектеспейді. Тарихта техникалық жағынан әлсіз әскерлер, рухани 
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моральдық және жауынгерлік рухы арқасында, озық қарсыластарын жеңгегіне көптеген 

мысалдар бар. 

Әскери-патриоттық тәрбиелеуде білім беру ұйымдарының рөлі өте зор. Олардың қызметін 

одан әрі дамыту рухани-адамгершілік-патриоттық тәрбие жағдайын сын көзбен ой елегінен 

өткізіп, әлеуметтік саладағы тұжырымдамалар мен бағдарламаларға және оқу-тәрбие 

жоспарлары мен мазмұнына қажетті өзгерістер енгізуді талап етуде. Басым мақсатқа қол 

жеткізу үшін білім оқу мазмұны мен тәрбие үрдісін қайта құру, оларды интеграциялау керек. 

Қазіргі адамзаттың тіршілік кезеңі білім мазмұнында, оқыту мен тәрбиелеуде тұлғаның 

рухани дамуына, оның патриоттық сезімдеріне әсер ететін факторлардың рөлін күшейтуді 

қажет етуде.  

Білім беруді гуманизациялау үрдісі жаңаша педагогикалық ойлауды және оқу-тәрбие 

процесін жеке тұлға мүддесіне бағындыра басқарудың жаңа мәнерін толығырақ 

пайдаланудың негізінде «толық адамды» қалыптастыруға бағытталған. Білім беру ұйымы 

өміріндегі бұл бағыттар жауынгер тұлғасын қалыптастыру үрдісінің өзегі болып табылатын 

рухани-адамгершілік-патриоттық тәрбие практикасында көрініс таппай қоймайды.  

Сонымен, жауынгер - идеялық мамандық, оның негізі – оны жанымен, яғни жүрегімен, 

таңдау. Жауынгерлер - ортақ мүдделер мен рухани құндылықтар, біртұтас дүниетаным мен 

доктрина, ғасырлық дәстүрлер, корпоративтік ынтымақтастық пен этика біріктірген ерекше 

әскери бауырластық. Төмендегі рухани құндылықтар, жауынгерлік қауымның біртұтас 

дүниетанымы, оның ғасырлық дәстүрлері тәуелсіз Қазақстанның әскерінен көрініс табуы 

тиіс: 

- Қазақ елінің тарихын білу және сүю, асыл азамат және патриот болу, Отанға адал қызмет 

ету, соңғы қан тамшысына дейін оны сыртқы және ішкі қауіп-қатерлерден қорғау, ешқандай 

жағдайда да рухын түсірмеу, қандай да бір кедергілер алдында тоқтамау; 

- Антқа, жауынгерлік туға адалдықты сақтау, ешқандай жағдайда да сатқындық пен 

сатқыншылдыққа жол бермеу; мемлекеттің қорғанысы мен Қарулы күштернің жай-күйін 

білу, әскери істің дамуы үшін жеке жауапкершілігін сезіну; 

- ұлы ата-бабаларымыздың дәстүрін үнемі ұстану, олардың өсиеттеріне сүйену; әскери 

тарихты зерделеу және оның сабақтарын әскерді нығайту, жауынгер тұлғасын дамыту үшін 

пайдалану; 

- «Өмірім - Отанға, ар-ожданым - ешкімге!» ұранын мүлтіксіз орындау; офицерлік 

атақтың қадір-қасиетін, жеке ар-намысын, армия мен мемлекеттің абыройын қорғау және 

қолдау; 

- әскери адамға қажетті қасиеттерді ұдайы дамытып отыру: адалдық, риясыздық, 

шыншылдық, бағынушылық, мейірбандық, кішіпейілділік, шыдамдылық, тұрақтылық, 

әлсіздерге, жазықсыз қорланғандарға қамқорлық. Өз бойындае тәртіптілікті, батыл мінезді, 

жеңіске деген ерік-жігерді, көрегендікті, өзін-өзі ұстауды, бастамашылдықты, батылдықты,  

физикалық ептілікті және басқа да әскери ізгілікті тәрбиелеу; 

