
 

 

 



Сабақтың жоспары 

Тақырыбы: Интонация және шығармаларда кездесетін  әр түрлі 

штрихтармен жұмыс жасау жұмыс жасау.  

Оқушы: 4 курс  Есімхан Мадина.   

Пән: Мамандық. 

Бағдарлама: А. Григорян «Гаммы и арпеджио для скрипки»,  

Міндеттері:   Әр түрлі техникалық пассаждарды игеру. Оқушының аспапта 

оң және сол қолдарының координацилық жүру жолын, біркелкі жүйеге 

келтіру және қолдарының бірге жұмыс істеуін керекті деңгейге жеткізу. 

Шығарманың динамикалық белгілерін айқын жасап ойнап көрсету. 

 

Сабақтың түрі:  Білім мен дағдыны қалаптастыру. Жалпы сабақты талдау 

тақырыбы және оның әдістемесі.  

 

Оқытушының мақсаты: Стратегиалық - оқушыға техникалық және 

интонация  даму жолдарын түсіндіру. Тактикалық- техникалық жаттығулар 

арқылы шығарманы өз мінезінде орындау. Шығарманың көркемдік 

мазмұнын ашып ойнау. Шығарманың формасы және динамикалық 

белгілермен жұмыс. Оқушының есту,ойлау ой-өрісін, есте сақтау қабілетін 

дамыта отырып, музыкалық шығармаларды таза ойнау дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Оқыту әдісі: Талдау,сұрақ-жауап, нақты орындап көрсету. Ауызша сұрап, 

нотамен жұмыс жасау.    

 

Көрнекті құралдар: Ноталдық басылым, аспап, музыкалық үн таспа және 

метраном.  

 

 

 



Сабақтың барысы. 

 Оқытушы: Интонация дегеніміз – музыкалық дыбыстардың таза және дәл 

орындалуы деген акпарат айтты. Алғашқы сабақтан бастап, оқушыны 

интонацияны дұрыс ойнау сезімін қалыптастыру керек, өйткені, ол қобыз 

аспабында ойнаудың басты шарты болып табылады. Дәл интонация негізгі 
үш себепке байланысты: 

Әуеннің қалай дыбысталатынын дұрыс білу, яғни дыбыс биіктігін ішкі 

музыкалық – тыңдаушылық түйсікпен түсіну. 
Интонация тазалығын тыңдай отыра, қадағалау (тыңдап, өз ойынына 

интонация тазалығы тұрғысынан баға беру). 

Сол қол саусақтарының дәл қозғалуына әсер ететін ойын дағдылырымен 

шеберлік әдістерін дұрыс орындау. 
Музыкалық – тыңдау дағдылыры ән айту, сольфеджиолау нәтижесінде 

дамиды. Оқушыны дыбысты тыңдауға үйрету өте қажет, өйткені дыбысты 

сезінуді бірден үйрене алмайды, ол біртіндеп күнделікті дайындық 
нәтижесінде қалыптасады. Дыбыстарды таза етіп ойнау үшін, фортепиано 

аспабымен түзетіп отырамын. Әрбір нотаны тыңдап, таза, әдемі ойнауға 

тырысу керек. Шектен шекке ауысқанда қобыздың ішектерін бір-біріне 

тигізбей яғни, қыспай ойнаймыз деп ауызша айтылды. 

А. Григорян G-dur гаммасы, Г.Шрадиктын жаттығуларды штрихтармен 

ойнатылды. 

Д. Шостакович «Романс» шығарманы концертмейстермен косылып ойнау 

және талдау барысында дыбысты таза алу және оң қол бірге жұмыс істеуін 

қадағалау. Дыбыстардың таза да сапалы шығуы, саусақтардың дұрыс 

ауысуынан болады. Оқушыға «Интонация дегеніміз не?» «Шығармада 

қандай штрихтар кездеседі?» деген сұрақ болды. 

Үй тапсырмасы: Сабақта орындалған жаттығуларды үйде қайталау. 

