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                                                                                    Хаттама №6  

                        «ӘМЖжәне ХКШ» бөлімінің 

                                Отырысында қаралды. 

                               «24» сәуір, 2020ж.  

                      Бөлім төрайымы: Г.А.Шаяхметова. 

                       Оқытушы: Б.Е.Қамзин. 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                    2020 жыл. 



1-курс,студенттерімен өткен, «Көпшілік қойылымдардың  режиссурасы» 

пәнінен өткен ашық сабақ. 

 

Өтетін күні: 24.04..2020жыл. 

Басталуы: 15.20 

Аяқталуы: 15,55. 

Өтетін орны: Қашытықтан өткізілді. 

 

Сабақтың тақырыбы:  «Эпизодтар дайындығы» 

 

                                     Сабақтың мақсаты: 

А)  Оқулық – оқушылардың білімің актерлік шеберлігі және режиссерлік 

қабілеті арқылы арттыру. 

Ә) Тәрбиелік – сахнада образ сомдау арқылы ішкі сезімдерің ояту,жан 

тебіренісін іс әрекет арқылы жеткізу. 

Б) Дамытушылық – ішкі тебіреніс зердесі мен сыртқы іс әрекетті 

үйлестіріп,жалпы қабілеттілікті дамыту. 

 

Сабақ әдісі: аралас. 

Сабаққа қолданған жаңа технологиялар: 

- Рөлдік және іскерлік технологиясы. 

- Денсаулық сақтай отыра оқыту технологиясы. 

- Озық оқыту әдісі. 

 

Сабаққа қажетті заттар(реквезит) скамейкі,стол мен 

орындықтар.домбыра,маганитофон.Қағаз,қалам т.б. 

 

 



                                           Сабақ жоспары: 

 

1.Ұйымдастыру кезеңі:2мин. 

2.Аудиторияны сабаққа даярлау: 5мин. 

3.Рөлдермен жұмыс:15мин. 

4.Эпизодтарды жеке-жеке даярлау:15мин. 

5.Қортындылау,бағаларың қою: 5мин. 

 

                                      Сабақтың барысы: 

1.Ұйымдастыру сәті – оқушылардың сабаққа дайындығың және аудитория 

тазалығын тексеру,сабаққа қажет құралдарын дайындау. 

 

1.Эпизодтардың бір-бірімен байланысты болуын қадағалап түсіндіру. 

2.Образды қатаң естен шығармай ұстау. 

3.Реквезиттермен жұмыс істей білу. 

4.Көрермендермен жанама қарым-қатынаста болу. 

5.Актер шеберлігіне көптеген жаттығулар жасау. 

 

2.Жаңа тақырыпты түсіндіру: Қандай да бір сахналық қойылымды 

көрермен назарына ұсынбастан бұрын оның идеясын ұғынып,басты 

мақсатын анықтап алуымыз керек. 

Басты мақсат – режиссердің творчествалық ойына,оның күллі адамдық 

табиғатына қозғау салып,қоздыратын тебіреніс көзінен санала түрде өріс 

алатын процесс.Мақсат жазушы үшін идея болып есептелінсе,режиссер үшін 

көкейкесті,басты мақсат болып есептелінеді.Идея мен көкейкесті мақсат – 

творчествоның Темірқазық жұлдызы.Екеуінің кіндігі бір.... 

 

 



3.Өткен тақырыпты бекіту: 

Көркемдік образды ашу үшін,оқушы өзі сомдаған образға сенуі керек және 

көрерменді сендіруі қажет. 

 

4.Үйге тапсырма: Конспекті оқу. А.Тоқпанов «Іңкәр дүние». М. 

Байсеркенов «Сахна және актер» кітаптарың оқу. 

 

5.Сабақты қортындылау: 

Сабаққа белсене қатысқандарға бағаларын қою. 

 

 

 

 

                            Қолданған әдебиеттер: 

1.М.Байсеркенов «Сахна және актер» 107-205 бб. 

2.А.Тоқпанов «Іңкәр дүние» 78-125 бб. 

3.К.С.Станиславский «Работа актера над ролью», «Работа актера над собои» 

4.Р.Мұқанова « Мәңгілік бала бейне» пьесасынан үзінді. 

5.М.Әуезов. «Қорғансыздың күні» пьесасы. 

 

 

 

 

 

                                                             Оқытушының қолы:...................... 

 



                                          Хаттама № 6 

«ӘМЖ және ХКШ» бөлімінің отырысында 24.04.2020 оқу жылы «Эпизодтар 

дайындығы» тақырыбында « Ашық сабақ» өтіп, талқыланды. 

Өткізуші: 

«Көпшілік театрландырылған қойылымдардың режиссурасы» пәнінің 

оқытушысы Б.Е.Қамзин. 