- шығармашылық, өз ойы мен сөзін түзеу, ниет пен іс-әрекетте ізгілікті тұлға болу; өзінің 

зияткерлік деңгейін үнемі арттыру, мәдени ой-өрісін кеңейту; 

- мемлекеттік заңдар мен әскери жарғыларды білу, кәсіби болу, өз қызметі тұрғысынан 

үздіксіз жетілу; әскери қызмет пен мемлекеттің мүддесі үшін өз міндеттерін ынталы атқару; 

- жауынгерлерді соғысқа қажетті нәрселерге үйрету; Бауыржан Момышұлы рухында 

әскери өнерді меңгеру; өз білім деңгейін үздіксіз арттыру, надандыққа төзбестік таныту; 

- аз шығынмен жеңіске қол жеткізу, ізгілікті ұмытпай жігерлі және батыл шайқасу; сөзбен 

және іспен төзімділікті көрсетуде жеке үлгі көрсету, жеңіліске ұшырамауға бар күш-жігерін 

жұмсау, ізгі өнегелер мен тәжірибелерді болашақ жеңістің пайдасына қолдану; тұтқында өзін 

лайықты ұстау; 

- әділ соғыс жүргізу; әскери мораль кодексін, соғыс заңдары мен әдет-ғұрыптарын сақтау, 

әскери қажеттіліктерді басшылыққа алу; жеңілген жауға, әскери тұтқындарға, азаматтық 
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халыққа адам сүйгіштік пен ізгілік, мейірімділік көрсету; жөнсіз қиратуға, тонауға жол 

бермеу; 

- әскерлерді ұрысқа жібермей, өзі бастап кіру, өзін аямау, қиындықтардан қашпау, жеке 

батылдық, қауіптер мен өлімге бой алдырмау - қорқақтық пен ақ көңілділік жауынгерге жат 

болуы тиіс; 

- бөлімшелер мен бөлімдерді шебер басқару, бағыныштыларға талап қоя отырып, оларға 

қамқорлық жасау, сенім мен өзара құрмет негізінде олармен қарым-қатынас жасау; 

азаматтық орта алдында әскердің жағымсыз бейнесін қалыптастыруға жол бермеу; 

- тек әскери маман, қол астындағылардың жауынгерлік көсемі болып қана қоймай, 

олардың идеялық шабыттандырушысы, сарбаздар жүрегінің билеушісі, нәзік психолог және 

насихаттаушы болуға ұмтылу; қылышпен ғана емес, сөзбен де жеңе білу, шешендік 

тәсілдерді меңгеру; армияда бүлік шығаруға арналған ілімдерге қарсы күрес жүргізу; 

- жауынгерлік бауырластықты бекіту, сөзбен де, ісімен де жолдастарына немқұрайлы 

қарамау, түсінушілік, бейбітшілік пен келісімде болу, қадір-қасиетіне қарай құрмет көрсету; 

өзара көмек және қолдау көрсету, жолдастарын жаман қылықтардан тосу; 

- әскери атақтың беделін көтеретін, жауынгерлік ар-намысты тәрбиелеуге ықпал ететін 

рәсімдер мен салттарды мүлтіксіз сақтау; 

- жауынгерлік туды әскери бөлімнің «жаны» ретінде, Отан қорғаушыларының абыройы 

мен айбындығының символы ретінде қасиетті қадірлеу. Тулар мен штандарттарды алу - 

жоғары мәртебе, Жауынгерлік туды жоғалту - қылмыс, ұят. 

- наградаларды ерліктердің, жауынгерлік ерекшеліктер мен әскери еңбектердің куәлігі 

ретінде құрметтеу; әскери киімге және айыру белгілеріне ұқыптылықпен қарау; өз әскер 

түріне тиістілігін білдіретін киімді, белгілірді мақтан тұту; 

- жоғары этикалық стандартқа сәйкес келу, өзінің беделінің және барлық жауынгер 

қауымының тазалығын сақтау; өз сөзіне, сертке, уедеге адал болу; 

- азаматтық қоғамда және әскери ортада әдептілік пен этикет ережелерін сақтау; соған 