Оқушыға бүгінгі жаңа шығарманы нотамен басынан соңына дейін ойнату. 
Санап, штрихтарының дұрыс ойналуын, дыбыстардың таза ойналуын 

қадағалап отыру 

 

Қорытынды: Сабақты қорытқанда оқушының үй жұмысын қандай деңгейде 

орындағаны, шығарманы орындау кезеңінде ойлау қабілетінің қандай 

дәрежеде жүріп жатқанын анықтап дұрыс нұсқаулар берілді. Оқушының 

жаңа тақырыпты түсінгендігі,сабаққа белсенділігі, техникалық деңгейі, 

шығарманың мазмұнын түсініп ойнауы ескертіліп баға қойылды. 

 

 
 

 



Хаттама 

мамандық пәні бойынша ашық сабақты талқылау 

Тақырыбы: «Интонация және шығармаларда кездесетін  әр түрлі штрихтармен жұмыс 
жасау» 

оқушы Есімхан Мадина 

оқытушы Кокенова А.М. 

 28.10.22 

Қатысқандар: әдіскер Бекбосынова М.Ж., Малгаждарова А.Н., Сембаева.Н.У., Каримова 

А.А., Аскарова Ж.А., Сагадиева Н.Т., Смагулов Н.М. 

Күн тәртібінде: 

1. Мамандық пәні бойынша ашық сабақты талдау және бағалау. «Интонация және 

шығармаларда кездесетін  әр түрлі штрихтармен жұмыс жасау» 

оқытушы Кокенова А.М. 

Тыңдалды: 

Кокенова.А.М. оқытушы сабағына өзіндік талдауын жасады. «Интонация және 

шығармаларда кездесетін  әр түрлі штрихтармен жұмыс жасау» оқушы Есімхан 

Мадина. 

Міндеттері: Әр түрлі техникалық, таза интонациялық жолдарын игеру. Оқушының 

аспапта оң және сол қолдарының координацилық жүру жолын, біркелкі жүйеге келтіру 

және қолдарының бірге жұмыс істеуін керекті деңгейге жеткізу. Шығарманың 

динамикалық белгілерін айқын жасап ойнап көрсету. 

Білімділік: Шығарманы орындау арқылы штрихтарды меңгеру, бір қалыпты, таза 

дыбысты техникаға қол жеткізу.  

Дамытушылық / дамытушылық: Оқушының техникалық мүмкіндігін жетілдірумен 

қатар, барлық әдіс-тәсілдерді қолдана отырып,   әр штрихты өз деңгейінде меңгеріп, 

шығарма ойнау кезінде қолдана білу. Оң және сол қолдың сәйкестігін дамыту, ысқыштың 

әр бөлігінде барлық штрихтарды ойнай білу 

Тәрбие / тәрбиелік: төзімділікке, жинақылыққа тәрбиелеу, мақсатқа жете білуге, еңбекке 

баулу. 

Оқытушы сабақ жоспарына сәйкес жүргізілгенін, барлық кезеңдері сақталғанын, 

сабақтың түрі бойынша аралас сабағы екенін атап өтті. Бұл сабақ оқушының аспапта 

орындау мүмкіншілігін дамытып, орындау техникасын, дыбысты таза, сапалы шығару 

қабілетін жетілдіруге бағытталған. 

Малгаждарова А.Н. сабақ жоғары деңгейде өтті деп есептейді. Оқытушының өте жақсы 

дайындығын атап, оқушымен өте жақсы байланысы бар деп санайды. Сабақтың әр кезеңі 

ойластырылып, аяқталды, сабақтың қорытындысы шығарылып, студент пән бойынша 

жүйелі білім алды деп санайды. 

Сембаева Н.У. оқытушы оқушыға сабақты жетік түсіндіре білді. Шығарманы орындап, 

тыңдаушыға жеткізудің әдістері толығымен оқушыға үйретілді. Оқытушы аспапты 

меңгерудегі ойнау шеберлігін жетік меңгерте білді. 

Каримова А.А. сабақ сәтті өтті, материал өте қызықты таңдалды, материалды жүйелеу 

жүргізілді деп санайды. Материалды ұсынудың әртүрлі әдістері қолданылып, бұл сабақ 

қызықты дами түсті. (Композитордың өмірі мен шығармашылығы туралы видео 

көрсетіліп, шығарманың үнтаспасы тыңдалды) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


