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Алғы сөз 

 

Қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды жаңа 

заманның, жаңа қоғамның дамуы кезеңінде, яғни «жетекші фактор – 

адам, олардың еркі, энергиясы, адами келбеті, білімі» 1 тұрғысынан 

тәрбиелеу алдыңғы кезектегі міндеттердің бірі болып отыр. Олардың 

өмірде аяғынан нық тұруы, әлеуметтік ортадан өз орнын таба білуі 

үшін «кәсібилік, отансүйгіштік, алдағы ұзақ мерзімді міндеттерін 

айқын белгілей алу қабілеті мен оларды жаңа жағдайда шеше алу 

қасиеті»2 ерекшелендіруі қажет. Аталған үдеріс үздіксіз әрі көпқырлы, 

бұл орайда балаларға қосымша білім беру ұйымдары едәуір 

басымдыққа ие, себебі білім алушылардың жеке тұлға болып 

қалыптасуы балалардың дәл осы кезеңдегі жасында жүреді. Сондықтан 

Балалар музыка мектебінің, атап айтқанда, «Әлемдік музыкалық 

әдебиет» пәнінің басты мақсаты – жеке тұлғаның үйлесімді дамуына, 

олардың шығармашылық әлеуетін қалыптастыруға; білім алушының 

танымын кеңейтуге, әлемдегі барлық қоғамдық мәдени құндылықтарды 

меңгеруіне өз үлесін қосу.  

Бағдарлама «Балалар музыка мектебіне арналған музыкалық 

әдебиет» бағдарламасы, «Балалар музыка мектебіне арналған қазақ 

музыкалық әдебиет» бағдарламасы және «Мектептен тыс мекемелерге 

және жалпы білім беретін мектептерге арналған музыкалық әдебиет» 

бағдарламасы (курсты оқыту тәсілінің принциптеріне) материалдарына 

негізделген. Аталған Музыкалық әдебиет пәнінің бағдарламасы 

жоғарыда аталған жеке пәндердің бағдарламаларын біріктіруді және 

бірыңғай принциптік әлеуетін қарастыруды ғана көздемейді, сонымен 

қатар оқытылатын материалдың үздіксіздігін және сабақтастығын 

жүзеге асыра отырып, пәннің мазмұнын кеңейтуді ұсынады. Мұндай 

тәсіл жекелеген ұлттық мектептердің музыкалық мәдениетін бірыңғай 

уақыт мерзімінде оқытуға мүмкіндік береді, балаларға көркемдік 

шығарма бағыттарының өзгеру, өнер туындылары тақырыбының 

өзектілігі мен авторлардың шығармашылық әдістерінің алмасу 

себептерін түсіндіре отырып, ел өнері мен адамдардың қоғамдық 

өмірінің тығыз байланыста болатындығы туралы толық мәлімет 

беріледі. Бағдарлама XIV-XX ғасырлардағы тарихи кезеңді қамтиды 

және алдыңғы бағдарламалармен салыстырғанда білім алушылардың 

көркемдік жағынан өте сезімтал талғамын тәрбиелеуге ықпал ететін 

тақырыптар аумағы кеңінен қарастырылған. Курс әсемдікті 

классикалық музыка секілді түпнұсқадағы барлық музыканы тұтастай 

түсінуіне бағытталған. «... оқушы – Бетховеннің жиырма бес сонатасын 

білетін емес, бес сонатасын білетін бала, мұнда сан сапаға айналады»3.  
1. Назарбаев Н. «Қазақстан  - 2030», Алматы, 1998, 15 бет. 

2. Назарбаев Н. «Қазақстан  - 2030», Алматы, 1998, 80 бет 

3. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М,. 1967, 33 бет 
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«... Егер адам тек қана неғұрлым жеңіл (тіпті жақсы) өнердің билігінде 

болса, онда ол адамзат ұлы өнер деп атайтын үлкен, салмақты өнерден 

соншалықты жырақта болады ... Ол (жеңіл өнер) біздің рухани 

әлеміміздің терең түкпіріне жете алмайды, тек оның жоғары қабатын 

сипап өтеді»4. 

 Музыкалық әдебиет бойынша оқу бағдарламасының мақсаты:  

 шығармашылық тұрғыдан белсенді және өз бетінше ойлай алатын 

жеке тұлғаның үйлесімді дамуын қалыптастыру. 

 Міндеттері: 
 - эстетикалық талғамын қалыптастыру; 

 - музыкалық білімі, білігі мен дағдысын қалыптастыру;  

 - қазіргі әлемдік мәселелерді түсіне және үн қоса алатын ашық 

тұлғаны қалыптастыру; 

 - белсенді өмірлік әлеуетін қалыптастыру; 

 - отансүйгіштік сезімін және ұлтаралық қатынас мәдениетін 

тәрбиелеу; 

 - серіктестік қатынастың маңызды факторы ретінде халықтың 

мәдени даму тарихы мен оның мәдени құндылықтары жөнінде білімін 

қалыптастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Кабалевский Д. Дорогие мои друзья. М., 1977, 148 бет 
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Пәннің мазмұны 

Кіріспе 

 
Бағдарлама тарихи хронология принципіне сәйкес құрылған және 

Батыс Еуропа, Ресей және Қазақстан елдерінің музыкалық мәдениетін 

бірыңғай уақыт мерзіміне біріктіріп қамтиды. Бағдарлама бойынша оқу 

үдерісі 4-жылдық оқыту курсына бағдарланған, жалпы сағат саны – 136 

(аптасына 1 сағат). Барлық оқу материалы әрбір жаңа кезеңде 

оқытылатын материалды тереңдету принципі бойынша төмендегідей 

құрылған. 

Тақырып: «Ән, би, марш». Тақырыппен танысу бірінші оқу 

жылының I тоқсанында басталады. Бірінші оқу жылы бойы музыкалық 

үлгілердегі жанрлық шығарма үнемі қарастырылады. Бірінші оқу 

жылының соңы – тақырыпты бекіту. Екінші оқу жылы – И.С.Бах 

сюиталарындағы ескі билер, Бетховен шығармаларындағы экосездер 

мен контрданстар, Моцарт пен Гайдн шығармаларындағы минуэттер 

қарастырылады. Екінші оқу жылының соңы – бекіту: «Композиторлар 

шығармаларындағы жанрлық негіздер». Басқа мысал, тақырып: «Қайта 

өрлеу дәуіріндегі музыкалық мәдениет». Бірінші оқу жылының 

соңында алғашқы ұғымдар беріледі. Романтизмге өтудегі 

ерекшеліктерді салыстыру, олардың арасындағы байланыстар мен 

параллельдер (екінші оқу жылы). Үшінші оқу жылының соңы – 

тақырыпты бекіту: «XIV-XX ғасырдың өнері саласындағы музыкалық 

стильдер». Төртінші оқу жылы – Қайта өрлеу дәуірінен бастап түрлі 

ұлттық мектептерде қалыптасқан музыкалық мәдениет бойынша 

тарихи экскурс. Сонымен, таңдап алынған материалды орналастыру 

принципі білім алушылардың оқыған музыкалық мәдениетті есте 

сақтау және бағдарлай алу үдерісіне жан-жақты, яғни жазықтық 

бойынша да (бірдей уақыт бөлігіндегі түрлі музыкалық мектептер), 

тігінен де (Қайта өрлеу дәуірінен ХХ ғасыр музыкасына дейін) ықпал 

етеді. 

Бағдарлама жалпы білім беретін мектептегі гуманитарлық және 

эстетикалық цикл пәндерімен өзара байланысты қамтамасыз етуге 

бағдарланған. Дәуірдің қоғамдық-тарихи сипаттамасы – «Тарих» 

пәнімен байланысты жүзеге асырады, вокалдық және аспаптық 

шығармалардың туу негізі – «әдебиет» пәнімен, сабақ барысында 

дәуірді сипаттау барлық өнер түрлерінің сабақтастығы тұрғысынан 

беріледі. Бұл әлемдік көркемдік мәдениетпен байланыстың айғағы, ал, 

музыка мектебінде өтетін шығармашылық сабақтар мамандықты 

(музыкалық аспапты меңгеру) насихаттаумен, хор сыныптарымен 

байланыста жүргізіледі. Сабақ барысында өнердің хореографиялық, 

театрлық, қолданбалы-сәндік және көркемсурет түрлерін оқыту 

барысында көрнекілік материалдарын қолдану бүкіл эстетикалық цикл 
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пәндерімен тығыз байланыста жүзеге асырылады. «Пәнаралық 

байланыс білімді терең әрі берік етеді, ол білім алушылардың едәуір 

үйлесімді және жылдам дамуына бағытталған»5 - дейді А.Лагутин. 

 

 

Негізгі бөлім 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Пәннің тақырыптық жоспары төмендегідей орналастырылған: 

Бірінші оқу жылы: музыкалық өнер, музыкалық жанр және оның 

түрлері, сондай-ақ орындаушылармен танысу. Қайта өрлеу дәуіріндегі 

музыканың зайырлы және рухани бағыттары туралы алғашқы 

түсініктер. Қайта өрлеу және Барокко стилінің сипаттамасы. 

Материал түсінікті тілмен жазылған, бұл кезеңде музыка жайлы 

жалпы түсініктер беріледі. (Оқыту «спирал» түрінде жүреді, яғни өткен 

материал келесі едәуір күрделі сатыда пысықталады. Берілетін білімдік 

материалдың жинақталу мөлшеріне және білім алушының жас 

ерекшелігіндегі өзгерістерге орай, педагогтің алғашқы материалға 

басқа, едәуір күрделі жағдаяттарда қайта айналып соғуына мүмкіндік 

беріледі). Білім алушылар сол тарихи кезеңнің композиторларымен 

және олардың шығармаларымен танысады. Әр оқу жылында пысықтау, 

бақылау немесе шығармашылық сабақтарға сағат беріледі, бұл 

педагогке топтың, берілетін материалдың және басқа да жағдаяттардың 

ерекшелігіне орай өз еркі бойынша пайдалануына мүмкіндік береді. 

Екінші оқу жылы – тарихи хронология жалғасады. Оқытылатын 

материал И.С.Бахтан басталады, веналық классикалық мектебіне 

жалғасқан музыкалық мәдениетке, веналық классик композиторлардың 

шығармашылығына шолу жасалады.  

Ресейдің музыкалық мәдениеті rөрсетілген оқу жылында орыс 

халық әндерінің даму эволоюциясын; XVIII ғасырдың музыкалық 

мәдениетін (алғашқы орыс опералары, Фомин, Бортнянский, 

Хандошкин секілді А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев 

шығармаларындағы романс жанры; орыс классикалық музыкасының 

негізін қалаушы М.И.Глинка және А.Даргомыжский шығармаларын 

қарастырады.          

 «Қайта өрлеу дәуірінен Ағарту дәуіріне дейін» тақырыбы – 

бірінші оқу жылынан бастап, өткен материалдарды қайталауды, 

пысықтауды және жүйелеуді көздейді.  

IV тоқсаннан бастап XIX ғасырдың бірінші жартысындағы 

шетелдік музыка мәдениетімен танысу қарастырылған. 

 
5.  Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. М., «Музыка», 182 



8 
 

Үшінші оқу жылы – XIX ғасырдың бірінші жартысындағы 

аспаптық, опералық және вокалды музыканы қамти отырып, музыка 

мәдениетімен танысуды аяқтайды. Тақырыпты толығымен аяқтаған 

соң, бірыңғай уақыт кезеңіндегі ұлттық мектептердің ерекшеліктерін 

пысықтайды және салыстырады. XIX ғасырдың екінші жартысында 

Франция, Венгрия, Чехия, Германия,  Норвегия, Италия, Ресей 

композиторларының шығармалары қарастырылады (Балалар музыка 

мектептері үшін Музыкалық әдебиет бағдарламасында 

қарастырылмаған қосымша материалға дәуірдің немесе 

композиторлардың жаңашылдығының негізгі көркемдік принциптерін 

көрсету мақсатында шолу жасалады). «XIX ғасырдың соңы мен XX 

ғасырдың басындағы музыкалық мәдениет» тақырыбы шетелдік 

музыканың жаңа шығармашылық бағыты мен Ресейдің музыкалық 

мәдениетіндегі ерекшелік туралы мәлімет береді. 

Төртінші оқу жылы: «XX ғасыр музыкасы» – тақырыпты оқу 

тарихи шолу түрінде кіріспе сабақтардан басталады, онда өтілген 

материал қайталанады және толықтырылады.  

«Джаз» тақырыбы мүлдем жаңа болып саналады, онда оның өмірге 

келуі мен дамуы қарастырылады, сондай.ақ американдық композитор 

Д.Гершвин шығармаларымен танысады. Бүгінгі күн тұрғысынан 

қарағанда, джаздың музыкалық мазмұнының ерекшілігін және оның 

XX ғасырдың музыкалық мәдениетіне ықпалын мойындау керек, 

сондықтан аталған тақырыпқа бағдарламада тиісті орын берілген. XX 

ғасырдағы Ресейдің музыкалық мәдениеті Музыкалық әдебиет 

бағдарламасына сәйкес беріледі. 

Қосымша материалдар бойынша иллюстрациялар таңдау көбіне 

педагогтің шығармашылық әлеуеті мен білім алушылардың өзін өзі 

тануының дамуына тәуелді болады. Мұнда топтың жеке ерекшелігін 

ескеру аса қажет, сондықтан қандай да болмасын нақты ұсыныс беру 

мүмкін емес. Оқытылатын материал көлемі оны сабақтан тыс уақытта 

меңгеруді қарастырады: концерт, көрме, қойылымға бару, сондай-ақ 

шығармашылық сабақтарға даярлық. Көркемдік шығармалар жайлы 

ойтолғау алған білім мен эмоционалдық сезімді бекіте түсуге ықпал 

етеді. Оны түрлі әдістер арқылы жүзеге асыруға болады. 

 

 

Оқу-тақырыптық жоспар 

 

Бірінші оқу жылы. 
Бірінші оқу жылында оқу материалдары музыкалық мәдениет 

негіздерімен танысуға арналған. 

I Бөлім. Музыканың тұрмыстағы түрлері 

1. Кіріспе. 
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Кіріспе әңгіме бала алдынан музыка әлемінің есігін ашады: 

музыкалық шығарма мазмұнының әртүрлілігі, музыкалық туындыларда 

адам сезімдерінің берілуі. Білім алушылар түсінігінде музыкасыз 

өмірдің болмайтынын бекіту. 

Сабақта қолданылатын музыкалық материал педагогтің таңдауы 

бойынша алынады. 

Мысалы: 

- «музыкалық ертегі» – Глинка «Черноморский 

марш», Чайковский «Марш оловянных 

солдатиков»; 

- «музыкадағы табиғат» – Косенко «Во поле 

береза стояла», «Дождик»; 

- «күнделікті өмірдегі музыка» – Глинка 

«Полька», орыстың халық биі «Барыня» (немесе 

қазақтың халық биі) және т.б. 

2. Ән, би және марш музыкасы. 

Алдыңғы сабақты жалғастыру және қайталау. Педагог қолданып 

отырған материал негізінде музыкалық шығамалар мазмұнының 

әртүрлілігін қайталай отырып, баланы шығарманың жанрлық негізіне 

қарай жетелейді. Ән, би, марш – оларға бірден түсінік береді: халықтық 

және кәсіби музыка, ән шумағының түрі (мәтіні мен қайырмасы). Осы 

шығармалар үлгісінде музыканың мәнерлік құралымен танысу 

басталады: мажор және минор, әуен, сүйемелдеу. 

3. Ән. 

Халықтық және кәсіби ән. Халық әндерінің өмір жағдаяттарына 

байланысты түрлері: еңбек туралы, дәстүрлі және лирикалық. Халық 

шығармаларының ежелгі көріністері: дастандар және тарихи әндер. 

Композиторлардың халықтық шығарма түрлерін жинақтауы және 

олармен танысуы. 

Кәсіби ән: ерекшелігінің өзгешелігі, тақырыптың әрқилылығы. 

Әннің мәнерлік құралдары: мәтін және музыка, әуен және сүйемелдеу, 

шумақтың түрі. Әнді орындаудың әртүрлілігі: жеке орындау, ансамбль, 

хор.  

Музыкалық түсініктер қарастырылады (музыкалық материалдар 

үлгісінде): а capella; сүйемелдеу; шумақтық түрі; ән салу дауысы: 

сопрано, альт, тенор, бас; әуен; ырғақ; музыканың мәтінмен байланысы. 

Орыс халық әні: «Эй, ухнем», «Ходила младешенька  

по борочку» , «Ай во поле липенька». 

Қазақ халық әні: «Жар-жар», «Туған жер», «Елімай»,  

«Өмір туралы».  

Кәсіби ән: Потапенко «Котенок и щенок», «Почему  
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медведь зимой спит»; Книппер, Хамиди «Май 

жыры», «Бұлбұл»; Абай «Айттым сәлем,  

Қаламқас». 

