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Тақырыбы:«Қимыл-іс еркіндігі - актер шеберлігінің қайнар көзі» 

 

 

Өткізген уақыты: Сағат 13:50 

 

Топ:2 курс « Актер өнері»  

Оқытушы Төлеубаев Д.Ш. 
  

Сабақтың мақсаты:      Пәннің мақсаты – актер тек қана кейіпкер жанының 

тіршілігін сомдаумен шектелмей, оның сыртқы көркемдік пішінін де өрнектей 

білуге міндетті, яғни, актер рольдің ішкі жан-дүниесін сезініп қана қоймай, 

кейіпкердің мінез-құлқын еркін қимыл-қозғалыс арқылы толыққанды көркемдік 

бейнеге жеткізе де білуі керек.Сабақ мақсаты - оқушының ұсынылған тосын жағдай 

кезіндегі психофизикалық еркіндігі.Сабақтың мақсаты білім алушылардың табиғи 

сахнадағы еркін қимыл –іс  әрекеті арқылы актер шебелігінің психотехникасын 

дамыту. 

 

 

 

  

Өткізу әдісі: Тәжірибелік 

Сабақ жоспары : 

 

 1. Оқушылардың топтық тренингтары, бұлшық еттерді қыздыру. 

 

 2. «Табиғат құбылысы» пластикалық қимыл-қозғалыс. 

 

 3.Ш.Перро «Сұлу мен құбыжық» және  көпшілік сахнасы 

    

 4.Сабақты қорытындылау, баға қою. 

 

Сабақ барысы : 

 

      Сахнада кейіпкер болмысын бейнелеу кезінде ішкі жан – дүниемен мен сыртқы 

пішіннің маңыздылығына мән беріп, ізденісте болған актер  ғана шынайылық 

ойынына қол жеткізе алады. Сахнадағы әрбір іс – қимыл, әрекет актердің оған 

қатысты көзқарасы, ішкі сезім дүниесінің толқын – тебіренісі болашақ актердің 

ойынынан көрініп тұруы  шарт. Кейіпкердің ішкі жан дүниесі тетігін дөп баса білген 

актер, оның мінез – құлық, жүріс – тұрыс, сын – сипатына орай кескін келбетіндегі 

әрбір белгі, ұсақ әжім сызығына дейін көрерменді барынша иландыра көрсетуге 

тырысады. Демек қозғалыссыз өмір сүру мүмкін емес. Өмірдегі қозғалыс, іс – 

әрекеттерді зерттей жүріп, актердің сахнадағы  қозғалысының бәрі ойсыз жалаң  

қозғалысқа айналмауы тиіс.  



Сахнадағы әр қозғалысына іштей жауап беруге  дайын кезде ғана еркін қозғала 

аласың. Егер жалаң, артық қозғалыс жасасаң іс – әрекетті түсінбегеніңді көрсетеді. 

Білім алушы тынбай өз бетімен жаттығулар жасап, рухани байлығын молайтуға 

ұмтылып, көркем шығармаларды көп оқып, үнемі ізденісте болған кезде ғана 

сыртқы еркіндік пен ішкі еркіндікке қол жеткізері һақ.  

Ал ішкі еркінділік – мақсат пен әрекетке мол сенім. Өз мақсатына берік адам 

жалтақтамай батыл қимылдайды, өз – өзіне сенімді болады. Сеніп жасалған жұмыс 

күдік туғызбайды, әрекет еркіндігін өмірге әкеледі. Сеніп жұмыс жасаудың өзі – мол 

білім мен парасаттылықты меңзейді. Осылай болған жағдайда: білім мен парасат 

адамға сенім туғызады. Сенім ішкі еркіндікті дүниеге әкеледі, ал ішкі еркіндік 

адамның қимыл-іс әрекетінен, дене мүшесінен әсемдік, сұлулық, сымбаттылық яғни 

табиғи көркемдік, шынайы ойынды көреміз.  

 

 
Бағдарламада:1. М. Әуезовтың «Көксерек»  әңгімесінен инсценировкалық үзінді. 

                           2.Б.Майлин «Күлпаш» әңгімесінен сахналық қойылым. 

 

                           3.Р.Киплинг «Маугли» ертегісінен үзінді. Білім алушылардың өзіндік 

жұмысы. 

                           4.Ш.Перро «Сұлу мен құбыжық» ертегісінен үзінді. 

  

Сабақ барысында ашық сабақ бағдарламасынан кейін оқушылардың өзіндік жұмыстары 

көрсетіліп талқыланды. Сабақ соңында жақсы жетістіктерге жеткен оқушылардың образ 

сомдау процесіндегі шығармашылық еңбектері тиісінше бағаланып, сын-ескертулер 

айтылып, бағыт бағдар берілді. Сахна заңдылықтарын толық меңгермеген, серіктестермен 

ансамбльдік тұрғыда ілесе алмай жатқан студенттерге де кемшіліктері айтылып, 

барлығына үлгерімдеріне сай баға қойылды. 2-курс студенттері Құрманғалиева 

Б,Серікқазы М,Төлеубай Н, Жунусова З, жұмыстарын комиссия мүшелері ерекше атап 

өтті.    
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ХАТТАМА №2 

13.04. 2020жыл 

«ӘМҚ және ХКШ» бөлімі коммисиясының отырысы. 