лайықты болу; харам іс-әрекеттерге жол бермеу; әңгіме айтып, сөз таластыра білу; 

қарапайым болу, дау-дамайлардан аулақ болу; жігіттікке сай ханымдарға қатысты сыпайы, 

ілтипатты, зейінді болу; 

- әскери атаққа кішкентай болса да көлеңке түсіретін теріс әдеттерден тартыну; 

өсекшілдіктен, жала жабудан, мақтаншақтықтан, маскүнемдіктен, балағат сөздерден, құмар 

ойындарынан, алаяқтықтан, алып-сатарлықтан, саяси күреске қатысудан аулақ болу; 

 

Қорытынды 

Осылайша, қазақ жауынгерінің әдебі - бұл моральдық және этикалық нормалардың 

жиынтығы, ол ата-бабасының барлық көп ғасырлық дәстүрлерін өз бойына сіңіреді. Ол - 

жауынгерлік дәстүрлердің жалғастырушысы. Дәстүрлердің маңыздылығы: жауынгерлердің 

бірлігі мен тұтастығын қалыптастыруға ықпал ететіні, оның құрамына кіретін адамдарды 

әскерде белгіленген тәртіп ережелері мен нормаларына бағынуға мәжбүрлейтіндігі, оны 

дәстүрді ұстанбайтын немесе оларды бұзатын адамдардан тазартуды талап ететіндігі. 

Жоғары рухқа толы жауынгерлік дәстүрлер әскери қызметшілердің бойында Қарулы 

күштер мен әскери құралымдарға қатыстылығы үшін мақтаныш сезімін тудырады, оларды 

өзін-өзі жетілдіруге, арман-мақсатқа жетуге итермелейді. Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштерінің қазіргі әскери қызметшілері қазақ батырларының жоғары жауынгерлік 

және моральдық қасиеттерінің лайықты мұрагерлері болып табылады. «Бейбіт өмірді 

қаласаң, соғысқа дайын бол!» демекші, тарих бізге соғыс пен қақтығыстың күтпеген жерде 

өршитінін және бейбіт уақытта оларға дайындала алмаған, әскері мен жауынгерлері ауыр 

сынақтарды көтере алмайтын жақтың ауыр жағдайға ұшырайтынын бірнеше рет дәлелдеп 

берді. 
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ҚҰНАРЛЫ ДА ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ - СТУДЕНТТЕРДІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫНЫҢ АЛҒЫ ШАРТЫ РЕТІНДЕ 
 

Аңдатпа 
     Жастардың денсаулығы қоғам дамуының тұрақтылық кепілі болып табылады. Алайда 

соңғы онжылдықтағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер аясында жастардың денсаулық 
мәселесі көлеңкелік тұстарда қалып отыр. Қоғамдық денсаулық деңгейін, өмір сапасын, ұзақ 
өмір сүруді, әлеуметтік белсенділікті анықтайтын негізгі фактор дұрыс тамақтану, тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігі болып табылады. Ал мұның алғы шарты күнделікті тұтынуға қажетті 
тамақ өнімдерінің сапасына және дұрыс дайындалуына тікелей байланысты. Негізінен 
студенттер тағамның сапалық құрамына оның, биологиялық құндылығына көңіл аудара 
бермейді, ең басты назары тамақ санына бағдарланады. Тап осындай тағамдар адам ағзасына 
теріс және ұзақ мерзімді әсер етеді.  

     Тамақтану сапасы қоғамның даму деңгейін көрсететінін есте сақтау қажет. 
   Мақалада студент жастардың денсаулығы мен салауатты өмір салтының негізгі 

факторларын қолданудың әлеуметтік зерттеу нәтижелері берілген. 
     Түйін сөздер: студент жастар, денсаулық, салауатты өмір салты,  азық-түлік құрамы, ас 

мәзірі, дұрыс тамақтану, оқу-тәрбие үрдісі. 
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Аннотация 

     Здоровье молодежи служить гарантом стабильности благополучного развития 
общество. Однако на фоне социально-экономических изменений в последние десятилетия 
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проблема здоровья молодежи остается в тени. Основным фактором, определяющим уровень 
общественного здоровья, качество жизни, долголетие, социальная активность относится 
здоровое питание, безопасность пищевых продуктов. А это связано с качеством и 
правильностью приготовления пищевых продуктов, необходимых для повседневного 
потребления. В основном студенты не обращают внимание на качественный состав пищи, 
т.е. на его биологической ценности, главное внимание уделяется количеству пищи. Именно 
такая пища оказывает негативное и долгосрочное влияние на организм. 