Хорлар. Түрлері: ерлер хоры, әйелдер хоры, аралас хор, балалар 

хоры. Дауыстар, олардың диапазонға тәуелді атаулары. А capella 

хормен және сүйемелдеумен орындау. Оқытылатын материал бойынша 

музыкадағы мәнерлеу құралдарын қайталау және пысықтау. 

Прокофьев «Александр Невский» – хор 

«Вставайте, люди русские»; Моцарт «Реквием» 

– «Слезная»; Чайковский «Евгений Онегин». 

«Девицы, красавицы»; Бородин «Князь Игор» – 

боярлар хоры; С.Мухамеджанов оратория 

«Ғасырлар үні» 3-көрініс, педагог таңдауы 

бойынша хор a cappella.  

4. Билер. 
Би – адам өмірінің көрінісі. Әр түрлі халық билері. Батыс 

еуропалық ескі билер: аллеманда, сарабанда, куранта, жига, гавот. 

Эстрадалық-тұрмыстық билер: вальс және оның вальс-бастон түрі, 

танго, румба, степ. Музыкалық би жанрының мәнерлік құралдары: 

музыканың қимылмен байланысы, метр және ырғақ. 

Орыстың халық биі «Барыня», «Кадриль»; 

украин халық биі «Гопак», белорусь биі 

«Будьба», кавказ биі «Лезгинка», грек биі 

«Сертаки», норвег биі «Халлинг» (педагог 

таңдауы бойынша әлем халықтарының басқа да 

билерін алуға болады). И.С.Бах 

«Бранденбургский концерт» № 1 Фа мажор: 3 

және 4 бөлімдер (жига және минует), Сарабанда 

«Оркестрлік сюитадан» № 2 си минор. 

И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае», 

Огинский «Полонез», Монти «Чардаш» 

(таңдауы бойынша басқа эстрадалық-

тұрмыстық билер қолдануға болады).   

5. Марш. 

Марштың түрлері, марштық музыкаға тән ерекшелік. Аспаптық 

және вокалдық марштар. Музыканың мәнерлік құралдарымен ары 

қарай танысу: ритм, ырғақ, өлшем (2 және 4 үлестік) түрі. Марштық 

музыканың мәнерлік құралы: қадамның ырғағы, нақты ритм, аккордтық 

сүйемелдеуді меңгеру. 

Римский-Корсаков «Снегурочка» операсынан  

«Шествие Берендея», Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», Верди «Аида» 

операсынан «Марш», Дунаевский «Спортивный 
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марш», Мендельсон «Свадебный марш», Шопен 

«Похоронный марш», Белый «Орленок», 

Островский «Пусть всегда будет солнце». 

6. Композиторлардың шығармаларында әндік-билік және 

марштық музыканы қолдануы. 
Аталған жанрлардың музыкадағы, халықтық және кәсіби 

музыкадағы, басымдық жағдайлары. Бұл жанрларды шағын және 

күрделі аспаптық музыка түрлерінде қолдану. Жанрға тән 

ерекшеліктерді пысықтау, музыканың мәнерлік құралдарын қайталау 

(оқытылатын материал негізінде). 

Глинка – «Среди долины ровныя»әні тақырыбы 

бойынша фортепианоға арналған вариация, 

Лядов «8 Русских народных песен для 

оркестра», Мұхамеджанов оратория «Ғасыр 

үні» (3 бөлім), Чайковский «Щелкунчик» 

балетінен «Вальс цветов», Глинка «Иван 

Сусанин» операсынан «Мазурка», Верди 

«Аида» операсынан Марш, Мендельсон «Песни 

без слов» (таңдауы бойынша), Хамиди «Қазақ 

вальсі». 

7. Аспаптық музыка. 
Аспаптық музыканың көп түрлілігі. Аспаптармен танысу 

(педагогтің қалауы бойынша тек кейбір аспаптармен танысады, себебі 

оқыту барысында кеңірек танысады). Жеке орындау, ансамбль түрлері, 

оркестр, оркестрдің түрлері. Қарастырылатын түсініктер: тембр, 

аспаптық музыканың шағын және күрделі түрлері. Музыканың 

мәнерлік құралдарын пысықтау. 

С.Прокофьев «Петя и волк» симфониялық 

ертегісі (педагог таңдауы бойынша түрлі 

шығармаларда аспаптармен танысуға болады, 

мысалы, Хачатурян оркестрімен скрипкаға 

арналған «скрипка-концерт» және т.б.), халық 

күйі «Тепеңкөк», Тәттімбет «Сылқылдақ», 

Ықылас «Кертолғау», халық күйі «Қыз мұңы». 

Халық (қазақ және орыс), сондай-ақ 

симфониялық, үрмелі және камералық 

оркестрлерге арналған шығармалар – педагог 

таңдауы бойынша. 

8. Бағдарламалық және бағдарламалық емес музыка. 
Айырмашылығы. Бағдарламалық музыка түрлері (суреттік және 

сюжеттік). Бағдарламалық музыканың нақтылығы және бейнелілігі. 

Аспаптық музыканың дыбыстық-көркемдік мүмкіндігі. 
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Чайковский «Времена года» және «Детский 

альбом» пьесалары (педагог таңдауы бойынша), 

Мусоргский «Картинки с выставки» 

шығармасынан «Избушка на курьих ножках», 

Хачатурян «Гаянэ» балетінен «Танец с 

саблями», Дәулеткерей «Қосалқа», Құрманғазы 

«Сарыарқа», Ықылас «Аққу». 

Қарастырылатын түсініктер: көркемдік тәсілдір және т.б. 

Музыканың мәнерлік құралдарын пысықтау. Іздестірілетін жағдаят 

құралдары: бағдарламалық емес шығармадағы музыкалық бейне. 

9. Музыка және театр. 
Драмалық қойылымдар мен кинодағы музыкалық сүйемелдеудің 

рөлі; 

Музыканың мультфильмдер мен кинофильмдегі жетекші маңызы. 

Э.Григ «Пер Гюнт», музыка жетекші рөл 

атқаратын кезкелген мультфильм және 

көркемсуретті фильмнен көрініс. Педагог 

таңдауы боцынша – мультопера. «И.Гозный» 

немесе «А.Невский» көркемсуретті 

фильмдерден көрініс.  

 Опера – жанр ерекшелігі: өнер синтезі. Жанрдың дамуына 

қысқаша шолу. Мазмұнның көптүрлілігі. Операның түрлері: речитатив, 

ария және т.б. 

Глинка «Руслан и Людмила» (үзінділер). 

Шығарманың негізгі идеясы, Глинка 

музыкасына тән ерекшеліктер. 

 Балет – жанр ерекшелігі: өнер синтезі. Би мен пантомимоның 

кірігуі. Кейбір билердің сипаттамасы (па-де-де, па-де-труа, кордебалет). 

Чайковский «Лебединое озеро» (үзінділер), 

«Щелкунчик» (дивертисмент),  Ғ.Жұбанова 

«Аққу туралы аңыз» (үзінділер). 

Балеттердің қысқаша мазмұны. Аяқталған жеке би пьесаларының 

алмасуы. 

  Оперетта – жанр ерекшелігі. Жанр дамуына қысқаша шолу. 

Музыканың жанрлық құрылымының әртүрлілігі: ариалық, речитатив, 

әндік, би музыкасы, сондай-ақ эстрадалық музыка. 

Ю.Милютин «Цирк зажигает огни» (көрініс) 

немесе Б.Александров «Свадьба в Малиновке», 

И.Штраус «Летучая мышь» (үзінділер). 

 Водевиль және мюзикл – ерекшелігі және өзгешелігі. Музыканың 

рөлі. Жанрдың дамуына қысқаша шолу. Водевильдің негізгі 

элементтері: диалог, куплеттер, романстар, билер. Мюзиклға тән 
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сипаттама: эстрадалық және тұрмыстық музыканы, хореографиялық, 

драмалық және опералық өнерді қолдану. 

М.Легран «Шербурские зонтики» мюзикл-

операсы, Г.Гладков «Бременские музыканты» 

мультфильмі, Роджерс «Звуки музыки», 

И.Дунаевский «Веселые ребята» немесе 

«Весна» (кинофильмдерден үзінділер). 

 

II Бөлім. XIV-XVIII ғасырдағы музыкалық мәдениет. 

1. Кіріспе. 

Дәуірге сипаттама: әлемді тануға қызығушылық, ғылыми 

жаңалықтар, адамды құрметтеу, әдебиет саласындағы, сәулет 

өнеріндегі, мүсіндеудегі кескіндеудегі көркем шығарманың озық 

кейіпкерлері. Алдыңғы қатарға зайырлы жанрларды шығару. 

Көпдауысты ән. 

Педагог таңдауы бойынша мадригал, мотета, месса (көпдауысты 

орындауды бекіту ретінде). 

2. Зайырлы және рухани музыка. 

Көпдауысты хор музыкасының жетекші жанры – мадригал, мотет, 

месса. XVI ғасырда медригал жанрының өрлеуі. Жанрдың шығу тегі, 

ерекшелігі: мәтін, түр, полифониялық және гомофонно-үйлесімді 

тәсілдір. Мотет - жанр ерекшелігі, сипаттамасы. Зайырлы және рухани 

музыкадағы мотет. Месса - Қайта өрлеу дәуіріндегі вокалды өнердің 

едәуір көлемді жанры. Жанр ерекшелігі, орындаушылық құрамы.  

Органдық музыка. Аспап ерекшелігі. Зайырлы орган аспабының 

өмірге келуі және шіркеулік органдық музыканың әрі қарай дамуы. 

Жаңа аспаптардың пайда болуы: клавесин, клавикорд. Органдық 

музыкаға едәуір жақын жанрлар: вариация, ричеркар, прелюдия, 

токкат. Педагог таңдауы бойынша, фономатериалдар мен басқа да 

ерекшеліктерінің қолда болуына орай, аталған тақырып 

материалдарының көлемін қысқартуға болады. Мұнда негізгі мәселе – 

орындаудың көпдауыстылығы, жаңа аспаптардың (зайырлы салондар 

мен зайырлы музыка) және органдық (шіркеулік) музыканың болуы. 

Дж.П. да Палестрина Папа Марчелло мессасы 

(үзінді), К.Дж. ди Веноза мадригалдарының 

бірі, О.Лассо «Слезы святого Петра».  

3. Барокко стилі. 
Стильдің негізгі сипаты, өкілдері. Жанрлық көптүрлілігі: 

опералық, аспаптық, рухани музыка. Кончерто-гроссо жанры – танысу. 

А.Вивальди . жанрдың композитор шығармаларында өрлеуі. «Времена 

года» – шығармамен танысу. 

Аталған шығарма мысалында музыканың мәнерлік құралдарын 

пысықтау. 
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Аспаптық музыка – соната жанры, композитор Д.Скарлаттимен 

танысу; клавирлық музыка – Ф.Куперенмен, Г.Перселмен, А 

Вивальдимен («Времена года») танысу. Скрипка және ішекті аспаптар 

оркестріне арналған Ля минор концерті (үзінді). Д.Скарлатти – педагог 

таңдауы бойынша сонаталарының бірімен танысу. Ф.Куперен 

«Тростники», Г.Персен «Новый Граунд», К.Монтеверди 

мадригалдарының бірі, «Орфей» (үзінді). 

 

Екінші оқу жылы 

I Бөлім. XIV-XVIII ғасырдағы музыкалық мәдениет 

1. Кіріспе. 
Өткен материалды қайталауға, оқылған материалды едәуір есте 

сақтауға және бағдарлауға арналған, сондай-ақ білім алушыларды 

И.С.Бахтың шығармашылығын оқуға дайындау.  

2. И.С.Бах. 
Музыкалық мәдениеттегі И.С.Бах шығармашылығының маңызы. 

Шығармаларының мазмұны, олардың жанрлық көптүрлілігі. 

И.С.Бахтың орындаушылық шеберліктегі жетістіктері. Зайырлы 

музыкалық шығармалары: сюиталар, ХТК, концерттер. Рухани 

шығармалар: месса, органдық шығармалар. 

2-3 дауысты инвенциялардың бірі. 

Прелюдиялар мен ХТК фуганың бірі (таңдау 

бойынша). № 1 Бранденбург концерті (үзінді), 

сюиталарының бірі (педагог таңдауы бойынша), 

Токката и фуга ре минор, хор прелюдиясының 

бірі (таңдау бойынша), «Страсти по Матвею» 

(үзінді). 

Міндетті түсіндірілетін ұғымдар: орган аспабының өмірге келуі 

және оның құрылысы туралы мәлімет, сюитаның («ескі билер» 

тақырыбындағы музыкалық материалдарды қайталау), полифониялық 

және гомофонды-гармониялық стилінің құрылымы туралы түсінік, 

фугоның құрылымы. 

3. Классицизм дәуірі. 
Аталған көркемдік стильдің өмірге келуі, оның басқа стильдермен 

және көркемдік ағымдармен өзара байланысы. Көркемдік принциптері: 

логикалық негізделуі, анықтылығы, жүйелілігі, қарапайымдылығы. 

К.В.Глюка шығармашылығында опера жанрының дамуы, Мангейм 

мектебі шығармашылығында аспаптық музыканың жандануы. 

Классицизм музыкасының өрлеу шыңы – веналық классикалық 

мектептің өнері. Аспаптық жанрлардың өрлеуі: симфония, соната, 

шекті квартет. Симфонизм әдісінің құрылуы, симфониялық оркестр 

мен сонаталық-симфониялық циклдың қалыптасуы. 

- Й.Гайдн.  
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Веналық классикалық мектеп негізін қалаушылардың бірі. 

Симфониялық оркестрдің тұрақты құрамын қалыптастыру – 

Й.Гайдннің еңбегі. Симфония – композитор шығармаларының жетекші 

жанры. Өмірбаяны мен шығармашылығына шолу жасау. Композитор 

шығармаларына тән қасиет – тақырып арасында алшақтықтың 

болмауы, құрылымында – музыкалық тақырыптың ішкі қайшылығын 

анықтау. 

Ми минор немесе Ре мажор сонатасы. 

Симфонияларының бірі (педагог таңдауы 

бойынша). 

Міндетті түсіндірілетін ұғымдар: сонаталық.симфониялық цикл, 

оның құрылымы, рондо түрі. 

- В.А.Моцарт. 

Композитор шығармашылығының айрықша ерекшелігі: 

классикалық қатаңдық пен түрдің анықтығын терең сезімталдықпен 

біріктіру. Өмірі және шығармашылық жолы. Моцарт – классикалық 

жанрдың негізін қалаушылардың бірі. Фортепианолық шығармалары: 

соната түрін дамытуды жалғастыру, сондай-ақ фантазия жанрындағы 

шығармаларды дамыту. Ле мажор сонатасын құру ерекшелігі. 

Симфониялық шығармалары: 4 бөлімді циклды түбегейлі бекіту, 

нақты түрді және көптеген нәзік сезімдік қалыптарды сақтау. Рухани 

шығармалар: «Реквием» – опералық және полифониялық музыканың 

кірігуі, жанрға сипаттама. 

Соната Ля мажор, Симфония соль минор  (бөлім 

және басқаларынан үзінді) «Реквием» - таңдауы 

бойынша. Барлық өткен материалдарды 

пысықтау қажет. 

- Л.Бетховен. 

Гайдн мен Моцарт мұраларына сүйену, сондай-ақ музыкалық өнер 

мүмкіндігін барынша кеңейту. Шығармашылығына Француз 

револоюциясының әсері. Шығармаларының айрықша ерекшелігі: 

динамизм, тақырыптың рельефтілігі, музыканы түнектен жарыққа 

қарай дамыту. Өмірбаянына және шығармашылығына шолу. 

Сонатаның шығармашылығы - композитор «шеберханасы». Соната мен 

симфонияның жанрлық көпқырлылығы, соната аясының кеңеюі. 

Увертюра – бағдарламаның музыка үлгісі, жанрға сипаттама. «Эгмонт» 

увертюрасы. Шығармаларының даму драматургиясы. 

Соната до минор № 8 «Патетическая», соната до 

минор № 14 «Лунная», Симфония до минор № 

5, Увертюра «Эгмонт». 

Міндетті түсіндірілетін ұғымдар: шығарма идеясы, шығарма 

драматургиясы, кода және оның тағайындалу драматургиясы. Барлық 

өткен ұғымдарды музыкалық шығармалар арқылы пысықтау. 
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- Опера. 
Өткен материалды қайталау: жанрдың дүниеге келуі мен ары қарай 

дамуы, опера түрлерін пысықтау: сөздік, ария және т.б. Глюка 

шығармаларындағы опера. Веналық классиктер шығармаларындағы 

опера. Моцарт шығармаларында операға ерекше мән беру. Моцарт 

реформасы: музыканы драмамен біріктіру, портреттердің анықтығы, 

оркестрдің рөлі, шынайылық негізі. 

«Свадьба Фигаро» операсы – увертюра, Фигаро 

ариясының 1 көрінісі, Барбарина ариясы, 

«Рассказать..» ариясындағы Керубино ариясы, 

Ансамблдердің бірі (педагог таңдауы бойынша). 