Қатысушылар: 

Г.А.Шаяхметова – « ӘМЖ  және ХКШ» бөлімінің төрайымы. 

А.К.Бейсханова – « ӘМЖ және ХКШ»бөлімінің « Сценарий жазу 

шеберлігінің негізі» пәнінің оқытушысы. 

Т.О.Сапанов « ӘМЖ және ХКШ» ,Сахна қозғалысы пәнінің оқытушысы. 

 

Сөйлегендер: 

Г.А.Шаяхметова – Маған да бұл ашық сабақ ұнады.Педогог көп дайындақ 

жасағаны көрініп тұр.Болат Еркінбекұлының сабақтары ылғи да осылай 

жағары нотада өтеді.Балалары әбден ысылып,сахнаға бейімделіп 

алған.Әсіресе Зарыққанова Мадина мен Берікжанов Бақытжан сомдаған Шал 

мен Кемпірдің образы шынайы әрі қызықты шықты.Өмірде де ондай адамдар 

кездеседі ғой.Жарайсындар балалар! 

 

А.К.Бейсханова – Маған керісінше Сейсенов Ақнұр мен Маметекова Жансая 

және Талғатқызы Айсұлу сомдаған образдары ерекше бір әсер етті.Нағыз 

ерлі зайыптылар мен ғашықтардың көрінісі осындай болса керекті.Әрине 

кемшілікте жоқ емес,бар. 

Т.О.Сапанов. – Сабақ өте жоғары деңгейде өтті.Аралас ашық сабақтын бір 

жақсы жері,қолмен ұстап,көзбен көргенді оқушылар жақсы есте сақтап 

қалады.Жасаған образдары нанымды ең бастысы образдарына өздері сене 

білді.Біз де сендік.Рахмет. 

 

Қортынды: 

Б.Е.Қамзиннің «Ашық сабақ» еш өзгеріссіз және түзетусіз қабылданды. 

Г.А.Шаяхметов 

А.К.Бейсханова 

Т.О.Сапанов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі 

                     Семей М.Төлебаев атындағы музыкалық училищесі 

 

 

 

 

 

                                                                     
Әдістемелік баяндама 

Тақырыбы: «Абай және оның ақын шәкірттері» 

 

 

 

 

 

                                                                            Хаттама № 7 

                                                                            

«ӘМЖ және ХКШ» бөлімінің                                                                                                                                    

отырысында қаралды   

5.05. 2020 ж.         

Бөлім төрайымы: Г.А.Шаяхметова.  

Оқытушы:Б.Е.Қамзин. 

 

                                                                        

 

 

 



Хаттама № 7 

« ӘМЖ және ХКШ» бөлімінің отырысында 05.05.2020 оқу жылы «Абай және 

оның шәкірттері» тақырыбында  Әдістемелік баяндама талқыланды. 

Баяндамашы: 

« Көпшілік театрландырылған қойылымдардың режиссурасы» пәнінің 

оқытушысы – Б.Е. Қамзин. 

Қатысушылар: 

Г.А.Шаяхметова  «ӘМЖ және ХКШ» бөлімінің төрайымы. 

А.К.Бейсханова «ӘМЖ және ХКШ» бөлімінің «Сценарий жазу шеберлігі» 

пәнінің оқытушысы. 

Т.О.Сапанов  «ӘМЖ және ХКШ» бөлімінің «Сахна қозғалысы» пәнінің 

оқытушысы. 

Сөйлегендер: 

Г.А.Шаяхметова – Баяндаманың кәсіби деңгейі өте жоғары.Болат 

Еркінбекұлы тек қана баяндама оқумен шектелген жоқ,сонымен қатар Абай 

Құнанбайұлының шығармашылығынан көптеген мысалдар келтірді.Өз 

мамандығының қас шебері екенін дәлелдеді. 

А.К.Бейсханова – Баяндама өте қызық маған ұнады. Баяндамада оқытушы өз 

ойын толық жеткізе білді.Баяндама болашақ режиссерларға өте пайдалы әрі 

құнды,таптырмайтын материял деп білемін.Тәжірибе жүзінде 

жиналып,теория жүзінде оқылған бұл әдістемелік баяндаманың саналыға 

берері көп. 

Т.О.Сапанов – Мен сіздердің пікірлеріңізге толықтай қосыламын.Баяндама 

өте тартымды болды.Болаттың келтірген мысалдары бұл баяндамаға жан 

бітіргендей болды.Абай Құнанбайұлың жаңа қырынан танығандай болдым. 

Қортынды: 

Б.Е.Қамзиннің әдістемелік баяндамасы еш өзгеріссіз және түзетусіз 

қабылданды. 

Г.А.Шаяхметова 

А.К.Бейсханова 

Т.О.Сапанов 