     Необходимо помнить, что качество питания отражает уровень развития общества.     

     В статье представлены результаты социологического исследования отношения к 

здоровью и использования основных факторов здорового образа жизни студенческой 

молодежи. 

     Ключевые слова: студенческий молодежь, здоровье, здоровый образ жизни, состав 

продуктов питание, меню, правильное питание. 
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Аbstract 

Youth health is a guarantee of stability and successful development of society. However, against 

the background of socio-economic changes in recent decades, the problem of youth health remains 

in the shadows. The main factor that determines the level of public health, quality of life, longevity, 

social activity is a healthy diet, food safety. This is due to the quality and correctness of food 

preparation necessary for everyday consumption. In General, students do not pay attention to the 

quality of food, i.e. its biological value, the main attention is paid to the amount of food. It is this 

type of food that has a negative and long-term effect on the body. 

It should be remembered that the quality of food reflects the level of development of society. 

The article presents the results of a sociological study of attitudes to health and the use of the 

main factors of a healthy lifestyle of students. 

Key words: student youth, health, healthy lifestyle, food products, menu, proper nutrition. 

 

Кіріспе 

    Студенттік кезең әртүрлі қызықты оқиғаларға бай және жүйке жүйесіне кейде шамадан 

тыс күш салуымен ерекшеленеді. Оқу үдерісі кезінде, әсіресе емтихандарды тапсыруда 

студенттің физикалық жағдайы мен ақыл-ойына біршама салмақ түсетіні анық, себебі, күн 

бойы және тіпті тәуліктеп ойды жинақтау, қорытындылау қажеттілігі талап етіледі. Қандай 

жаста болмасын адамның жақсы физикалық жағдайына, есте сақтау және оны 

шоғырландыруға, ағзаның келіп түсетін дәрумендер мен минералдар санына қарай сапалы 

тамақтану үлкен әсер етеді.  

     Студенттің өмірі, әдетте, дер кезінде тұрақты түрде тамақтану тұрғысынан 

жабдықталмаған. Олай дейтініміз, сабақтың ұзақтығы, күнделікті қарқынды ақпараттық 

жүктеме, созылмалы қанық ұйқының болмауы, күн мен демалыс режімінің бұзылуы, 

тамақтану сипаты мен қазіргі өмірлерінің қарқынды ағыны - оларды, нағыз, яғни табиғи 

өнімдерді таңдауда түсінбестікке әкеледі. Уақыт тапшылығын сылтауратқан студент 
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жастарда, құрамында түрлі хош иістендіргіштер, бояғыштар және модификацияланған 

компоненттер бар тез дайындалатын тағам өнімдерінің танымалдығының өсуі - қоғамның 

болашағын алаңдатады. Міне, осындай дұрыс тамақтанбау көптеген аурулардың пайда 

болып өршуінің маңызды факторы болып табылады. 

    Мұндай аурулардың алдын алуға болады, егер салауатты өмір салтын ұстаса және 

бірінші кезекте дұрыс тамақтанса. 

 

Негізгі бөлім 

     Халқымыздың ішер тамаққа қатысты,  «Ас - адамның арқауы, қуаты», «Ас тұрған 

жерде ауру тұрмайды» - деген денсаулық қағидаттарына негізделген мағыналық ұғымы кең 

мақал-мәтелдері тегін айтылмағаны рас. Мұнда ағзаның қалыпты тіршілігі, оның өнімді 

қызмет атқаруы, өсіп, толысуы, ұрпақ жалғастыруда, күнделікті ішіп-жейтін құнарлы астың 

үлкен маңыздылығы айқын айтылып отырғанын ұғынуға болады. 