«Волшебная фдейта» мультоперасы.   

Қарастырылатын ұғымдар: сөздік-secco, речитативтің, 

ансамбльдің, арияның тағайындалуы. 

4. Ресейдің музыкалық мәдениеті. 
Ресейдегі өмір тіршілік ерекшелігі. Музыкалық мәдениет және 

қалыптасқан музыкалық жанр. Музыканттардың хал жағдайы. Халық 

әні және оның ұлттық музыка мектебін қалыптастырудағы маңызы. 

Халық әндерінің эволюциясы. Орыс халық мәдениетіндегі хорға 

арналған концерттің рөлі – Д.С.Бортнянский. Орыс опера мектебінің 

дамуы - Е.И.Фомин. Аспаптық музыканың дамуы, орыс музыкасында 

жаңа жанрдың дүниеге келуі: сүйемелдеусіз скрипкаға арналған сюита 

– И.Хандюшкин. XIX ғасырдағы орыс музыкасының келесі өрлеуіне 

дайындық кезеңі болып табылатын композиторлар шығармалары. 

Күнтізбелік халық әні «А я в поле жито жала», 

тұрмыстық – «Колыбельная», хороводтық – 

«Пойду ль я, выйду ль я», аңыз «Про Добрыню» 

(Р.Корсаков), еңбек әні – «Дубинушка», 

революциялық – «Дубинушка».  

Музыкалық үлгілерде орыс әндеріне тән сипаттама 

қарастырылады: дауыстық полифония, алмастыру және т.б. 

5. Қайта өрлеу дәуірінен Ағартушылық дәуіріне дейін.   

Түрлі ұлттық музыкалық мәдениет туралы өткен материалдарды 

қайталау, пысықтау және жүйелеу. Бірыңғай уақыт шегіндегі 

музыкалық ұлттық мәдениеттерді салыстыру. Халықтың өмір тіршілігі 

мен олардың мәдени мұраларының өзара үздіксіз байланысы. 

Тыңдауға және салыстыруға берілетін материал таңдау бойынша 

беріледі. 

 

II Бөлім. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы музыкалық 

мәдениет 

1. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Ресейдің музыкалық 

мәдениеті. 
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XIX ғасырдағы Ресей ұлттық музыка мектебінің қалыптасу шағы. 

Операға және камералық вокалдық музыкаға айрықша көңіл бөлу. 

Романс. Жанрдың қысқаша тарихы, оның әннен айырмашылығы. 

Тұрмыстық романс – қалалық тұрмыстық ән негізінде пайда болуы, ол 

әуесқой әншілерге есептелген. А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, 

А.Г.Гурилев – танымал романстардың авторлары. Шығармаларының 

халықтық музыкаға жақындығы, қарапайымдылығы және 

шынайылығы. Романсқа тән интонация, оны сүйемелдеу ерекшеліктері. 

Алябьев – «Соловей», «Зимняя дорога», 

Варламов – «Белеет парус одинокий», 

«Красный сарафан», Гурилев – «Колокольчик», 

«Разлука». 

М.И.Глинка. Орыс классикалық музыкасының негізін қалаушы. 

Шығармашылығының халықтық және реалистік сипаты. Негізгі 

жанрлары: опера, вокалды миниатюра. Композитордың ұлттық орыс 

операсының үлгілерін жасауы: батырлық-эпостық және ертегі-

опералар. Түрінің классикалық ашықтығы және үйлесімділігі. Өмірлік 

және шығармашылық жолы. «Иван Сусанин» операсы: өмірге келу 

тарихы, сюжеті, композициясы. Музыканың ұлттық сипаты. Басты 

кейіпкерлерінің мінезіндегі жаңашылдық. 

Шығарма талдау және музыка тыңдау. 

Антонида – интродукция, каватина және рондо; 

Трио – «Не томи, родимый»,  көріністегі билер, 

Ваняның әні мен Сусаниннің репликасы – 3 

көрініс. Хор «Разгулялися...», Антонида 

романсының 3 көрінісі, Сусанин сөзі мен 

ариясы – 4 көрініс. Хор «Славься». 

Романстар – әуендік әсемдік. Музыка мен ақындық мәтіннің 

үйлесімділігі. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка 

романстарының маңызы. 

«Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», 

«Жаворонок», «Попутная песня». Оркестрге 

арналған шығармалар. 

Бір бөлімді симфониялық қиял ғажайып увертюрасы. Отандық 

симфониялық музыканың негізін қалаушы. Шығармаларды талдау және 

тыңдау. 

«Камаринская», «Вальс.фантазия». 

А.С.Даргомыжский. Композитор шығармашылығы – орыс 

музыкасының дамуындағы жаңа кезең.  

Шығармашылығындағы басты орын – романстар мен опералар. 

Романс – «шығармашылық зертхана». Вокалдық лирикадағы жаңа жанр 

- сатиралық ән. Шығармаларының мәдениеттегі жаңа бағыт – 

реализммен байланысы. Өмірі мен шығармашылығына шолу. 



18 
 

Вокалды лирика – жанрлық көптүрлілік. Музыка мен мәтін 

байланысының ерекшелігі. Сөз өнеріндегі әуенді қолдану. 

Шығармаларды тыңдау және талдау. Композитор 

шығармашылығының маңызы. 

«Червяк», «Титулярный советник», «Ночной 

зефир», «Мне грустно», «Старый капрал». 

Аспаптық шығармалары – оркестрге арналған пьесалар. Тән 

ерекшеліктер. 

«Баба Яга», «Казачок». 

Опералық шығармашылығы - халықтық.тұрмыстық музыкалық 

драма негізін салушы. Әлеуметтік теңсіздікті музыкаға ендіру. 

«Русалка» - орыс сахнасындағы маңызды құбылыс. Шығармаларға 

шолу. 

«Ария Мельника» – 1 көрініс, терцет . Andante 

f-moll «Ах, прошло то время...», хорлар . «Ах 

ты, сердце», «Заплетися, плетень», «Как на горе 

мы пиво варили». 

Хор «Сватушка», «Песня Наташи» – 2 көрініс. 

«Кватина Князя» – 3 көрініс. 

2. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы шетелдік музыкалық 

мәдениет. 

Романтизмнің өмірге келуі. 

Өнерді өзгерістерге әкелген қоғамдық-тарихи жағдаяттар. Өнер 

жүйесіндегі музыканың жетекші орны. Романтиктер 

шығармаларындағы басым тақырыптар мен олардың өмірге енуі.  

Бағыттарының сипаты – адамның ішкі әлемі. Музыкалық 

жанрдағы өзгерістердің шарттары. Жаңа бағыт – лирикалық 

миниатюра. Шығармалардың бағдарламалығы, бағдарламалықтың 

түрлері. Фольклорға және табиғат суреттеріне ерекше ықылас. 

Ф.Шуберт. 

Романтизм музыкасының бірінші көрнекті өкілі. Композитормен 

танысу, оның музыкаға айрықша сүйіспеншілігі, ауыр тұрмыстық 

материалдық жағдайы. Ғұлама шығармаларының өрлеуі: түрлі 

жанрдағы үздік шығармалары. Шығармашылығындағы жетекші орын - 

вокалды лирика. Оның мазмұны мен түрінің байлығы. Әндер циклы. 

Аспаптық шығармалар: фортепианолық миниатюралар, сонаталар, 

симфониялық шығармалар. Музыка тілі мен жанрындағы жаңашылдық.  

Әндер - «Серенада», «Форель», «Лесной царь», 

«Шарманщик». 

Увертюра - «Розамунда»,  № 8 симфония 

(үзінді). 

Ф.Шопен. 
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Поляк музыкалық мектебін құрушы. Шопен 

шығармашылығындағы жетекші тақырып. Отанынан жырақта болу, 

шығармашылығының азаматтық рухы. Лирикалық және терең 

драмалық кейіпкерлердің үйлесімі. Фортепианолық музыка жанрының 

көп түрлілігі. Музыка стилі мен тілінің ерекшелігі. Жаңашылдық: 

аспаптық балладаның туындауы, прелюдия жанрының өзбетінше 

болуы, этюдтердің көркемдігі, ноктюрннің классикалық аяқталған түрі. 

Өмірі мен шығармашылығына шолу. Шығармаларды талдау. 

Композитор шығармашылығының маңызы. 

«Революционный» этюді, прелюдиялар мен 

ноктюрндер (1-2 таңдауы бойынша), Баллада 

(таңдауы бойынша біреуі), Вальс, мазурка, 

полонез (1-2 таңдауы бойынша), Соната си 

бемоль минор (үзінділер). 

3. Өткен материалды бекіту және жүйелеу. 
Бірыңғай уақыт жазықтығындағы ұлттық мәдениетті салыстыру. 

Халықтың өмір тынысы мен оның мәдени мұрасының мызғымас өзара 

байланысы. 

Таңдауы бойынша тыңдау және талдауға арналған музыкалық 

материал. 

  

Үшінші оқу жылы. 

I Бөлім. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Еуропалық 

музыкалық мәдениет. 

1. Кіріспе. Өткен материалды қайталау. 
Бұрын оқылған материалмен байланыс. 

2. Н.Паганини. 

Композитор шығармашылығы – романтизм музыкасының өмірге 

келуінің айғағы. Жаңашыл суреткер: скрипкада орындау өнерінде 

төңкеріс жасады. Шығармаларды орындау шеберлігі. Гитарист – шебер 

орындаушы. Шығармаларының аспаптық музыканы әрі қарай дамытуға 

әсері. 

«Вечное движение», капристің біреуі, скрипкаға 

арналған сонатаның біреуі, гитараға арналған 

сонатаның біреуі (педагог таңдауы бойынша). 

3. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы шетел 

композиторларының шығармаларындағы опера.   
Жанр, операның түрі және реформа ерекшелігін қайталау. Итальян 

операсы, жанр ерекшелігі. 

Дж.Россини – шығармашылық жолына шолу. «Севильский 

цирюльник» . опера-буфф жанрының қазынасы. Дәстүрлі буффондық 

кейіпкерлердің реализмі. Музыканың мәтінмен тікелей байланысы. 

Операның едәуір жарқын нөмерлерін талдау. «Вилгельм Телль» 



20 
 

операсы – жаңа жанрдың бастамасы: батырлық – романтикалық 

музыкалық драма. Сюжеттің бостандық үшін күреспен байланысы, 

оркестр мен хор сахнасының рөлі. 

«Севильский цирульник» – увертюра, 1 

көріністегі Фигароның ариясы, Бартоло ариясы 

«Клевета», сондай-ақ дон Базилио мен 

Розинаның вокалдық сипаттамасы (педагог 

таңдауы бойынша). «Вильгельм Телль» – 

увертюра, хор сахнасының біреуі. 

4. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы ұлттық мектептердің 

ерекшелігі. 
Өткен материалдарды қайталау, пысықтау және жүйелеу. Педагог 

таңдауы бойынша музыка тыңдау. 

 

II Бөлім. XIX ғасырдың екінші жартысындағы музыкалық 

мәдениет 

1. XIX ғасырдың екінші жартысындағы шетелдік музыкалық 

мәдениет.   

XIX ғасырдың екінші жартысы – романтизм дамуының 

кешеуілдеген кезеңі. Ұлттық және тарихи жағдайға байланысты 

дамудың бірыңғай және біркелкі болмауы. 

Венгрияның музыкалық мәдениеті. 

Қоғамдық-тарихи өмір салтының қысқаша сипаты. Ф.Лист – 

шебер орындаушы, дирижер, композитор, қоғам қайраткері. 

Шығармашылығында халық музыкасына сүйенуі. Көзқарасының 

екіжақтылығы. Орындаушылық репертуарының кеңдігі. Әртістің 

қоғамдағы ахуалы үшін күрес және өнердегі жаңа ағым. Көптеген 

композиторларға көмегі, дирижерлік, насихаттаушылық, әдебиет 

жайлы атқарған істері. Шығармашылық мұрасы, жаңашылдығы: 

музыка тілі және аспаптық музыка саласында – бір бөлімді 

бағдарламалық симфониялық поэма және соната – поэма жанрының 

негізін қалаушы. Транскрипциялар. Вокалды, симфониялық және 

фортепианолық шығармаларының үлгілері.  

Фортепианоға арналған: «Мефисто.вальс», 

«Венгерские Рапсодии» (1-2 таңдауы бойынша), 

пьесалар циклы «Годы странствии» (педагог 

таңдауы бойынша әр бөлімнен бір пьеса), 

соната си минор (үзінділер), 

транскрипциялардың бірі, симфониялық поэма 

«Прелюдия» (үзінді), вокалды шығармалар 

(педагог таңдауы бойынша 1-2). 

Францияның музыкалық мәдениеті. 
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Жағдайдың күрделілігі және қайшылығы: байлық пен кедейшілік. 

Сыртқы жағдай – жеңіл музыканың дамуы. Демократиялық 

қозғалыстың өршуі. Өнерде: демократияландыруға ұмтылыс, 

қолжетімділік, шынайы өмірден алынған сюжеттер. Операда жаңа 

жанрлардың дүниеге келуі: лирикалық (Ш.Гуно), оперетта 

(Ж.Оффенбах), балет жанрындағы жаңа романтикалық бейне (А.Адан, 

Л.Делиб). 70-жылдардан – аспаптық музыка мәнінің көтеріле бастауы 

(К.Сан.Сане, С.Франк).  

Ж.Оффебах – композитор, дирижер, виоленчелист. Француз 

(париждік) опереттасының негізін қалаушылар. Негізгі тақырып 

төңірегінде біріккен сюжеттің көптүрлілігі - сол кезеңге тән 

дәстүрлерді көрсету. Француздық қалалық фольклор – музыканың 

негізгі көзі. Фольклордың кәсіби-көркемдік классиканың тәжірибесімен 

кірігуі. Опереттаның үш түрлілігі: оперетта-пародия, комедиялар, 

лирикалық-комедиялық оперетталар. Әуен және ритм – музыканы 

анықтайтын факторлар.   

«Прекрасная Елена», «Парижская жизнь», 

«Перикола» (педагог таңдауы бойынша), 

Ж.Бизе  және «Кармен». 

Ж.Бизе – реалистік музыканың драмалық негізін салушы. Опера 

өнерінің ұлттық нақышын келтіруші. Музыкалық тақырыптың 

халықтық сипаты. Шығармашылық әдістің реализмі. «Кармен» операсы 

– реалистік психологиялық драма. Опера композициясы. Музыка тілі, 

музыка дамуының принциптері. Халықтық және драмалық 

көріністердің алмасуы. 

1 көрініс – «Хабанера», «Сегильдиля»; 

2 көрініс – «Куплеты Тореадора», «Ариозо 

Хозе»; 

3 көрініс – бал ашу сахнасы;  

4 көрініс – антракт, «Кармен мен Хозе дуэті», 

                    Қорытынды хор.  

Г.Берлиоз – өз дәуірінің алдыңғы идеясын тасымалдаушы, 

композитор әрі дирижер, музыкалық сыншы әрі публисист, дирижерлік 

өнердің негізін қалаушылардың бірі. Берлиоз – жаңашыл: оркестр құру 

саласында, бағдарламаны жаңа типте құруда. Композитор 

шығармашылығында вокалдық және аспаптық музыка жанрларының 

өзара кірігуі, симфонияның театрландырылуы. 

«Фантастическая симфония» (үзінді), симфония 

«Гарольд в Италии», «Осуждение Фауста» 

(педагог таңдауы бойынша үзінділер).  

Қажетті түсініктер: лейтмотивтілік, барлық танымал ұғымдарды 

пысықтау. 

Чехияның музыкалық мәдениеті.  
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XIX ғасырдың екінші жартысындағы Чехия. Чех 

музыканттарының тағдыры. Ұлттың классикалық мектеп негізін 

салушы. Б.Сметана және оның ізбасары А.Дворжак. Чех музыкасы 

жанрларының жан-жақты дамуы. Композитор шығармаларының 

ұлттық тарихи оқиғалармен байланысы. Чех классикалық операсы және 

ұлттық вокалдық мектептің құрылуы. Композитор 

шығармашылығындағы жанрдың көптүрлілігі. 

Б.Сметана – «Песня свободы», «Чешские 

танцы» (таңдау бойынша), фортепианолық трио 

g-m A. 

А.Дворжак – «Славянские танцы» (таңдау 

бойынша), 9-симфония (үзінділер), оркестрмен 

виоленчелге арналған концерт (үзінділер), 

«Русалка» операсы (үзінділер). 

Германияның музыкалық мәдениеті. 

40-жылдардағы Германия музыкалық мәдениетінің 

шығармашылық өрлеуі. Неміс музыкасындағы шығармашылық 

бағыттар тартысы: «веймарлық» және «лейпциктік» мектептер, 

«вагнериандықтар» және «брамсиандықтар». Вагнер мен Брамс 

шығармаларында немістер тіршілігінің түрлі жақтарының бейнеленуі, 

оның әртүрлі әдістері, музыкалық өнердің түрлі жанрлары. 