Қатысқандар: ПЦК төрайымы - Шаяхметова Г.А. 

Әдіскер - Қасымжанова А.А. 

Оқытушы – Сапанов Т.О. 

Алепарова М.А., Жуасбеков Е.Т., Хамзин Б.Е. 

 

Күн тәртібі: 

Оқытушы Төлеубаев Д.Ш «Актер өнері» мамандығы бойынша Актёр шеберлігі 

пәнінен  2 курс оқушыларымен өткізген «Актер шеберлігінің психофизикалық 

техникасы» атты ашық сабағын талқылау. 

Сөз сөйлегендер: 

1.Алепарова М. А. – Бүгінгі ашық сабақ екінші курс студенттерінің оқу 

бағдарламасына сай өткізілді. Алынған үзінділер сәтті шыққан. Жалпы, «Маугли», 

«Сұлу мен құбыжық» секілді қойылымдар студенттердің образ, характер іздеудегі 

алғашқы талпыныстарына қолайлы, ұтымды материал боп саналады. Соның айғағы 

ретінд Серікқазы Мерей ізденіспен орындаған Мористің ролін айтуға болады.  

Балауса Құрманғалиева орындаған Бель ролі де сәтті шыққан. Тек, кемшіліктерді де 

айтпай кетуге болмайды. Мәселен, сахнадағы дыбыс тазалығына, тіл мәдениетіне 

көңіл бөлген жөн деп айтар едім. Алдағы уақытта осы мәселеге көбірек көңіл бөлген 

жөн. 

2. Жуасбеков Е.Т. – Даурен Шәріпұлы, ашық сабағыңыз жоғары деңгейде өтті. Бұл 

балалар бірінші курста көрсеткен этюдтары арқылы актердың сахнада шынайы өмір 

сүре білуінің техникасын меңгерген болатын. Бүгінгі үзінділер актерға қажетті әдіс-

тәсілдердің келесі сатысы. Балалардың сахнада әріптес ретінде өзара түсінісіп, 

жұмыс жасау қадамдары жаман емес. Шәкірттеріңіздің аз уақыт ішінде актер 

шеберлігі пәнінің негізгі элементтерін жақсы меңгергендігі осы шағын үзінділердің 

өзінен байқалып тұр. Осы кезеңде алған білімдері болашақта, дипломдық жұмыс 

қою барысында пайдаға асатыны сөзсіз. 



3.Сапанов Т.О – Бүгінгі ашық сабақ маған қатты ұнады. Үзінділер сәтті шыққан. 

Тек, бір айта кететіні, студенттердің болашақта қиял мен елестету элементтеріне 

көбірек көңіл бөлгендері жөн. Образ сомдау, роль шығару процесінде қиял мен 

елестетудің өте маңызды құрал екендігі К.С. Станиславскийдің зерттеулерінде көп 

айтылған. Қиялы ұшқыр шәкірт күрделі образдарды сомдау барысында көп 

қиналмай, өз ролін толыққанды, шынайы бейне етіп шығара алатыны анық. Табыс 

тілеймін. 

4. Шаяхметова Г.А – Менің байқауымша, екінші курс студенттерінің ұйымшылдық 

қасиеттері жоғары, өз мамандықтарына үлкен жауапкершілікпен қарайды. Қоғамдық 

жұмыстарға да белсене атсалысады. Бүгінгі ашық сабақ кәсіби тұрғыдан алғанда 

жоғары деңгейде өтті деп есептеймін. Сахналық үзінділер көңілді, әрі қызықты 

қойылған. Үшінші, төртінші курстарда дипломдық жұмыс ретінде классикалық 

туындылардың бірін алатын шығарсыздар. Демек, алда әлі атқаратын жұмыс көп. 

Осы бағыттарыңыздан жаңылмай, сапалы жұмыс атқара беріңіздер. 

5.Хамзин Б.Е – «Актер өнері» мамандығы бойынша білім алып жүрген екінші курс 

студенттерінің ашық сабағын тамашаладық. Көп тер төгіп, еңбек еткендеріңіз 

көрініп тұр. Әйтсе де, сахнада актердың көре білуі, ести білуі, оқиғаны бағалай білуі 

өте маңызды қасиет екенін ұмытпаңыздар. Сонда ғана сахнадағы оқиғаның шынайы 

екеніне көрерменді сендіре аласыздар. Осы бастан сахнада шынайы өмір сүріп 

үйренбесеңіздер, кейін қиын болады. Ұстаздардың осы жағына баса назар 

аударғандары жөн деп айтар едім... 

 

6.Әдіскер Қасымжанова А.А.-бүгінгі ашық сабақ кәсіби тұрғыда жақсы деңгейде 

өтті.Теориялық дәрістер мен тәжірибелік жұмыстарды жақсы ұштастыра 

білгенсіз. 

«ӘМҚ және ХКШ» бөлімі отырысының қорытындысы: Актер өнері мамандығы 

бойынша 2 курс студенттеріне арналған «Өндірістік оқыту» пәнінен өткізілген 

«Қимыл-іс еркіндігі-актер шығармашылық қайнар көзі» атты ашық сабақ жоғары 

деңгейде өтті. 

Шаяхметова Г.А._______ 

Хамзин Б.Е.__________ 

Сапанов Т.О._________ 

Алепарова М.А._______ 

Жуасбеков Е.Т._______ 

Қасымжанова А.А.________    