     Адам ағзасы - энергияны, пайдалы заттар мен компоненттердің қорын үнемі 

толықтыруды талап ететін түрлі үдерістер үнемі орын алатын күрделі механизм. Ал, ағза 

тамақтан қажетті нәрсенің бәрін алады, сондықтан әрбір адамға ол тағамда қолданылатын 

құрамның жеткілікті болуына көңіл бөлу керек. 

     Мәселен, тәулік ішінде ересек адамға 85 г ақуыз (оның ішінде 48 г жануар тектес 

ақуыз), 100-104 г май (оның ішінде 30 г өсімдік майы) және 380 г көмірсулар қажет [1]. 

    Ағзадағы ақуыз құрылыс материалының рөлін атқарады, соның нәтижесінде адамның 

бұлшықеттері өседі. Ақуыздар адамға жұмысты орындау үшін күш береді. 

      Көмірсулар сапалы ми жұмысы үшін қажет. Олар тез және баяу болып бөлінеді. Түрлі 

тәттілер мен кондитерлік өнімдер жылдам көмірсулар ағзаға пайдасыз, ал баяу көмірсулар 

өте тез сіңірілмейді,  есесіне ұзақ уақытқа энергия қорын береді. 

     Кейбір адамдар майды - қажетсіз қоректену элементі деп санайды. Шын мәнінде, тек 

майлардың арқасында адамның терісі тегіс және серпімді болып қалады. Диетада майлардың 

болмауы адам денсаулығының жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін [2]. 

     Бұл жерде айта кететін нәрсе, бірде-бір тағамдық өнім ағзаның барлық заттарға 

қажеттілігін толық қанағаттандыра алмайды. Мысалы, ет барлық қажетті амин 

қышқылдарынан тұрады, бірақ онда минералдық заттар мен дәрумендер жеткіліксіз. Нанда 

көмірсулар көп, бірақ ағзаға қажетті басқа заттар жоқ. Сондықтан адамның күнделікті тамақ 

мәзіріне ақуыз өнімдерін, өсімдік және жануарлар майларын, дәрумендер мен минералды 

тұздарға бай көкөністерді кіріктерген жөн. 

     Тамақтанудың көмегімен адам ағзасының бұрын конституция мен тұқым қуалаушылық 

белгілердің айырмашылығы ғана деп ұғындырылған, негізгі өмірлік функцияларындағы 

өзгерістерге қол жеткізуге болады. Тамақ рационының толықтығы көп жағдайда халықтың 

денсаулық жағдайын анықтайды, өсу мен дене дамуына, еңбекке қабілеттілігіне, бейімделу 

мүмкіндіктеріне, сырқаттанушылыққа және өмір сүру ұзақтығына әсер етеді. 

     Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қанағаттанғысыз азық-түлік мәзірінен 

туындайтын патологиялық жағдайлардың төрт негізгі түрін ажыратуды ұсынады: 

     - ашқұрсақ жүру - ұзақ немесе одан аз уақыт ішінде калориялығы бойынша жеткіліксіз 

тамақ мөлшерін тұтыну;  

     - жетіспеушіліктің арнайы түрі - мәзірде бір немесе бірнеше тағам заттарының 

салыстырмалы немесе абсолюттік жетіспеушілігінен туындаған жағдай;  

     - артық тамақтану - артық тағам мөлшерін тұтыну; 

     - тепе-теңсіздік - мәзірде қажетті тамақ заттарының дұрыс емес арақатынасы. 

     Сонымен, толық тамақтану ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін ақуыздың, 

көмірсулардың, майлардың, дәрумендердің, микро және макроэлементтердің қажетті 

мөлшерін сіңіруді көздейді. [3]. 
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     Қазіргі таңдағы тез тамақтану дүңгіршектерінің саны күн санап артып отырған 

жағдайда, дұрыс тамақтану мәселесін сақтау, мектепке дейінгі жастан бастап зейнет 

жасындағы адамның барлық жіктері үшін өзекті мәселе болып отырғаны анық.  