И.Брамс – классикалық дәстүрдің мұрагері және 

жалғастырушысы, олардың неміс романтизмінің жетістіктерімен 

нығаюы. Музыканың ұлттық кейпі. Шығармаларында венгр және 

славен музыкаларының үлкен маңызы. Шығармаларының өмірлік 

мазмұны. Жанрлық көптүрлілік. Романтикалық кейіпкерлердің 

классикалық баяндау әдісімен қайшылығы. Шығармалардағы қатаң 

логика мен импровизация дамуының кірігуі. Кейіпкерлер аясы. 

Музыкалық концерттердің жаңа атауы. 

«Венгерские танцы» (таңдау бойынша), № 3 

симфония (үзінді), № 2 оркестрмен 

фортепианоға арналған концерт (үзінді), әндер – 

«Тоска по Родине», «К фиалке», 

«Колыбельная». 

Италияның музыкалық мәдениеті. 

XIX ғасырдағы итальян операсы: seria – операның вокалдық 

партиялардың орындалу шеберлігін сақтай отырып, махаббат туралы 

мәлімдеуге айналуы. В.Беллини және Г.Доницетти, Дж.Россини – 

белькинто  стилі басымдылығының аяқталуы. Операның жаңа түрінің 

тууы – реалистік музыкалық драма. Дж.Верди – итальян опералық 

өнерінің ұлы классигі. Халықтық, ұлттық мәдениетпен тығыз 

байланысы. Шыншылдық және реализм, шығармалардың әдістемелік 

құндылығы. Шығармашылықтың әлеуметтік бағыты. Опера 
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шығармаларының принциптері: либереттоның икемділігі, кейіпкердің 

мінез-құлқы мен сезіміне сүйенуі. Опера драматургиясының 

принциптері – аяқталған нөмерлердің тікелей дамумен кірігуі. 

В.Беллини «Норма» операсы. Норма ариясы. 

Дж.Верди «Травиата», «Аида», «Фальстаф» 

(үзінділер) («Фальстафты» «Отеллоға» 

алмастыруға болады).  

Норвегияның музыкалық мәдениеті. 

XIX ғасырдың екінші жартысындағы Норвегияның тарихи 

ерекшелігі. Ұлттық мәдениеттің дамуы, ұлттық театрдың ашылуы. 

Халық музыкасын жинақтау, таспаға жазып алу. Норвегиялық 

музыканың алғашқы классигі - Э.Григ, шығармаларының ұлттық 

сипаты. Дирижерлік және ағартушылық қызметі. Шығармаларының 

мазмұны, олардың халық тұрмысымен байланысы. Стильдің туындауы. 

Жанрлық көптүрлілік. Миниатюр жанрына ұмтылыс. Шығармалардың 

бағдарламалығы. 

Лирикалық пьесалар: «Шествие гномов», 

«Ноктюрн», «Свадебный день в Трольхаугене». 

Фортепианолық концерт. Симфониялық сюита 

«Пер Гюнт». 

 2. Жаңа орыс музыкалық мектебі 
Кіріспе – XIX ғасырдың екнші жартысында Ресейде музыкалық 

өнердің өрлеуі. Өнердің қарапайымдылығы мен қолжетімділігі үшін 

күрес. Аталған кезеңдегі музыкалық өмір: РӘБ, оқу орындарының 

ашылуы. «Могучая кучка» үйірмесінің құрылуы, оның мақсаты мен 

міндеттері. Композиторлармен танысу: А.Бородин, М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков. Жеке дарындылықтың ерекшеліктері. 

А.П.Бородин – ірі ғалым және ұлы композитор. Бородин 

шығармашылығы - орыс халқының ұлылығы мен күштілігінің айғағы. 

Халық музыкасына сүйену. Эпикалық кеңшілік пен терең лиризмнің 

кірігуі. Аңыздардағы ұлы орыс кейіпкерлері және икемді әрі көнгіш 

шығыс кейіпкерлері. Шығармашылығының ортаңғы жағында – опера 

және симфония. «Богатырская» симфониясы, шығарманың эпикалық 

сипаты. Бірінші бөлімін талдау және тыңдау. «Князь Игор» операсы – 

шығарманың эпикалық жанры, отаншылдық бағыты. Операның орыс 

және шығыс элементі. Хорға арналған көріністер. Кейіпкерлердің 

музыкалық сипаты. Әндер мен романстар – ертегі және эпикалық 

тақырыптар. Романстардың өзіндік мәтіндері. 

«Бородинская» симфониясының 1 бөлімі, 

«Князь Игорь» операсы, вокалды шығармалар – 

«Море», «Спящая княжна», «Песня темного 

леса». 
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М.П.Мусоргский – ұлы орыс классик композиторы. Әлеуметтік 

жарқын шығармашылық бағыты. Шығармашылығындағы ортаңғы 

орында – тұлға ретінде халық. Жанрлық басты шығарма – опера. 

Психологиялық музыкалық портреттер жасау. Музыкалық тіл 

саласындағы жаңашылдық. Мусоргский шығармаларының әлемдік 

және отандық музыкалық мәдениеттік өрлеуіне ықпалы. «Борис 

Годунов» операсы – туу тарихы, шығарма идеясы. Операның басты 

кейіпкері – халық. Халықтық көріністер және олардың маңызы. 

Операларды талдау, музыка тыңдау. Вокалды шығармашылық – 

әндердің негізгі тақырыбы. Көптеген шығармалардың әлеуметтік 

бағыттылығы, шаруалар өмірін бейнелеу. «Детская» автордың сөзіне 

арналған әндер циклы. «Картинки с выставки» фортепианолық 

пьесалар циклы. 

«Картинки с выставки», вокалды циклдар 

«Детская», «Без солнца», «Песни и пляски 

смерти» ( педагог таңдауы бойынша 1-2 ән). 

«Борис Годунов» операсы (негізгі көріністер). 

Н.А.Римский-Корсаков. Шығармашылықтың ұлттық сипаты. 

Гармония және аспапқа бейімдеу саласындағы елеулі үлесі. 

Шығармашылық мұрасының негізі – опералар (әсіресе ертегі және аңыз 

әңгімелер әлемі). Опералық шығармалардың халық әндеріне сүйенуі. 

Симфониялық шығармалар және олардың маңызы. Дирижерлік қызмет. 

«Шехеразада» симфониялық сюитасы – құрылым циклы. 

Бағдарламалық. Оркестрдің жеке аспаптарының айрықша рөлі. 

Тақырып бірлігі. Музыканың көркемдігі. 

«Снегурочка» операсы – шығарма идеясы. Туу тарихы, мазмұны. 

Халықтық әндер екпінінің рөлі. Операдағы халықтық-салттық 

көріністер. Оркестр рөлі. Кейіпкерлердің музыкалық сипаттамасы. 

Шынайылық және қиял ғажайып. Лейтмотивтілік. 

«Шехеразада», «Снегурочка» операсы: 

Снегурочка, Берендей, Леля, Мизгирь 

портреттері; оркестрлік эпизодтар – Ену, 

Берендей патшаның шеруі, қардың еру сахнасы. 

Халықтық-дәстүрлік сахналар – «Проводы 

масленицы», хор «Ай, во поле липенька». 

Қорытынды хор. 

П.И.Чайковский. Шығармашылық мазмұнының көптүрлілігі. Дара 

музыкалық тілді жасау. Шығармаларының және кейіпкерлерінің 

логикалық тереңдігі. Дәстүр сабақтастығы: Моцарт және Шуберт 

симфонияларының лирикасы Бетховен симфониясының араздығымен 

кірігуі.  

Дирижерлік қызметі. Шығармаларының жанрлық көптүрлілігі. 

Халық әндерімен байланысы. Өмірі және шығармашылық жолы. 
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Шығармаларының негізгі тақырыбы – адамның бақыт үшін күресі. 

Чайковскийдің симфониялық музыкасының негізгі жанрлары. 

Кейіпкерлердің мазмұны, байлығы, түр тиянақтылығы. Опералық 

шығармашылығы – өзіндік жолын іздеу. «Евгений Онегин» опреасы – 

кейіпкерлер сезімінің әлемі, психологиялық тереңдігі, бейнесін 

суреттеуді дамыту. Музыкалық тіл ерекшелігі. Балет шығармашылығы 

– музыкалық мазмұнға жаңа қарым.қатынас. Дамудың симфониялық 

тәсілдері. Вокалды шығармашылық. Чайковский романстары – 

кішігірім драмалық пьесалар. Мазмұн тереңдігі және кеңдігі. 

Чайковский – орыс музыкасында аспаптық коцерт жанрының негізін 

қалаушы. Ол . шетелде танымал боған алғашқы орыс композиторы. 

1-симфония соль минор «Зимние грезы», 

«Евгений Онегин» операсы – 1-картина, 

Татьяна мен Ольганың дуэті, хат сахнасы, 

қыздар хоры, Онегин ариясы, Вальс, 5-картина. 

1-2 романсы (педагог таңдауы бойынша), 

балеттен көріністер (педагог таңдауы бойынша) 

– қайталау және танысу ретінде. 

 3. XIX ғасырдың екінші жартысындағы ұлттық мектептердің 

ерекшеліктері. 

 Өткен материалды қайталау, пысықтау және жүйелеу. Педагог 

таңдауы бойынша музыка тыңдау.  

 

III Бөлім. XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағы 

музыкалық мәдениет 

1. Шетелдік музыкалық мәдениет. 

Көркемдік бағыттардың әртүрлілігі. XIX ғасырдың соңғы үшінші 

бөлігінде импрессионизм ағымының туындауы. Бағыттың көркемдік 

принциптері: дыбысталу талғамы мен нәзіктігі, шағын және күрделі 

сезімдерді беруге ұмтылыс, әсердің қас-қағымдылығын түйсіну, 

табиғат суретін жандандыру. Романтизм дәстүрін жалғастыру 

(драмасыз және әлеуметтік тақырыпсыз). Музыкалық 

импрессионизмнің көрнекті өкілдері К.Дебюсси және М.Равель. 

Мусоргскийдің музыкалық тілі ерекшелігінің Дебюсси мен Равель 

музыкасына ықпалы. 

К.Дебюсси – музыкалық импрессионизмнің негізін қалаушы. 

Шығармашылығындағы айрықша орын - пейзаж. Жаңа пианинолық 

стиль мен импрессионитикалық әуен негізін қалаушы. Композитор 

шығармаларында оркестрдің үйлесімділігі мен дыбысталуының 

маңызы. Шығармашылығындағы ерекше орын – фортепианолық 

музыка. Шығармаларының басқа композиторлар музыкасына ықпалы: 

Б.Барток, И.Стравинский. 
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Фортепианолық шығармалар. «Сады под 

дождем», «Девушка с волосами цвета льна». 

Симфониялық сюита «Море». Симфониялық 

ноктюрн «Облака». 

М.Равель – Музыкасындағы әдеміліктің, бояуының классикалық 

дәстүрлермен кірігуі. Француз және испан халық музыкаларына 

сүйену. Жанр тақырыбының әртүрлілігі. Үйлесімдік тілінің 

ерекшеліктері. 

Балет «Дафнис и Хлоя» (үзінділер), 

Фортепианолық шығармалар: «Игра воды», 

«Отражение», «Ночной Гаспар», «Гробница 

Куперена», «Болеро» циклдарынан 1-2 

пьесалар. 

2. Ресейдің музыкалық мәдениеті. 

1905 жылғы революция қарсаңындағы азаттық қозғалысының 

өршуі. Жаңа көңіл.күй, жаңа тақырыптар. Өнердің күшімен қоғамды 

өзгертудегі романтикалық елестер (А.Скрябин), алдағы нөсерлі 

көктемді сезіну (С.Рахманинов). Түрлі ұрпақ музыканттарының 

қызметі. Вокалдық және аспаптық музыканың синтезі. Музыка 

түрлерінің қысымға ұшырауы, әсіресе Скрябин шығармалары (1 

бөлімді симфониялық поэма). Концерт жанрының, сондай-ақ 

камералық вокалды және аспаптық жанрлардың күшеюі. 

С.Рахманинов. Әр түрлі кезең мен мәдениеттегі орыс және еуропа 

өнері дәстүрлерінің музыкалық шығармаларда үйлесімді бірігуі. 

Композитордың шығармашылық мұрасы. Ерекше орында . 

фортепианолық шығарма. Суырып салмалыққа ұмтылу, 

фортепианоның симфониялық оркестрге қосылуы. Фортепианолық 

концерттердің орталық дыбыстық идеясы. Вокалды шығармашылық. 

Оркестрмен фортепианоға арналған 2-концерт, 

Прелюдиялар (1-2), «Музыкальные моменты» 

(1-2), этюдтер-картиналар (1-2). Вокалды 

шығармалар: «Вокализ», «Сирень», «Весенние 

воды», 

А.Скрябин. Адамның шығармашылық еркін, тұлғаның 

батылдығын бекіту. Іс-әрекетті идеалистік тұрғыда түсіну. 

Шығармашылық эволюция. Композитордың музыкалық тілі. Скрябин – 

пианист, өз туындыларын шебер орындаушы. Фортепианолық, 

симфониялық шығармалары. 

Фортепианолық шығармалары: Прелюдиялар 

(1-2), Поэма (таңдау бойынша), 4-соната 

(үзінді). Оркестрлік шығармалар: 

«Божественная поэма», «Поэма огня». 
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И.Стравинский. Шығармаларында орыс, сондай-ақ 

батысеуропалық (әсіресе француз) көркемдік мәдениетінің кірігуі. 

Дягелевпен танысуы. Париждегі «Русские сезоны» ұйымына 

жетекшілік. Дирижерлік қызметі. Композитордың музыкалық тілінің 

ерекшеліктері. Кейінгі шығармаларындағы діни тақырып. 

Балеттер: «Жар птица», «Петрушка» (үзінді). 

3. XIV ғасыр - XX ғасырдың басындағы өнердегі музыкалық 

стильдер. 

Өткен материалды қайталау, пысықтау және жүйелеу. Педагог 

таңдауы бойынша музыка тыңдау.        

 

Төртінші оқу жылы 

I Бөлім. XIV ғасыр - XX ғасырдың басындағы музыкалық 

мәдениет 

Өткен материалды қайталау және пысықтау. 
Тақырып өткен материалды қайталау және алдыңғы материалды 

төртінші оқу жылында өтетін материалмен байланыстыруға арналған. 

Педагог таңдауы және білім алушылардың қалауы бойынша 

музыка тыңдау. 

 

II Бөлім. XX ғасырдағы шетелдік музыкалық мәдениет. 

1. Кіріспе. 

 Өмірдің қоғамдық-саяси тұрғыдан өзгеруіне сипаттама, оның 

салдарынан өнер мәдениетіндегі ерекшеліктер. Стильдер мен 

шығармашылық бағыттардың көптүрлілігі. Жаңа мазмұн – жаңа түрлер, 

ерекше дыбысталу. Музыкалық мәдениет пен фольклор дәстүрлеріне, 

сондай-ақ орындаушылық өнерге қарым.қатынас. 

2. Еуропа елдерінің музыкалық мәдениеті.  

- Неміс музыкасы. Жаңа көркемдік бағыт – экспрессионизм, оның 

негізін қалаушылар: А.Шенберг, А.Берг және А.Вебери (жаңа веналық 

мектеп). Додекофонды жүйе. Композиторлардың шығармашылық 

құлшынысы, едәуір маңызды шығармалар. Х.Эйлер мен К.Вейльдің 

шығармашылық мүдделері. Карл Офф – неміс композиторы және 

педагог. Композитордың шығармашылық принциптері, педагогикалық 

жүйесі. П.Хиндемит – күн талабы проблемаларының музыкалық 

шығармаларда бейнеленуі, шығармаларының көптүрлілігі, ескі 

музыкалық тәсілдер мен түрге көңіл аударуы. 

Педагог таңдауы бойынша иллюстрациялық 

фономатериал. 

- Ағылшын музыкасы. Тариха қысқаша шолу. Өткен мен 

бүгінгінің байланысы. Б.Бриттен - ағылшын музыкасының көрнекті 

шеберлерінің бірі. Шығармашылықтағы ізгілік, жанр көлемділігі. 

Шығармашылықтағы басты орын – опера және оратория. 
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Жаңашылдық. Концерттік және қоғамдық қызмет. XIX ғасыр 

музыкасындағы «Битлз», «Роллинг Стоунз» эстрадалық 

ансамбльдерінің жан-жақты танымалдығы. 

Балаларға арналған шығармалар: опера 

«Маленький трубочист» симфониялық шығарма 

«Простая симфония» және сюита 

«Музыкальные утренники» (үзінділер). «Битлз» 

бен «Роллинг Стоунз» 1-2 әндері. 

- Венгер музыкасы. Қысқаша тарихи шолу - өткен шақтан бүгінге 

дейін. З.Кодай және Б.Барток – венгер музыкасының едәуір көрнекті 

өкілдері. Музыканттардың ұлттық және еуропа музыка мәдениетін 

дамытудағы үлесі. Барток шығармаларының азаматтық рухы. Стиль 

эволюциясы. 

Педагог таңдауы бойынша иллюстрациялық 

фономатериал. 

3. Джаз. 

Джаз өнерінің өмірге келуі және бастау алуы. Стильдің әртүрлілігі: 

жаңаорлеандық (Д.Ролл, Б.Смит), чикаголық (Л.Армстронг), свинг 

(Р.Элдридж, Б.Холидей), бигбендтік (Ф.Хендерсон, Д.Эллингтон), боп 

(Ч.Крисчен, Ч.Паркер), фанки (Х.Блейки, Х.Силвер, Ч.Мингус), 

авангардистер (С.Тейлор, О.Коулмен). Джон Колтрейн – джазды өмірге 

әкелген көрнекті музыканттардың бірі. Рок-н-ролл - джаз бен танымал 

би ритмінің өзара әрекетінің нәтижесі. Утесов оркестрі – орыс 

джазының едәуір маңызды құбылысы. «Ленинградский диксиленд» – 

Ресейдегі классикалық джаз бағыттарының бірінің өкілі. 

Педагог таңдауы бойынша иллюстрациялық 

фономатериал. 

4. Д.Гершвин. 

Көрнекті американдық композитор және пианист. Музыкада 

джаздың, афро-американдық фольклордың, эстрадалық музыка мен 

еуропа классиктерінің кірігуі. Композитордың музыкалық тілінің 

өзіндік ерекшелігі. Шығармашылық шыңы – «Порги и Бесс» атты 

бірінші американдық ұлттық операсы. Композитор 

шығармашылығының маңызы. 

«Рапсодия в блюзовых тоных», «Порги и Бесс» 

опералары (үзінділер). 

 

III Бөлім. Кеңестік дәуірдегі музыкалық мәдениет. 

1. Кіріспе. 
Өткеннен бүгінге дейін. Жанр және әдістер саласындағы орыс 

және кеңестік музыкалық мәдениеттің байланысы. Кеңестік кезеңдегі 

шығармалар тақырыбындағы жаңалық. Өнердің көпұлттылығы. 

Суретші-музыканттардың жаңа қоғамдық өмірге қатынасы. 
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2. С.Прокофьев. 
ХХ ғасырдың аса көрнекті композиторы. Шығармаларына өмірдегі 

қуаныш, жан жылуы және үйлесімділік тақырыптарын ендіруі. Өткен 

кезең дәстүрлерімен музыкалық мәнділік саласындағы бүгінгі жаңа 

жолдардың, сюжеттің дәстүрлі еместігімен және музыкалық 

драматургия принциптерінің байланысы. Балет музыкасы саласындағы 

жаңашылдық және өзіндік фортепиано шығармалары. Симфонияның 

көп жанрлылығы. Музыка мәдениетіндегі жаңа ағым тұрғысынан 

алғандағы симфонияларға шолу. Симфониялық шығармалардың 

жарқын кейпі. Балет шығармашылығына шолу. Сюжет аясының 

кеңдігі. Орыс балетінің классикалық дәстүрін жалғастыру. 

Шығармашылық әдісінің ерекшеліктері. Шығармаларындағы вокалды-

симфониялық жанрдың ұлттық-батырлық тақырыбының, сондай-ақ 

кино музыкасының өзектілігі. Кинодраматургия тәсілдерінің музыкаға 

енуі. Жаңа кейіпкерлер жасаудағы фортепианолық музыка түрі мен 

жанрының дәстүрлілігі. Фортепиано стиліндегі классикалық дәстүрлер, 

романтикалық әсірелеудің жағымсыздығы. Түр, тақырып және 

ойтолғау құралдары тұрғысынан сонаталық шығармаларға шолу. 

«Мимолетности» (таңдау бойынша бірнеше 

шығармалар), 7-симфония (үзінділер), кантата 

«А.Невский» (үзінділер), балет «Ромео и 

Джульетта» (үзінділер), («Сказки старой 

бабушки», «Сарказмы» фортепианолық 

циклдарды қолдануға болады).  

3. Д.Шостакович. 
Заманының көрнекті композитор-симфонистерінің бірі. Музыка 

мазмұнының байлығы және көркемдік өзгешелігі. Шығармасының 

негізгі тақырыбы – адам. Аспаптық музыка бағыты. Шостакович 

музыкасының орыс классикалық музыкасының дәстүрлерімен 

байланысы. Шығармаларының жанрлық көптүрлілігі. Шостакович – 

симфонистің маңызы. Стильдің сабақтастығы және даралығы, мазмұны 

және драматургия тұрғысынан 15- симфониясына шолу жасау. 

Фортепианолық шығармаларына шолу. «24  прелюдии и фуги». Бірінші 

кеңестік музыка циклы. Камералық-аспаптық шығармашылығының 

шыңы – фортепианолық квартет. 

    Симфониялардан үзінді (таңдау бойынша). 

  7-симфонияның 1 бөлімі, «24 прелюдиялар мен  

фугтер» (таңдау бойынша 1-2), фортепианолық 

квинтет (үзінділер).   

4. А.Хачатурян. 

Музыка қарапайымдылығы. Әлемдік және ұлттық музыкалық өнер 

синтезі. Шығармалардың әдемілігі, темпераменті, өмірлік энергиясы. 

Шығармашылығының жанрлық көптүрлілігі. Хачатурян – ұлттық балет 
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негізін салушы. Шығармалардың ұлттық сипаты, ритмикалық 

өзгешелігі. Театрлық симфонизм. Концерттік шығармашылығына 

шолу. Шығармаларының ұлттық негізі. Кейіпкер мазмұны, тақырыптар 

қайшылығы. Шеберлік темперамент – мазмұнды ашудың құралы. 

Балеттер: «Гаянэ», «Спартак» (үзінділер). 

Фортепианолық және скрипкалық концерттер 

(үзінділер). 

Д.Кабалевский. 

Композитор, педагог, қоғам қайраткері, білім алушылардың 

эстетикалық тәрбиесіне құнды үлес қосушы. Жастар тақырыбы – 

шығармашылығындағы басты тақырыптардың бірі. Музыкалық 

шығармаларының оптимистілігі. Тақырып пен жанрдың көптүрлілігі. 

«Реквием» (үзінділер). Оркестр мен скрипкаға 

арналған концерт (үзінділер). Педагог таңдауы 

бойынша басқа шығармаларды қолдануға 

болады. 

6. Барлық өткен материалды қайталау, пысықтау және 

жүйелеу. 

Тақырып өткен материалды жазықтық бойынша да, тігінен де 

пысықтауға және ойтолғауға берілген. Шығармашылық сабақтар өткізу 

ұсынылған, онда білім алушылар меңгерген білімдеріне, біліктеріне 

және дағдыларына негізделген өз шығармашылығын көрсете алады.  

 

Күнтізбелік-тақырыптық үлгі жоспар 

 

Бірінші оқу жылы, аптасына 1 сағат 

Бөлім 

№ 

Тақырып 

№ 

Тақырып бөлімінің атауы Сағат 

саны 

 т п 

1  Музыканың тұрмыстағы түрі 10 13 

 1. Кіріспе әңгіме 1  

 2. Ән, би және марш музыкасы (шолу) 1  

 3. Ән 

а) халық 

ә) кәсіби 

б) хорлар 

1 3 

 4. Билер 

а) халық 

ә) ескі 

б) эстрадалық.тұрмыстық, балдық 

1 3 

 5. Марштар 

а) ертегілік, балалар, спорттық 

1 1 
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ә) салтанатты, үйлену тойы, жерлеу рәсімі 

 6. Ән, би және марш музыкаларын 

композитор шығармаларында қолдану 

1 1 

 7. 

 

 

 

8. 

Аспаптық музыка 
а) жеке шығармалар 

ә) ансамбльдік шығармалар 

б) оркестрлік шығармалар, оркестр 

түрлері 

Бағдарламалық және бағдарламалық емес 

музыка  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 9. Театр және кино музыкасы 
а) театр және кино музыкасы (жетекші 

рөлі) 

ә) театр және кино музыкасы (музыканың 

негізгі рөлі) 

б) балет 

в) опера 

г) оперетта 

д) водевиль 

е) мюзикл  

3 3 

2  XIV-XVII ғасырдағы музыкалық 

мәдениет 

5 6 

 1. Қайта құру дәуірі 
а) дәуірге сипаттама 

ә) рухани музыка 

б) зайырлы музыка 

2 2 

 2. Барокко дәуірі 

а) дәуірге сипаттама (негізгі ерекшелігі 

және жанрлық көптүрлілігі) 

ә) Вивальди 

б) Скарлатти 

2 2 

 3. Өткен материалды пысықтау және 

жүйелеу 

1 2 

 15 19 

Барлығы 34  

 

Екінші оқу жылы, аптасына 1 сағат 

Бөлім 

№ 

Тақырып 

№ 

Тақырып бөлімінің атауы Сағат 

саны 

 т п 

1.  XIV-XVIII ғасырдағы музыкалық 

мәдениет 
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 1.  Өткен материалды қайталау  1 

 2. И.С.Бах 

а) шығармашылық портреті 

ә) зайырлы шығармалары 

б) рухани шығармалары 

2 1 

 3. Классицизм дәуірі 
а) дәуірдің көркемдік принциптері 

Веналық классиктердің аспаптық 

шығармашылығы: 

ә) Й.Гайдн – шығармашылық портреті – 

сонаталық шығармашылығы – 

симфониялық шығармашылығы 

б) В.А.Моцарт – шығармашылық портреті 

– сонаталық шығармашылығы – 

симфониялық шығармашылығы – 

«Реквием» 

в) Л.Бетховен – шығармашылық портреті 

– сонаталық шығармашылығы – 

симфониялық шығармашылығы – 

увертюралар 

Опера  

а) жанрдың өмірге келуі, дамуы және 

өрлеуі 

ә) веналық классиктер 

шығармашылығындағы опера     

 
1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
1 

 4. Ресейдің музыкалық мәдениеті 

а) дәуірге сипаттама, орыс әнінің 

эволоюциясы 

ә) композиторлармен танысу: 

Бортнянский, Фомин, Хандюшкин 

(шығармашылығының едәуір жарқын 

көріністері) 

 1 

 5. Қайта өрлеу дәуірінен Ағарту дәуіріне 

(өткен материалды қайталау және 

жүйелеу) 

а) Батыс Еуропа музыкалық мәдениетінің 

ерекшелігі 

ә) Ресей музыкалық мәдениетінің 

ерекшеліктері 

б) Қазақстан музыкалық мәдениетінің 

ерекшеліктері 

 1 

2.  XIX ғасырдың бірінші жартысындағы 

музыкалық мәдениет 

15  
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 1. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы 

Ресей музыкалық мәдениеті 
а) романс, Алябьев, Варламов, Гурилов 

шығармашылығы 

ә) М.А.Глинка  

- шығармашылық портреті 

- «Иван Сусанин» операсы  

- романстар мен әндер  

- оркестрге арналған шығармалар 

б) А.С.Даргомыжский  

- шығармашылық портреті  

- вокалды шығармашылығы  

- опералық шығармашылығы 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

1 

 

 
1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 2. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы 

шетелдік музыкалық мәдениет 
а) Романтизм дәуірінің өмірге келуі 

- тән сипаттама, музыка жанрындағы 

жаңалық 

 

 
1 

 

 

  ә) Ф.Шуберт – романтизм дәуірінің 

алғашқы көрнекті өкілі 

- өмір және шығармашылық жолы 

- вокалды шығармашылығы 

- аспаптық шығармашылығы 

- шығармашылығының жаңашылдығы 

1 2 

  б) Ф.Шопен 

- шығармашылық портреті 

- фортепианолық шығармашылығының 

әртүрлілігі 

- жаңашылдық, азаматтық  

1 2 

 3. Өткен материалды пысықтау және 

жүйелеу 

 1 

  14 20 

 Барлығы 34 

 

Үшінші оқу жылы, аптасына 1 сағат 

Бөлім 

№ 

Тақырып 

№ 

Тақырып бөлімінің атауы Сағат 

Саны 

   т п 

1.  XIХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы Еуропалық 

музыкалық мәдениет 

4  

 1. Кіріспе. Өткен материалды қайталау  1 
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 2. Н.Паганини 
- композитормен танысу,  

шығармашылығына шолу 

1  

 3. XIХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы шетел 

композиторлары 

шығармашылығындағы опера 
а) жанрдың дамуы (қайталау) 

ә) Дж.Россини және «Севильский 

цирульник» 

1  

 4. XIХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы ұлттық мектептер 
ерекшеліктері (өткен материалды 

жүйелеу) 

 1 

2.  XIХ ғасырдың екінші жартысындағы  

музыкалық мәдениет 

26 

  XIХ ғасырдың екінші жартысындағы  

шетелдік музыкалық мәдениет 
а) Венгрияның музыкалық мәдениеті 

- Ф.Листтің шығармашылық портреті 

- шығармашылығы: вокалдық, 

симфониялық, фортепинолық 

- жаңашылдығы 

ә) Францияның музыкалық мәдениеті  

- тән сипаттама 

- Ж.Оффенбах - композитормен және 

оның  шығармашылығымен танысу 

- Ж.Бизе және «Кармен» 

б) Чехияның музыкалық мәдениеті 

- тән сипаттама 

- Дворжак пен Сметан 

шығармаларының ұлттық сипаты 

в) Германияның музыкалық мәдениеті 

- тән сипаттама 

- И.Брамс: композитормен танысу, 

аспаптық шығармалары 

г) Италияның музыкалық мәдениеті 

- тән сипаттама 

- Дж.Верди: композитормен танысу, 

опералық шығармалардың реализмі 

д) Норвегияның музыкалық 

шығармашылығы 

- тән сипаттама 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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- Э.Григ: композитормен танысу, 

фортепианолық және камералық-

вокалдық шығармалары 

2.  Жаңа орыс музыкалық мектебі   

  а) Кіріспе 1  

  ә) А.Бородин 

- композитормен танысу 

- симфониялық және вокалдық 

шығармашылығы  

- опералық шығармашылығы 

2 2 

  б) М.Мусоргский  

- композитормен танысу  

- опералық шығармашылығы  

- симфониялық, және вокалдық 

шығармашылығы   

2 2 

  в) Н.А.Римский-Корсаков  

- композитормен танысу  

- опералық шығармашылығы  

- симфониялық шығармашылығы 

2 2 

 3. П.И.Чайковский 
а) шығармашылық портреті 

ә) симфониялық шығармашылығы 

б) опералық шығармашылығы 

2 2 

 4. XIХ ғасырдың екінші жартысындағы 

ұлттық мектептердің ерекшеліктері 
(өткен материалды жүйелеу) 

 1 

3.  XIX ғасырдың соңы мен  XX 

ғасырдың басындағы музыкалық 

мәдениет 

4 

 1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Шетелдік музыкалық мәдениет 

а) импрессионизм – көркемдік 

бағытының сипаты 

ә) К.Дебюссидің шығармашылығы 

б) М.Равельдің шығармашылығы 

Ресей музыкалық мәдениеті 
а) кіріспе 

ә) С.Рахманинов шығармашылығы 

б) А.Скрябин шығармашылығы 

в) И.Стравинский шығармашылығы 

XIV ғасыр мен XX ғасырдың 

басындағы өнердегі музыкалық 

стиль 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 



36 
 

  14 20 

 Барлығы 34 

 

Төртінші оқу жылы, аптасына 1 сағат 

Бөлім 

№ 

Тақырып 

№ 

Тақырып бөлімінің атауы Сағат 

Саны 

   т П 

1.  XIV - ХХ ғасыр басындағы 

музыкалық мәдениет  

4 

 1. Өткен материалды қайталау және 

пысықтау 

2 2 

2.  ХХ ғасырдағы шетелдік музыкалық 

мәдениет 

10 

 1. Кіріспе 1  

 2. Еуропа елдерінің музыкалық 
мәдениеті (шолу) 

а) Германия 

ә) Англия 

б) Венгрия 

1 1 

 3. Джаз 
а) өмірге келуі және көздері 

ә) стильдің әртүрлілігі 

б) өнердің басқа түрлерімен қарым-

қатынасы және жаңа жанрдың пайда 

болуы  

2 2 

 4. Д.Гершвин 

а) композитормен танысу 

ә) опералық шығармашылығы: «Порги 

и Бесс» 

б) симфониялық шығармашылығы 

1 2 

3.  Кеңестік дәуірдегі музыкалық 

мәдениет 

17 

 1. Кіріспе 1 1 

 2. С.Прокофьев 
а) шығармашылық портреті 

ә) симфониялық шығармашылығы 

б) балет шығармашылығы 

в) кантаталар, фортепианолық 

шығармалар 

2 2 

 3. Д.Шостакович 

а) шығармашалақ портреті 

ә) симфониялық шығармашылығы 

2 2 
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б) фортепианолық шығармашылығы 

 4. А.Хачатурян 

а) шығармашылық портреті 

ә) балет шығармашылығы 

б) концерттер 

2 2 

 5. Д.Кабалевский 
- композитор шығармашылығына шолу 

1 1 

 6. Өткен материалды пысықтау және 

жүйелеу 

1 3 

 16 18 

Барлығы: 34 

 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

Әрбір оқу жылы аяқталғанда білім алушыларда тиісті 

біліктілік қалыптасуы тиіс. 