    Әсіресе, студенттердің көпшілігі дұрыс тамақтану туралы ойламайды. Тез тамақтану 

орындарындағы тұрақты түрде асығыс тісбасарларды пайдалану жағымсыз салдарға әкеледі 

- асқазан-ішек жолдарының көптеген ауруларының (гастрит, асқазанның ойық жарасы және 

зат алмасудың көптеген бұзылуы) дамуына әкеп соғады. 

     Жалпы жоғары оқу орындарының алдында тұрған міндеттер, жоғары деңгейдегі кәсіби 

мамандарды даярлау үшін құрылымдық басқарушылық өзгерістерді ғана емес, сонымен 

қатар белсенді өмірлік ұстанымы бар дені сау тұлғаны тәрбиелеуді де талап етеді. Салауатты 

өмір салты (СӨС) адамның әлеуметтік белсенділігінің шарты мен алғышарты ретінде бірінші 

кезекте денсаулықты сақтау және дамыту критериясы бойынша, оның сана-сезімін және 

мінез-құлқын мақсатты қалыптастыруды көздейді [4]. 

     Студенттік жылдар жастардың өмірін түбегейлі өзгертеді, әсіресе басқа қалаға оқуға 

түскен бозбала немесе бойжеткен пәтерде немесе жатақханада тұрған жағдайда. Студенттік 

өмір дәрістер мен емтихандар, танысып, білісулер және т.б. жаңа оқиғаларға толы 

болғандықтан - дұрыс тамақтану сияқты «болмашы» нәрсеге көңіл бөліп ойландырта 

қоймайды.  

     Алайда, әрбір жас өз өмірінің осы кезеңінде бірінші кезекте - салауатты және дұрыс 

тамақтану режімін ұйымдастыру керек. 

     Жастық шақта артық салмақтан зардап шегетін немесе денсаулықтарында кінараты 

барлар сирек кездеседі. Бірақ бұл кезеңде дұрыс тамақтанбау барлық ағзалардың жағдайына 

әсер етеді, бұл болашақта сыр бере бастайды. Бұдан да басқа, жылдам көмірсулардың 

шамадан тыс мөлшері, режімді сақтамау және сапасыз тағамдарды пайдалану, кейінгі өмірде 

адамның жұмысқа қабілеттілігіне және көңіл-күйіне қатты әсер етеді. 

     Адамның өмір сүру қарқындылығымен, жұмысқа қабілеттілігімен, ағзаның сыртқы 

ортаға және жұқпалы ауруларға төзімділігі мен тамақтануы арасында тікелей 

байланыстылықтық бар. Тағы да бір айта кететін жайт, оның адамның көңіл-күйімен 

байланысы да дәлелденген. Дұрыс тамақтану шаршауды төмендетеді, көңіл-күйді 

жақсартады, тітіркену мен қозуды бәсеңсітеді. Жақсы денсаулықты сақтау үшін әр адамның 

тамақ мәзірі (рационы), көлемі бойынша шектеулі және өнімдердің жиынтығы бойынша 

толыққанды болуы тиіс. 

     Мейлі жас, ересек болсын денсаулық пен жұмысқа қабілеттілікті сақтау үшін тағам, 

адамның бір тәулік ішінде жұмсайтын энергиясының мөлшерін толық қалпына келтіруі тиіс. 

Осы мақсатпен әртүрлі кәсіптегі адамдар үшін тамақтану нормалары құрастырылады, 

қоректік заттарда энергияның қандай қоры бар екенін, олардың энергетикалық құндылығы 

қандай екені анықталынады. Заманауи зерттеу әдістері, әр адам үшін тамақтану нормаларын 

дұрыс таңдауға мүмкіндік береді. Тағам мәзірін жасау кезінде ағзаның барлық қоректік 

заттарға - ақуыздарға, майларға және көмірсуларға, дәрумендерге, минералды тұздарға 

қажеттілігі ескеріледі [5].  

     Жоғарыда айтып өткендей студенттік жастардың көбісі, ақыл-ой және дене 

жүктемелерінің үлкен көлемін орындай отыра белсенді өмір салтын жүргізеді,  әрине мұндай 

жұмыс күндері кезінде күн тәртібін ғана емес, сонымен қатар толық және дұрыс тамақтану 

мүмкіндігін де сақтау қиынырақ. 