 

Бірінші жыл 

Білім: 

- музыкалық шығармалардың көптүрлілігі; 

- музыкалық шығармалардың жанрлық негізі; 

- музыканың мәнерлік құралдары; 

- халықтық және кәсіби музыка; 

- музыкалық шығармалардың түрі: шумақтық және жай 3 бөлімді; 

- музыкалық шығармаларды орындау түрлері; 

- алғашқы кезеңдегі музыкалық терминология; 

- музыкалық аспаптар; 

- көркемдік тәсілдер; 

- музыканың қойылымдарды сүйемелдеуі және негізгі рөлі;  

- қойылымдардағы музыкалық портреттер мен көпшілік көріністер. 

Білік: 

- музыка тыңдау; 

- музыканың мәнерлі құралдарын есту және түсіну; 

- мәнерлік құралдары арқылы музыкалық бейне жасау; 

- терминологияны қолдана отырып, музыкалық шығармаларды 

талдау; 

- меңгерген білімді пайдаланып, музыка туралы айту. 

Дағды: 

- музыка туралы әңгімеде немесе музыкалық шығарманы талдауда 

терминологияны қолдану; 

- музыканың мәнерлі құралдарына, орындау тәсілдері мен 

түрлеріне зейінін аудару; 
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- «тыңдай отырып тыңдау». 

 

Екінші оқу жылы 
Білім: 

- көркемдік бағыттар: Қайта өрлеу, Барокко, Классицизм, 

Романтизм; 

- композиторлық мектептердің ерекшеліктері, өмірге келу 

себептері, өкілдері;  

- аспаптар: Еуропаның ескі аспаптары, Гайднның симфониялық 

оркестрінің аспаптары, қазақтың ұлттық аспаптары және олардың 

классификациясы; 

- қазақтың халықтық музыкалық шығармашылығы: жанрлық және 

музыкалық түрлілігі, музыка тілінің ерекшеліктері; 

- халық музыкасына тән ерекшеліктер: қазақ және орыс; 

- веналық классикалық мектеп өкілдері және олардың 

шығармашылығы; 

- музыкалық түр: рондо, вариация, сонаталық; 

- полифониялық және гомофонно-гармониялық музыка: өзгешелігі, 

даму заңдылықтары; 

- аспаптық жанрлар: соната, симфония, шекті квартет, увертюра. 

инвенция, фуга; 

- опералық түрі: ария, речитатив, ансамбль және т.б.; 

- өткен таныс музыкалық шығармалар. 

Білік: 

- музыкалық шығарманың нақты көркемдік бағытқа тиесілігін 

анықтау; 

- музыкалық бейнені әңгімелеуде және талдауда өзбетінше көрсете 

алу; 

- музыкалық терминологияны қолдану; 

- шығарманың музыкалық түрін есту арқылы анықтау; 

- музыкалық шығарманың полифониялық немесе гомофонно-

гармониялық музыкаға тиесілігін есту арқылы анықтау; 

- опера түрін есту арқылы анықтау; 

- меңгерген білім мен терминологияны пайдаланып, музыкалық 

шығарманы талдау. 

Дағды: 

- музыкалық терминологияны қолданып, музыкалық шығарманы 

орындау және талдау; 

- классикалық музыканы тыңдау; 

- меңгерген білімін әртүрлі әрекет саласында қолдану. 

 

Үшінші оқу жылы 

Білім: 
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- қоғамдық, саяси, экономикалық және мәдени өмірдің үздіксіз 

байланысы; 

- XIX ғасырдағы Батыс Еуропа елдерінің композиторлық 

мектебінің өкілдері: ерекше өзгешеліктері және едәуір құнды 

шығармалары; 

- қазақ халқының халықтық-кәсіби өнері: ерекше өзгешеліктері, 

вокалдық және аспаптық мектеп өкілдері;  

- қазақтың халықтық-кәсіби өнері өкілдерінің жеке ерекшеліктері, 

музыкалық шығармалары;  

- музыка тілі: лейтмотивтілік, көркемдік мәні;  

- түрлі ұлттық мектептің музыкалық тілінің ерекшеліктері: 

халықтық дәстүрлермен үздіксіз байланысы; 

- Романтизмнің музыкалық түріндегі өзгерістер: қысылу 

тенденциясы, кеңею мүмкіндігі; 

- шығарма мазмұнының негізгі мәні: мазмұн түрді тудырады; 

- Жаңа орыс музыкалық мектебінің композиторлары: тән 

ерекшеліктері, мәні және музыкалық шығармалары;  

- Импрессионизм көркемдік бағыты – тән сипаттамасы, музыкалық 

өнер өкілдері; 

- виртуоздық: орындаушылық шеберлікті дамыту, өкілдері.  

Білік: 

- меңгерген білімі мен терминологияны қолданып, музыкалық 

шығарманы еркін әрі жүйелі талдау; 

- берілген критерийлер бойынша білімді жүйелеу; 

- есту арқылы түрін, жанрын, орындау түрін, сондай-ақ 

шығарманың нақты көркемдік бағытын анықтау;  

- түрлі композиторлық мектептер мен көркемдік бағыттарды 

салыстыру және үйлестіру; 

- меңгерген білімін өз шығармашылығынан көрсету; 

- орындаушылық шеберлігінде меңгерген білімін қолдану; 

-  өз ойы мен идеясын негіздеу. 

Дағды: 

- меңгерген білімін музыкамен байланысты немесе басқа да түрлі 

әрекетінде қолдану; 

- сыни ойлау тұрғысынан жағдаятты (қойылған міндетті) көру 

және шешу; 

- өз ойы мен идеясын еркін айту. 

 

Төртінші оқу жылы 
Білім: 

- XX ғасыр музыкасы стилі мен бағытының көптүрлілігі; 

- музыкалық шығарма мазмұнының өзгеруінен туындайтын музыка 

тілінің түрленуі; 
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- Джаз – ерекшеліктері, әртүрлілігі, өкілдері; 

- кеңестік кезеңдегі музыка: тән сипаты және өкілдері; 

- музыкалық шығармалар, жаңашылдық; 

- Қазақстанда  кәсіби музыканың өмірге келуі және дамуы; 

- қазақ кәсіби музыкасында музыка тілінің, жанрдың және орындау 

тәсілінің өзгеруі; 

- кеңестік кезеңдегі Қазақстан музыка мәдениетінің өкілдері және 

едәуір құнды шығармалары;  

- Қазақстанның мәдени өмірі: музыкалық ұжымдар, музыкалық 

театрлар және т.б. 

Білік: 

- меңгерген білімін әрекетінің барлық саласында пайдалану; 

- музыкалық терминологияны еркін қолдану; 

- есту арқылы шығарманың нақты стилге, дәуірге қатысын 

анықтау; 

- меңгерген білімін шығармашылықпен жүзеге асыру: кез-келген 

өткен тақырыпқа қабілетіне байланысты музыкалық шығарма, 

аннотация және т.б. құрастыра алу;  

- талдау, синтез тұрғысынан оқылған материалдың алдын алу; 

жазықтық және тікелей бойынша; 

- көркемдік стиль, шығарма немесе композитор туралы өз ойын 

сауатты жеткізу; 

- өнер заңдылықтарын білу және түсіну, сондай-ақ бұл 

заңдылықтарды өз әрекетінде қолдану. 

Дағды: 

- меңгерген білімін музыкаға байланысты немесе басқа да түрлі 

әркетінде қолдану; 

- сыни ойлау түрғысынан қойылған міндетті көру және шешу;  

- бар ақпаратты (білімді) өзбетінше талдау және жүйелеу;  

- өз ойын және идеясын еркін айту; проблемалық жағдаятты 

шығармашылықпен шешу. 

 

 

Бағдарламалық талаптар 

 
«Әлемдік музыкалық әдебиет» пәні және музыкалық тәрбиенің 

мақсаты мен міндеттері аясында авторға атақты педагог-

музыканттардың айтқан мына ой-пікірлерінің мазмұны едәуір 

жақынырақ: «Музыка жайлы өз мақалаларымның ішіндегі тым нашары 

деп музыкалық шығарманың қалай құрылғаны туралы жазған әңгімемді 

бірінші орынға қоямын немесе одан да нашары – музыканы сөзбен 

«баяндай» бастауым... Мен музыка туралы мұндай әңгімелердің 

келеңсіз әрі пайдасыз екендігін, олардың музыканы тыңдаушыларға 
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және тыңдаушыларды музыкаға еш жақындатпайтынын ұғындым»6 - 

деп, атақты педагог Д.Кабалевский жазған болатын. Бұл мәселе 

жайында Б.Асафьев «Музыка мектебінің міндеті – оқулықтағы 

параграфтармен, музыка технологиясымен баланы шошытып алмау»7 

дегeн 

еді. Сонымен, «Әлемдік музыкалық әдебиет» пәнінен өтілетін сабақтар, 

ең алдымен, эмоционалды тұрғыда болуы, білім алушылардың 

шығармашылық қабілетін арттыруы тиіс. Егер балалар «жансыз» 

кейіпкерлерді олардың «ғылыми»  шығармалары арқылы танып-білгісі 

келмей, олардың шынайы өмірімен өмір сүруге талпынса, оқып-біліп 

отырған дәуір немесе композитор шығармалары жөнінде өз сезімдері 

мен ойларын білдіруге тырысса, онда осы эмоционалды толғаныс бала 

есінде едәуір ұзақ уақыт бойы сақталады. Сонымен қатар келешекте 

туындаған сұрақтарға жауап іздеуде жадында қалған осы мәлімет 

көмекке келеді. Демек, «Әлемдік музыкалық әдебиет» пәні 

сабақтарында білім алушылардың эмоционалды серпілісіне сүйену аса 

қажет, себебі олардың өздерін көрсетуге әсер еткен музыкалық 

шығарма нәтижесіне орай, педагог музыкалық шығарма әсерінің 

деңгейін анықтай алады. Жаңа бағдарламадағы оқу материалының 

мазмұны әрбір оқу жылында шығармашылық сабақтарға арнайы сағат 

қарастырған. 

 

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
1. Кабинет; 

2. Үстел, орындықтар, нота және басқа көрнекіліктерді сақтайтын 

шкаф; 

3. Компьютер, бағдарламалық қамтамасыз ету; 

4. Музыканы және музыкалық фильмдерді қайта өңдейтін 

аппаратура; 

5. Ноталар, көрнекі құралдар; 

6. Тақта, тақтада жұмыс істеуге қажет бор немесе маркер;  

7. Көрсету және шығармашылық тапсырмалар үшін фортепиано. 

 

Бақылау түрлері 

1. Семинар; 

2. Нақты тақырыпқа баяндама немесе реферат; 

3. Интервью; 

4. Тыңдалған шығармаға пікір; 

5. Шығарманы талдау; 

6. Тестілеу; 

7. Брейнринг; 
           6. Кабалевский Д. Как рассказать детям о музыке. М., Советский композитор, 1977 

           7. Асафьев Б. Великие традиции русской музыки. – В кн. Асафьев Б.Избранные статьи  

               о музыкальном просвещении и образованиию Л., 1973. 134 бет. 
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8. Салыстыратын сызбалар мен кластерлер құрастыру; 

9. Түрлі деңгейдегі сұрақтарға жауап беру және оларды құрастыру; 

10.Викторина және басқалары.  

 

Білім алушылардың пән бойынша меңгерген білім деңгейін 

бақылау үшін білімін бағалаудың рейтингтік жүйесі жасалды. Тексеру 

рейтингі күрделіліктің үш деңгейінен тұрады. Сұрақтар білім 

алушыларға алдын ала таныс және оларға күрделіліктің ең жоғары 

деңгейіне дайындалуға мүмкіндік беріледі (күрделіліктің ең жоғары 

деңгейіне білім алушылардан өткен материалды талдауды талап ететін 

сұрақтар жатады). 

 

 

Тестілеу үлгілері 

 

Төменде тексеру жұмыстары үшін тапсырма үлгілері және оларды 

өткізудің әртүрлі жолдары берілген.  

1 Нұсқа: 

1. ХХ ғасыр басындағы Ресейдің тарихи және қоғамдық ахуалы 

қандай? 

2. ХIХ ғасыр соңында Ресейдің мәдени қайраткерлері едәуір 

көтерген тақырыптар аясы қандай? 

3. С.В.Рахманиновтың өмір сүрген жылдары қандай? 

4. С.В.Рахманинов шығармаларының жаңашылдығы неде? 

5. А.Н.Скрябинге тиесілі шығармаларды ата. 

6. А.Н.Скрябин шығармашылығының өзгешелігі неде? 

7. А.Н.Скрябиннің шығармашылық қызметінің көптүрлілігі. 

8. С.В.Рахманиновтың кемел шағындағы шығармаларына талдау 

жаса. 

9. А.Н.Скрябин шығармашылығын Батыс музыка мектебінің өкілі 

Дебюссимен салыстыр. 

10. ХIХ ғасыр ортасындағы Ресейдің музыка өмірі туралы не айта 

аласыз? 

2 Нұсқа: 

1. Мына анықтауыш сөздерді дәуір бойынша бөліңдер: 

  - адами 

  - үлгілі 

  - сезімтал 

2. Қай композитордың шығармалар саны төмендегідей: 100 

симфониядан көп, 600 әнге жуық, 24 каприс? 

3. «Драматургия» деген не? 
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 4. Музыкатанушылар композитордың сонатасын – 

«шығармашылық зертхана» дейді, себебі бірнеше соната жазылғаннан 

кейін қол жеткен нәтиже симфония туады және бұл үдеріс бірнеше рет 

қайталанады. Музыкатанушылар бұл жағдаятты кім туралы айтып 

отыр? 

 5. Италияда, Англияда, Францияда, Германияда әзіл-сықақ опера 

түрі қалай аталады? 

 6. Мына сөздерді кім айтқан: «Тағдыр есік қағып тұр» және 

қайдан алынған? 

 7. Музыкалық мәнерлік құралдарын ата? 

 8. Зайырлы және рухани музыка арасындағы айырмашалық неде? 

 9. И.С.Бахтың «ХТК» шығармасында прелюдиялар мен фугалар 

неге 24? 

 10. Операны неліктен «өнердің синтетикалық түрі» деп атайды? 

Жоғарыда берілген тапсырмалардан көріп отырғандай, соңғы үш 

сұрақ мәліметті тікелей емес, өтілген материалды ғылыми тәсілмен 

беруге бағытталған. Сұрақтардың алдыңғысын қосқанда осы тобына 

дұрыс жауап берген білім алушылар «үздік» деген баға алады. 

Сұрақтардың осы тобынсыз, жауаптардың дұрыстығын ескере келе – 

«жақсы», ал сұрақтарға қате жауап берген төмен балл алады. Сондай-ақ 

жоғары нәтижеге және сұрақтардың жоғары деңгейіне жетуді саналы 

түрде мақсат тұтпайтын білім алушылар да бар, яғни ол сұрақтарға 

жауап бермейді. 

 Рейтингтік тапсырмалар басқа принцип бойынша да құрылуы 

мүмкін – «негізгі және қосымша сұрақтар». Мұндай құрылымдағы 

барлық негізгі сұрақтарға дұрыс жауап берген жағдайда «жақсы» және 

үш қосымша сұраққа (берілген сұрақтар ішінен білім алушы өзі таңдай 

алады) дұрыс жауап бергенде «үздік» балл қойылады.  

Мысалы: 

«ХIХ ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс еуропалық 

музыкадағы опера» тақырыбы бойынша рейтинг сұрақтары. 
 Негізгі сұрақтар 

 1) Опералық өнер қашан өмірге келді? Алғашқы опералар қандай 

сюжетке құрылды? 

 2) Неліктен операны «өнердің синтетикалық түрі» деп атайды? 

 3) Музыканың опералық қандай түрі бар және олардың 

қайсысында: 

  а) іс-әрекет дамиды? 

  ә) кейіпкерлердің мінез-құлқы ашылады? 

 4) «Драматургия» деген не? 

 5) Операдағы хор мен оркестрдің рөлі қандай? 

 Қосымша сұрақтар 
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 1) Опералық қойылымның дамуы қандай күйзеліске душар 

болады? 

2) Композиторлардың қайсысы опералық қойылымға едәуір 

өзгерістер енгізеді? 

3) Глюканың опералық реформасы неде: 

 - речитатив және ария 

 - музыка және іс-әрекет синтезі 

 - шыншылдық және қарапайымдылық па? 

4) Моцарттың опералық реформасы неде: 

 - музыка және іс-әрекет қарым-қатынасы 

 - опера жанрларының өзара қатынасы 

 - кейіпкерлердің музыкалық сипаттамасы ма? 

5) Россини операда қандай төңкеріс жасады? ХIХ ғасырдың 

бірінші жартысындағы итальяндық опера өнерінің дұрыс және бұрысы 

не? 

6) Вебер қандай операның негізін салушы? Композитор неміс 

музыкасында операның қандай жолын ашты? 

Музыкалық шығармаларды талдау барысында аталған тақырыпты 

оқуға қажет болатын параметрлер белгіленген кестені толтыру орынды, 

Мысалы, «Бағдарламалық музыка» тақырыбын өткенде кесте 

төмендегідей болуы мүмкін: 

№ Орындалу 

тәсілі 

лад Ырғақ Регистр Көркемдік 

тәсіл 

Шығарма 

қалай 

аталады 

1       

2       

 Тақырыпты өткен соң, соңында қорытынды кесте қолдануға 

болады. Төменде «Батыс еуропалық композиторлар - романтиктер» 

тақырыбы бойынша үлгі ретінде қорытынды кесте берілген: 

 

Қорытынды кесте 

Композитор Өмір 

сүрген 

жылдар 

Шығар

ма 

жанры 

Шығарма 

тақырыбы 

Жаңа. 

шылдық 

Шығарма 

үлгілері 

Ф.Шуберт      

Ф.Шопен      

Ф.Мендельсон      

Дж.Россини      

Ф.Лист      

Г.Берлиоз      

Дж.Верди      

Р.Вагнер      
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 Тексеру рейтингімен қатар шығармашылық рейтингі де бар  

Шығармашылық сессия. Мұнда білім алушылардың шығармашылық 

дарындылығында көпдеңгейлі дифференциацияға көңіл аудару қажет. 

Бұл - жылына екі рет өтетін әртүрлі тексеру жұмыстары. Бұл - 

«композитормен» сұхбат - өте әсерлі түрі: білім алушы материалды 

білмейді, сөйтіп не сұрақ қоя алмайды әрі жауап та бере алмайды, бірақ 

осы түрі олар үшін қызықты. Брейнринг, сөзжұмбақтар және т.б. 

 Мысалы, командалық түр – брейнринг. Сынып командаға 

бөлінеді, балалар капитанды және жауаптардың дұрыстығын 

бағалайтын эксперттік комиссияны сайлайды, Сұрақтар алдын ала 

таныс емес, педагог сұрақты оқиды және талқылауға уақыт береді. 

Бірінші дұрыс жауап берген команда  2 балл, қалғандары  1 баллдан 

алады, егер жауап бұрыс болса – 0 балл. Көп балл жинаған команда 

«үздік» деп бағаланады және т.б. Аз балл алған командаға нәтижесін 

түзету үшін мүмкіндік беріп, қосымша сұрақтар беріледі. Мысал 

ретінде: 

 Қазақ  музыкасы бойынша брейнрингке берілген сұрақтар:   
 1 Нұсқа: 

 1) Бұл әндер салт-дәстүрлік әнге өте жақын, кейде олардың әуені 

бірдей болады, бірақ өте маңызды бір өзгешелігі бар. Қандай, өзгешелік 

не деп аталады? 

 2) Қазақстар өмірінде салт-дәстүрлер өте маңызды орынға ие, 

берілген салт-дәстүрді анықта, ол қандай кезеңде тұр және мына салт-

дәстүрлік ән қалай аталады: «Табалдырықтан оны күтіп алады, дәстүр 

бойынша құрметті адам ән орындайды, ол 2 бөлімнен тұрады - 

таныстыру және ақыл айту»? 

3) Тойлар мен ас беруде музыкаға жетекші орын беріледі. Мұнда 

жыршылар, әншілер, ақындар, күйшілер өнер көрсетеді. Дәл осы жерде 

танымал болып, атаққа ілігеді. Бірақ шебердің қалыптасуында ерекше 

рөлді ... атқарады. Ол? 

4) Қазақ музыкасын  қандай да жағдай болмасын суырып салма 

өлеңсіз және әуенсіз елестету мүмкін емес. Мұндай дарын не деп 

аталады? 

5) Өнерде балалар тақырыбы үлкен орын алады. Қазақ халық 

шығармашылығында балаларға арналған әндердің  қандай түрлері бар, 

оны Сіз атай аласыз ба? 

6) Қазақ халқының ежелгі мәдениеті бар. Ғалымдар көшпенділер 

мәдениеті туралы бай ескерткіштер тапты. Халық аспаптары олардың 

ішіндегі ең ежелгісі. Оларды атаңыз. 

7) Бұл өте құрметті адам. Ол жоғары лауазымға ие, ханның 

қолбасшысы немесе кеңесшісі болуы мүмкін еді. Бірақ та ол өнерге де 

жақын болды. Бұл адам кім және өнердің қай түріне қатысты? 
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8) Бұл күн өте қуанышты атап өтіледі: айтыс, бәйге, көкпар 

өткізіледі. Бұл күні соңғы рет салт-дәстүрлік ән шырқалады. Бұл күн 

қалай аталады және қандай ән орындалады? 

9) Қазақтар ойын поэтикалық түрде білдіруге машықтанған. 

Өлеңдер мен әндерде халықтың  моралдік кодексі айтылады. Мұндай 

әндердің әуені сөзге құрылған. Мұндай ән қалай аталады? 

2 Нұсқа: 

1) Біз қойылымдардың көптеген түрін білеміз, бірақ мұнда ешкім 

бірде бір сөз айтпайды. Бұл қандай қойылым? 

2) Скрипкалар, альттар, виоленчелдер, контрабастар - бұл қандай 

оркестр? 

3) Әдемі, ырғақты, жеңіл, ол бұрын жай ғана қарапайым би 

болатын және оны ұлттық киіммен билейтін, ағаш башмақ оның бөлігі 

еді. Бұл қандай би және оның ізбасары не деп аталады? 

4) Оның кубалық Хабарнерамен және аргентиналық Милонгамен 

ортақ  сипаты бар, өзінше әндік түрі қалыптасқан. Бұл би қалай 

аталады? 

5) Запорожьелік әскер демалуда. Казактар «гоп» деп қатты 

айғайлап, биікке секіріп және басқа да виртуозды қозғалыс жасап, 

көңілді би билеп жүр. Олар қандай би билеп жүр? 

6) Оркестр ішекті, үрмелі болады... Атауы неге байланысты 

болады? 

7) Симфониялық оркестрде 4 топ бар. Оның қайсысының құрамы 

көп адамнан тұрады? 

8) Берілген барлық шығармаларды бір құбылыс біріктіреді: 

«Времена года», «Картинки с выставки», «Облака», «Арагонская хота». 

Бұл шығармаларды не біріктіреді?  

9) Сопрано, альт, тенор, бас. Барлығы бірге – ол ... 

10) Бұл синтетикалық музыка жанры. Ол әдебиетті, симфониялық 

музыканы және вокалдық, әртістік шеберлікті, декорация өнерін 

біріктіреді. Қандай жанр туралы айтылып отыр? 

Білімді тексеру түрінің бірі – тест, мұнда жауаптың варианттары 

беріледі. Мысалы,  

1 Нұсқа: 

1. Кімді жыршы деп атайды? 
а) эпосты шығаратын адам 

ә) эпосты орындайтын адам 

б) аспаптық шығарманы орындайтын адам 

2. Қазақ музыкасында эпостың қандай түрлері бар? 
а) тарихи     б) лирикалық 

ә) үйлену тойында   в) салт-дәстүрлік 

3. Қай аспап үрмеліге жатпайды? 

а) шертер     б) сырнай 
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ә) сыбызғы     в) асатаяқ 

4.Жанр бойынша бөліңдер: 

а) «Япурай» - тарихи   б) «Елімай» – тұрмыстық 

ә) «Той бастар» – лирикалық  в) «Баланы уату» – салт-

дәстүрлік 

2 Нұсқа: 

1. Абай шығармаларында қай ән жоқ? 
а) «Айттым сәлем, Қаламқас» б) «Сегіз аяқ»  

ә) «Балхадиша»    в) «Көзімнің қарасы» 

2. Кенен Әзірбаев шығармаларының негізгі тақырыбы 

қандай? 
а) лирикалық    б) тарихи 

ә) әлеуметтік    в) салт.дәстүрлік 

3. Шығармалар мен авторларды дұрыс бөліңдер 

а) «Сарыарқа» - Тәттімбет  б) «Қосалқа» - Ықылас  

ә) «Қосбасар» - Дина   в) «Қорқыт» - Құрманғазы 

4. Композитор мен шығармасының негізгі тақырыбын дұрыс 

бөліңдер 

а) Құрманғазы - лирикалық  б) Дәулеткерей - аңыздар 

ә) Дина - тарихи    в) Ықылас - патриоттық 

және әрі қарай. Ең бастысы, педагогтің де, білім алушылардың да 

бағалау критерийлері туралы нақты мағлұматы болуы тиіс. 

Бағдарламалық талаптарды және тексеру түрі бойынша бағалау 

критерийлерін мектептің әдістемелік кеңесі өзбетінше дайындап, 

Педагогикалық кеңесте бекітеді.   

 Жұмыс үдерісі барысында автор көрнекі құралдар ретінде 

сызбаларды қолданады, содан кейін оларды білім тексеруде 

пайдаланады. Мысалы, композитор қызметінің көп түрлілігін сызбамен 

көрсеткен тиімдірек: 

 

№ 1 сызба  
Композиторлық                       Педагогтік 

      

Орындаушылық 

 

     

Л.Хамиди қызметінің түрлері 

 

  

 

                          Музыкалық-қоғамдық 

Этнографиялық               Публицистикалық 
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№ 2 сызба 

 

     Драматургия 

 

 

 

       Бағдарламалық                                                   Жаңашылдық 

 

 

 

 

Жанр              Шығарманың мәні 

 

                                                              

 

 

Шығу тарихы   Симфония                  Қызықты 

фактілер 

 

 

 

Музыка тілінің                                                              Танымал 

пікірлер 

ерекшелігі 

 

   *цитаталар 

   *дыбыс көркемдігі 

   *оркестровка 

                       

                                                 Түр ерекшелігі 

 

                                                    *бөлім саны 

                                                    *толқынды 

                                                    *1 бөлімде екі   

 

Тексеру барысында білім алушыларға құрастырылған сызбаны 

өздеріне толтыру ұсынылады. 

 

 

Бағдарламаны жүзеге асыру шарттары 

 
Аталған бағдарламаны тиісті деңгейде орындау үшін келесі 

материалдық-техникалық материалмен қамтамасыз ету қажет: 
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1. Кабинет; 

2. Үстелдер; 

3. Орындықтар; 

4. Тақта, бор, сүрткіш немесе аркерге арналған тақта;  

5. Әдістемелік нұсқаулар; 

6. Көрнекілік, көрсету материалдары; 

7. Компьютер, бағдарламалық қамтамасыз ету; 

8. Музыканы және музыкалық кинофильмдерді қайта өңдейтін 

аппаратура; 

9. Ноталар. 

 

 

Әдістемелік қамтамасыз ету 

 

Аталған бағдарламаның әдіснамасы негізіне «Сыни ойлау 

технологиясы» (Толық меңгеру технологиясы) мен «Деңгейлеп оқыту 

технологиясының» танымдық әрекетінің қажетті мақсаты көзделген 

төмендегі базалық ережелері алынды: 

- білім; 

- түсінік; 

- жинақтау және жүйелеу; 

- бағалау. 

Оқыту үдерісін ұйымдастырудағы басымдылық – алынған 

ақпаратты беру емес, оны түйсіну және практикада қолдануды ұғыну, 

ол қажетті шешімді шығармашылықпен іздестіруді, оқу материалдарын 

едәуір терең меңгеруді көздейді, әрбір білім алушыда шығармашылық 

әлеует пен креативті өмірлік тәсілді қалыптастырады. Межелеген 

міндеттердің нәтижесіне жету үшін жұмыстың кең ауқымды түрлері 

мен әдістері қолданылады. Бұл – перцептикалық, гностикалық, 

логикалық, басқару әдістері, сондай-ақ жеке, топтық және жалпы 

сыныптық жұмыс түрлері. Төменде олардың кейбіреулеріне сипаттама 

берілген. 

* Салыстырмалы талдау әдісі. Оқу-тәрбие үдерісін жаңаша 

ұйымдастыру жағдайында аталған әдістің бірыңғай уақыт кезеңінде 

музыкалық мәдениеттің үш жағын салыстыруда маңызды.  

* Оқу әрекетін әсерлендіру және мотивациялау әдісі. Пәнге және 

оқытылатын материалға қызығушылығын қалыптастыру жолында білім 

алушылардың шығармашылық дарынын көпсатылы даралаудағы рөлі 

үлкен. Барлық балалардың қай салада болса да дарынының деңгейі 

әрқилы болатынын ескерсек, оқу үдерісін осы әдіспен ұйымдастыру 

жоғары  нәтижеге жеткізеді. Педагог сабақта оқытылатын материалдың 

түріне ешбір шек қоймайды: ол сурет, шығарма, кескіндеме, өлең және 

т.б. болуы мүмкін. Шығармалар түрі әр түрлі, сондықтан білім 
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алушыларға шығармашылық бостандық беру орынды. Педагог 

тарапынан қысым көрсету және шектеу қою болмаса, онда оқу үдерісін 

осылайша ұйымдастыру білім алушылар тарапынан нәтижелілікті 

арттырады, жаңа жолдарды іздеуге ықпал етеді. Сондай-ақ тексеру 

рейтингісінде де нәтижелі болады: егер қойылатын сұрақтар алдын ала 

таныс болса, онда тәуір нәтижеге жету үшін дайындық жасауға нақты 

мүмкіндік туады (мысалдар төртінші бөлімде берілген). 

* Гностикалық әдістер, оған көбіне репродуктивті әдіс жатады, 

яғни – сызбалар мен кестелер. Тұрақты және қажетті болып 

перспективті және ретроспективті әдістер табылады, яғни алдыңғы 

және артқы байланыс. Композитордың әрбір шығармасы немесе 

туындысы алдыңғы материалмен салыстырылады, сондай-ақ болашақта 

даму жолдары көрсетіледі, сөйтіп проблемалық-іздестіру жағдаяты 

туындайды.  

Автор сабақ барысында әртүрлі сызбалар және көрнекіліктерді 

үнемі қолданады, дегенмен, білім алушылардың сызбалар мен 

кестелерді төмендегі себептерге байланысты өзбетімен қолданбағаны 

жөн: 

1) эмоционалды әсерсіз айтылған сөздің, немесе сызбаның  

шығармашылық пайдасы жоқ, баланың қабылдауына ауыр, қызықсыз 

әрі тез жалықтырады. Егер бала өткен сабақты қайталау барысында 

онда не болғанын сызба арқылы берілген материалдың әсерін еске 

түсірсе, онда сөз басқа (автор білім алушыларға жауап беруде сызбаны 

қолдануға рұқсат береді); 

2) сызба, кластер – бұл әрі негізгі мәлімет жазылған конспект, ал 

бала үшін ең қиыны тек ең бастысын өзбетінше көре білуі емес, ең 

бастысын көрген күнде де, материалдың толық көлемін меңгеру болып 

табылады. Ол үшін баланың білімі мен білігі жеткіліксіз, ал егер 

педагогтің негізгі мақсаты білім алушыларды мүмкіндігінше 

қызықтыру болса, онда педагог қойылған мақсатты көздемейтін, 

нәтижесіз әдісті қолданудан бас тартуы қажет. Педагогпен бірлесе 

отырып, құрылған сызба арқылы қандай да болмасын бір ұғымды 

жаңғырта алса, онда бұл нәтижелі жұмыс болары сөзсіз. Сызба 

музыкалық кәсіби тілді дамытуға ықпал етеді. Жауап беру барысында 

балаға оқулықты пайдалануға рұқсат берілсе, онда ол оқулықтағы әр 

сөзді қайталауға тырысады. Кейбір бала үщін сөз оның мағынасына 

қарағанда маңыздырақ көрінеді де, ол ойдың дамуына және өзінше 

әңгімелеуге кері ықпал етеді. 

Оқыту үдерісін төмендегідей ұйымдастыру едәуір тиімді: сабақта – 

сызба, нота, жанды дауыс немесе таспаға түсірілген материал (әрине 

сапалы жазылған); үйде – оқулық (музыкалық тақырып берілген және 

материал толық) және сызба (бала сызбаны қолдануға болатынын 
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біледі және міндетті түрде қайталайды, сызба арқылы сабақта өткен 

материалды есіне түсіреді). 

 Белгіленген міндеттерді жүзеге асыру үшін оқытудың төмендегі 

белсенді әдістеріне ерекше көңіл бөлінеді:   

- дидактикалық ойындар; 

- нақты жағдаятты талдау; 

          - «ми шабуылы»; 

-  оқытудың зерттеушілік әдісі; 

- проблемалық мазмұндау әдісі. 