     Дұрыс тамақтану жағдайынан жастардың қаншалықты сауаттығын тексеру мақсатында 

шағын топта зерттемелік жұмыс жүргізілді. Нақты тамақтануды бағалау үшін сауалнама 

әдісі қолданылды. Сауалнамаға 18-22 жас аралығындағы «Бастапқы әскери дайындық» 

мамандығы студенттері, яғни 35 адам тартылды. Сауалнама мәліметтері 1-ші кестеде 

келтірілген. 
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     Сауалнамадан алынған жауап нәтижелеріне көз жүгіртсек, оншалықты қуантарлық 

жағдай емес. Өйткені, жастардың көбісі, қазіргі жастық шақтағы денсаулық деңгейіне 

бірқатар факторлердің, әсіресе тағамның құрамдық жағдайы және т.б. әсер етуіне аса мән 

бере қоймайды немесе салғырт қарайды деген тұжырымға келуге итермелейді.  

    Мысалы, «Таңертең таңғы ас ішесіз бе?» - деген сұраққа 20%-зы - ешқашан, 45%-

сирек, 15%-кейде, 5%-жиі, тек 15% ғана әрқашан деп жауап берген;     

     Қазіргі таңдағы сапасы төмен тез тамақтану дүңгіршектерінің саны күн санап артып 

отырған жағдайды ескере және әлеуметтік зерттеу тобына тартылған студенттердің сондай 

орындардың тамақтарын пайдаланатындарын тексеріп білу мақсатында «Сіз тез тамақтану 

орындарынан жиі тамақ жейсіз бе?» - деген сұрақ берілді. 30% - жиі, 10% - әрқашан, 30% - 

кейде, 25,5% - сирек, тек 5% - ешқашан – деген жауаптар алынған. 

     «Уақыттың жетіспеушілігін» сылтау ететін студент жастардың асығыс тісбасарларды 

пайдаланулары, яғни ақуыз өнімдері, өсімдік және жануарлар майлары, дәрумендер мен 

минералды тұздарға бай көкөністердің толық құрамы жоқ фаст фуд өнімдерімен қоректенуі 

немесе күні бойы ашқұрсақ жүруі, кейде тәулігіне бір рет тоя тамақтануы, соның салдарынан 

асқазан-ішек жолдарының, семіздікпен байланысты көптеген аурулардың пайда болуына 

әкеп соғатыны белгілі.  

     Осындай мәселеге байланысты «Сіз дұрыс емес тағамды жиі пайдаланасыз ба?» 

және «Жемістер мен көкөністерді қалай және жиі қолданасыз ба?» - деген сұрақтарға 

алынған жауап нәтижелері төмендегідей: Жауаптар сәйкесінше: әрқашан - 12%, жиі - 30%, 

кейде - 25%, сирек - 30%, ешқашан - 3%;  әрқашан – 22,5%, жиі - 25%; кейде - 21%; сирек – 

31,5%; ешқашан - 0%; 

     Жастарға тікелей қатысты бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірегейі, гиподинамия 

жағдайы. Себебі, бірнеше сағат бойы дәрістер мен семинарларда, компьютерде тапжылмай 

отыру денеге жеткілікті физикалық жүктеменің түсірілуін шектейді. Ал бұл дегеніміз жеген 

тағамның мөлшері мен тиісті физикалық жүктеме арасындағы қатынас теңеспейді деген сөз. 

Бұл жағдай, қозғалыс тапшылығымен байланысты түрлі дерттердің ушығуына әкеп соғады.  

     Мұны анықтау үшін «Сіз спортпен жиі айналысасыз ба?» - деген сұраққа, сауалнамаға 

қатысқан студенттердің жауаптары:  әрқашан - 15%, жиі - 25%; кейде - 30%; сирек – 23%; 

ешқашан - 7%. 

 

Кесте 1. 

Сауалнама нәтижелері бойынша студенттің нақты тамақтануы 

 

 

Сұрақтар / Жауаптар (%) Әрқашан Жиі Кейде Сирек Ешқашан 

Таңертең таңғы ас ішесіз бе? 15 5 15 45 20 

Сіз тез тамақтану 

орындарынан жиі тамақ 

жейсіз бе? 

10 30 30 25,5 5 

Сіз дұрыс емес тағамды жиі 

пайдаланасыз ба? 
12 30 25 30 3 

Жемістер мен көкөністерді 

қалай және жиі қолданасыз 

ба? 

22,5 25 21 31,5 0 

Сіз спортпен жиі 

айналысасыз ба? 
15 25 30 23 7 
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Сауалнамаға  қатысқан жастардың жауаптарын талдай отыра, қазіргі заманғы 

студенттердің көпшілігі тамақтану тәртібін сақтамайды, жеп-ішетін астың дұрыстығын 

қадағаламайды және ағзаға тек пайда әкелетін ғана емес, залал келтіретін зиянды өнімдерді 

пайдаланады деген және дене жаттығуларының денсаулыққа анатомиялық, физиологиялық, 

биохимиялық тұрғыдан түсініктің әлі де болса жеткіліксіздігі бар деп қорытынды жасауға 

болады.  

Тамақтану рационының бұзылуы студенттердің денсаулығына теріс әсер етеді. 

Біріншіден, құрамында майлар мен көмірсулардың мөлшері көп тәттілер, ұн және 

кондитерлік өнімдер, жарма сияқты тағамдарды көп қолданудан, ағзаға олардың көптеп 

жүйелі және артық түсуі жүреді. Екіншіден, сирек, яғни күніне 1-2 рет және молынан тамақ 

ішіп тұрақты емес тамақтану, сондай-ақ ұйықтар алдындағы тамақ ішу. Үшіншіден, 

тамақтану ырғағының бұзылуы. 

Міне осылай, дұрыс тамақтану жағдайын ескермей, өз денсаулығына, болашағына 

салғырт қарайтындар арасында, қазіргі таңда жас талғамайтын семіздікке байланысты 

бірқатар дерттердің меңдеп бара жатқанын өмір көрсетіп отыр. 

  Семіздіктің және онымен байланысты аурулардың алдын алу үшін ең алдымен 

тамақтанудағы жоғарыда атап көрсетілген қателіктерден аулақ болу, қозғалыс белсенділігін 

арттыру, энергия шығындарын арттыру қажет. Ол үшін дене жаттығуларының әртүрлі 

түрлерін орындау, спортпен айналысу және дене салмағын жүйелі бақылау керек [3, C.4-5]. 

 Қорытынды 

Дегенмен, студенттермен тікелей жұмыс атқаратын ЖОО-ғы әрбіріміздің, білім нәрімен 

сусындауға талаптанған болашақ мамандарымыз, қазіргі жастарымыздың денсаулық 

жағдайына әрқашан назар аударғанымыз жөн, және оған біршама жұмыстар атқарылып 

жатыр деп нақты айтуға болады.  

Біздің, Абай атындағы ҚазҰПУ 2018 оқу жылынан бастап сабақ кестесіне енгізген 

өзгертулер нәтижесінде, мәселен, 3-ші сабақтан кейінгі берілетін 30 мин. үзіліс 

студенттердің жеңіл болсада тамақтануларына жеткілікті уақыт. Барлық оқу корпустарында 

асхана жұмыс істейді және ас мәзірінің құрамы толық тамақтану нормасына сай десек те 

болады, ең бастысы студент жастардың материалдық тұрғысы ескеріліп, төмен бағамен 

сатылады. 

Сонымен, дұрыс тамақтану салауатты өмір салтының негізгі құрамдас бөлігі болып 

табылады. Ұлт денсаулығын, атап айтқанда, өскелең ұрпақтың арқасында көтеру үшін 

тамақтану мәдениетінің жалпы және жеке деңгейін көтеру мақсатында оқушылармен, 

студенттермен іс-шаралар мен әңгімелер өткізу қажет. Студенттер арасында тамақтанудың 

сапасын арттыру үшін асханадағы толыққанды тамақтанудың жағдайын жақсарту керек, бұл 

зиянды тағамдардан бас тартуға әкеп соғады. 
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