 

 

Қорытынды 

 

Білім алушылар курсты оқу барысында өнердегі әр түрлі 

стильдердің көркемдік принциптері және олардың танымал иелері 

туралы мәлімет алады, сондай-ақ қазақ, орыс және шетел музыкасын 

дәріптейтін музыкалық шығармалар туралы едәуір көлемді мағлұмат 

алады, білімін толықтырады. Білім алушылар оқу үдерісі барысында әр 

түрлі музыка жанрымен, композиторлардың шығармашылығымен, 

олардың жаңалықтарымен және шығармаларымен танысады, кәсіби 

музыка тілін меңгереді: арнайы терминдерді меңгереді, өз ойын 

сауатты әрі кәсіби деңгейде айтуды үйренеді және шығармаларды 

талдауға машықтанады. Дәуірді және композиторлардың нақты дәуірге 

тиесілігін оқу үдерісінде білім алушылар орындаушылық дағдысын 

жетілдіруге ықпал ететін білім алады. Бағдарламада шығармашылық 

сабақтар қарастырылған, ол білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, дарынын ашуға, шығармашылық бастамасына 

нық сеніммен қарауға және өзбетінше ойлауға жетелейді. 

Автор Балалар музыкалық мектебінде жұмыс істеп жүргенде 

педагогика ілімін эмпирикалық жолмен меңгере отырып, тәжірибе 

жүргізіп және сабақ өткізудің түрлі формаларын қолданып, оқытудың 

тиімді педагогикалық технологиясын оқып-үйреніп, «Әлемдік музыка 

әдебиеті» пәні аясында оқытудың жаңа үлгісін жасады, оны сынақтан 

өткізу барысында едәуір жоғары нәтиже көрсетті. 
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Пояснительная записка 

 

Воспитание подрастающего поколения в условиях нового 

времени, в период развития нового общества, где «ведущий фактор – 

это сами люди, их воля, энергия, настойчивость, знания»1 становится 

первоочередной задачей. Чтобы крепко стоять на ногах, занять свою 

нишу в социуме, человека должны отличать «профессионализм, 

патриотичность, способность ставить долгосрочные задачи, умение и 

воля решать их в новых условиях…»2. Данный процесс непрерывен и 

многогранен, но особенно приоритетными становятся детские учебные 

заведения, так как фундаментальные аспекты личности закладываются 

именно в детском возрасте. Поэтому цель всего процесса обучения в 

Детской музыкальной школе и, в частности, предмета «Музыкальная 

литература» внести вклад в гармоничное развитие личности, в 

формирование ее творческого потенциала; расширить кругозор 

школьника, приобщить к культурным ценностям мирового сообщества. 

Программа основана на материалах «Программы по музыкальной 

литературе для ДМШ», «Программы по казахской музыкальной 

литературе для ДМШ» и «Программы по музыкальной литературе для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ» (в плане 

принципов подхода к изучению курса). Настоящая Программа по 

музыкальной литературе не только объединяет и рассматривает 

тематику вышеуказанных программ с единых принципиальных 

позиций, но и расширяет содержание курса, делая изучаемый материал 

последовательным и неразрывным. Такой подход дает возможность 

изучения музыкальной культуры отдельных национальных школ в 

единых временных промежутках, позволяет дать детям более полное 

представление о взаимосвязи искусства и общественной жизни людей 

данной страны, объясняя причинность смены художественных 

направлений, актуальность тематики произведений искусства и 

творческих методов авторов. Курс охватывает исторический период с 

14 по 20 век и имеет более широкий круг затрагиваемых тем по 

сравнению с предыдущими программами, что способствует 

воспитанию более тонкого художественного вкуса обучающихся. Курс 

направлен на развитие способности понимать красоту как классической 

музыки, так всего подлинного искусства в целом. «…ученик, который 

знает пять сонат Бетховена, не тот, который знает двадцать пять сонат, 

здесь количество переходит в качество».3 «…Чем больше человек 

находится во власти только лишь легкого (даже хорошего) искусства, 

тем дальше он от искусства большого, серьезного, которое 

                                                 
1 Назарбаев Н. Казахстан 2030. Алматы, 1998, стр. 15. 
2 См. там же, стр. 80. 
3 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967, стр. 33 
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человечество называет великим искусством… Оно (легкое искусство) 

не затрагивает глубин нашего духовного мира, скользя лишь по его 

поверхности»4. 

Цель образовательной программы по музыкальной литературе: 

формирование гармонично развитой личности, обладающей 

творческой инициативой и самостоятельностью мышления.       

Задачи: 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование музыкальных знаний, умений и навыков;        

 формирование открытой личности, понимающей и 

откликающейся на современные мировые проблемы; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма и культуры межнациональных 

отношений; 

 формирование знаний по истории культурного развития народа и 

его культурных ценностей, как важного фактора партнерских 

отношений. 

 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

 
Программа построена по принципу исторической хронологии и 

охватывает музыкальную культуру стран Западной Европы, России и 

Казахстана, соединяя их в единой временной последовательности. 

Учебный процесс по программе ориентирован на четырехлетний курс, 

с общим объемом 136 часов (один час в неделю). Весь учебный 

материал построен по принципу углубления изучаемого материала на 

каждом новом этапе. На примере это выглядит таким образом: 

Тема: «Песня, танец, марш». Знакомство с темой начинается в 

первой четверти первого года обучения. На протяжении всего первого 

года происходит постоянное рассмотрение жанровой принадлежности 

на музыкальных примерах. В конце первого года – закрепление темы. 

Второй год обучения – рассматриваются старинные танцы в сюитах 

И.С.Баха, экосезы и контрдансы в творчестве Бетховена, менуэты в 

творчестве Моцарта и Гайдна. В конце второго года – закрепление: 

«Жанровая основа творчества композиторов». Другой пример – тема: 

«Музыкальная культура Возрождения». Элементарные понятия даются 

в конце первого года обучения. Сравнения, связи и параллели при 

переходе к Романтизму (второй год обучения). В конце третьего года – 

закрепление в теме «Музыкальные стили в искусстве 14 начала 20 

                                                 
4Кабалевский Д. Дорогие мои друзья, М., 1977, стр. 148 
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веков». Четвертый год – исторический экскурс по музыкальным 

культурам различных национальных школ, начиная с эпохи 

Возрождения. Таким образом, выбранный принцип построения 

материала способствует процессу запоминания и ориентированию 

учащихся в музыкальной культуре как по горизонтали различные 

музыкальные школы в одном отрезке времени), так и по вертикали (от 

эпохи Возрождения к музыке 20 века). 

Программа обеспечивает непосредственное взаимодействие с 

гуманитарным и эстетическим циклом общеобразовательных школ. 

Так, общественно-историческая характеристика эпохи – осуществляет 

связь с предметом «история», литературная основа вокальных и многих 

инструментальных произведений – с предметом «литература», 

характеристика эпохи на уроках дается с позиций неразрывности всех 

видов искусств – что говорит о Мировой художественной культуре, а 

творческие уроки осуществляют связь с предметами музыкальной 

школы – специальностью (владение инструментом) и хоровым классом. 

Использование на уроках наглядного материала хореографического, 

театрального, декоративно-прикладного и изобразительного видов 

искусств осуществляет связи всего эстетического цикла. 

«Межпредметные связи делают знания и глубже и прочнее, они 

направлены на более гармоничное и быстрое развитие школьников», - 

говорит А. Лагутин. 

 

 

Основная часть 

Тематический план дисциплины 

 

Тематический план дисциплины изложен следующим образом: 

Первый год обучения: знакомство с основами музыкального 

искусства, музыкальными жанрами и формами, а также исполнителями. 

Элементарные понятия светского и духовного направлений музыки в 

эпоху Возрождения. Характерные черты стилей Возрождения и 

Барокко. 

Материал излагается доступным языком и на данном этапе 

даются только общие понятия. (Курс имеет «спирали», т.е. повторение 

пройденного материала на следующем, более сложном витке. По мере 

накопления знаний, а также возрастных изменений, педагогу будет 

предоставлена возможность вернуться к данному материалу с других, 

более глубоких позиций.) Учащиеся знакомятся с композиторами 

данного исторического периода. В каждом учебном году имеют место 

часы, предназначенные на закрепление, контрольные или творческие 

уроки, что дает возможность педагогу использовать их по своему 
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усмотрению, исходя из индивидуальных особенностей группы, 

иллюстрируемого материала и др. причин.   

Второй год обучения: – продолжает историческую хронологию. 

Изучаемый материал начинается с творчества И.С.Баха, включает обзор 

музыкальной культуры, предшествующей венской классической школе, 

творчество композиторов венских классиков. Музыкальная культура 

России данного года обучения рассматривает эволюцию русской 

народной песни; музыкальную культуру 18 века (первые русские 

оперы, хоровую и инструментальную музыку в творчестве 

композиторов Фомина, Бортнянского, Хандошкина); музыкальную 

культуру 1-й половины 19 века – жанр романса в творчестве 

А.Алябьева, А.Варламова и А.Гурилева; творчество основоположника 

русской классической музыки М.И.Глинки и А.Даргомыжского. Тема 

«От Возрождения к Просвещению» является повторением, 

закреплением и систематизацией пройденного материала, начиная с 

первого года обучения. В 4-й четверти начинается изучение 

музыкальной культуры 1-й половины 19 века в зарубежной музыке. 

Третий год обучения: – завершает изучение музыкальной 

культуры 1-й половины 19 века, включая инструментальную, оперную 

и вокальную музыку. По завершении темы предусмотрены уроки 

закрепления и сравнения особенностей национальных школ в едином 

временном отрезке. 2-я половина 19 века рассматривает композиторов 

Франции, Венгрии, Чехии, Германии, Норвегии, Италии, России 

(дополнительный материал, не предусмотренный Программой по 

музыкальной литературе для ДМШ, рассматривается обзорно – с точки 

зрения отражения основных художественных принципов эпохи или 

новаторства композиторов). Тема «Музыкальная культура конца 19 – 

начала 20 века» дает представление о новом художественном 

направлении в зарубежной музыке и об особенностях музыкальной 

культуры России.                   

Четвертый год обучения: «Музыка 20-го века» – изучение темы 

начинается с вводных уроков, подразумевающих исторический 

экскурс, тем самым, повторяя и дополняя уже изученный материал. 

Совершенно новой является тема «Джаз», которая также 

рассматривается с позиций возникновения и эволюции, а также 

творчество американского композитора Д.Гершвина. С высоты 

сегодняшнего дня следует признать огромное значение джазовой 

музыки и ее влияние на музыкальную культуру 20 века, поэтому данная 

тема нашла свое место в программе. Музыкальная культура России 20 

века дается в соответствии с Программой по музыкальной литературе. 

Выбор иллюстраций по дополнительному материалу зависит во 

многом от творческого потенциала учителя и проведения уроков, 

развивающих самовыражение учащихся. При этом необходимо 
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учитывать индивидуальные особенности группы, поэтому дать какую-

либо установку невозможно. Объем изучаемого материала 

подразумевает его освоение и внешкольных занятий: посещение 

концертов, выставок, спектаклей, а также репетиций творческих 

уроков. Размышлению над художественными произведениями 

способствует закрепление полученных знаний и впечатлений. Оно 

может быть сделано различными методами. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

Учебный материал первого полугодия посвящен знакомству с 

основами музыкальной культуры. 

Раздел I. Формы бытования музыки 

1. Введение 

Вводная беседа должна раскрыть перед детьми мир музыки: 

многообразие содержания музыкальных произведений, выражение в 

музыкальных произведениях чувств людей. Утвердить в понимании 

учащихся мысль, что жизнь без музыки невозможна. 

Используемый на уроке музыкальный материал может быть 

выбран на усмотрение педагога. Например:  

- «сказка в музыке» - Глинка «Марш Черномора» или «Марш 

деревянных солдатиков» Чайковского;  

- «природа в музыке» - песня «Во поле береза стояла», «Дождик» 

Косенко;  

- «музыка в повседневной жизни» - «Полька» Глинки, русский 

народный танец «Барыня» (или казахский народный танец) и др. 

2. Песенная, танцевальная и маршевая музыка. 
Продолжение и повторение урока предыдущего. Педагог, 

повторяя многообразие содержания произведений на основе 

используемого материала, подводит детей к жанровой основе 

произведений: песня, танец, марш, а также дает сразу понятия: 

народная и профессиональная музыка, куплетная форма (запев и 

припев). На примере этих произведений начинается знакомство с 

выразительными средствами музыки: мажор и минор, мелодия, 

аккомпанемент. 

3. Песня. 

Народная и профессиональная песня. Разновидности народной 

песни, связанной с жизнедеятельностью: трудовые, обрядовые, 

лирические. Древнейшие виды народного творчества: былины и 

исторические песни. Собирание и изучение композиторами образцов 

народного творчества. 



62 
 

Профессиональная песня: отличительные особенности, 

тематическое многообразие. Выразительные средства песен: текст и 

музыка, мелодия и аккомпанемент, куплетная форма. Разновидности 

исполнения песен: соло, ансамбль, хор. 

Рассматриваются понятия (на примере музыкального материала): 

исполнение acappella; аккомпанемент; куплетная форма; певческие 

голоса: сопрано, альт, тенор, бас; мелодия; лад; связь музыки с текстом. 

- Русская народная песня: «Эй, ухнем», «Ходила младешенька по 

борочку», «Аи во поле липенька», 

- Казахская народная песня: «Жар-жар», «Туган жер», «Елимай», 

«Омир туралы». 

- Профессиональная песня: Попатенко «Котенок и щенок», «Почему 

медведь зимой спит» - Книппер, Хамиди «Май жыры», «Бул-бул», 

Абай «Айттым салем, Каламкас». 

Хоры. Разновидности: мужской, женский, смешанный, детский. Голоса, 

их название в зависимости от диапозона. Хоровое исполнение acappella 

и с сопровождением. Повторение и закрепление выразительных средств 

в музыке на изучаемом материале. 

- Прокофьев «Александр Невский» - хор «Вставайте, люди русские». 

Моцарт «Реквием» - «Слезная».  

Чайковский «Евгений Онегин» - «Девицы, красавицы».  

Бородин «Князь Игорь» - хор бояр.  

С.Мухамеджанов оратория «Голос веков» З ч.,  

Хор acappella по выбору педагога. 

4. Танцы. 
Танец – отражение жизни людей. Танцы различных народов. 

Старинные западноевропейские танцы: аллеманда, сарабанда, куранта, 

жига, гавот. Эстрадно-бытовые танцы: вальс (и его разновидность 

вальс-бостон), танго, румба, степ. Выразительные средства 

танцевального жанра музыки: связь музыки с движением, метр и ритм, 

темп. 

- Русский народный танец «Барыня», «Кадриль», украинский народный 

танец «Гопак», белорусский танец « Бульба», кавказский танец 

«Лезгинка», греческий танец «Сертаки», норвежский «Халлинг» (по 

выбору педагога можно использовать другие танцы народов мира). 

И.С.Бах «Бранденбургский концерт» №1 Фа мажор: 3 и 4 части (жига и 

менуэт), Сарабанда из «Оркестровой сюиты» №2 си минор. И. Штраус 

«На прекрасном голубом Дунае», Огинский «Полонез», «Чардаш» 

Монти. (По усмотрению могут быть использованы другие эстрадно-

бытовые танцы). 

5. Марш. 
Разновидности маршей, отличительные черты маршевой музыки. 

Инструментальные и вокальные марши. Дальнейшее знакомство с 
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выразительными средствами музыки: ритм, темп, размер (2-х и 4-х-

дольный), форма. Выразительные средства маршевой музыки: темп 

шага, четкий ритм, преобладание аккордового аккомпанемента. 

- «Шествие Берендея» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова, 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковского, «Марш» из оперы Верди 

«Аида», Дунаевский «Спортивный марш», «Свадебный марш» 

Мендельсона, «Похоронный марш» Шопена, «Орленок» Белого, «Пусть 

всегда будет солнце» Островского.  

6. Использование песенно-танцевальной и маршевой музыки 

в произведениях композиторов. 

Главенствующее положение этих жанров в музыке, как народной, 

так и профессиональной. Использование этих жанров в малых и 

крупных формах инструментальной музыки. Закрепление характерных 

жанровых черт. Повторение выразительных средств музыки (на 

изучаемом материале). 

- Глинка - вариации для фортепиано, но на тему песни «Среди долины 

ровныя»,  

Лядов «8 русских народных песен для оркестра», оратория «Голос 

веков» Мухамеджанова (3 часть), Чайковский «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик», Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин», «Марш» 

из оперы Верди «Аида», Мендельсон «Песни без слов» (по выбору), 

Хамиди «Казахский вальс». 

7. Инструментальная музыка. 
Многообразие инструментальной музыки. Знакомство с 

инструментами (только некоторыми – по усмотрению педагога, т.к. в 

процессе обучения инструментарий будет расширяться). Сольное 

исполнение, разновидности ансамблей, оркестр, разновидности 

оркестров. Рассматриваются понятия: тембр, малые и крупные формы 

инструментальной музыки. Закрепление выразительных средств 

музыки. 

- Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, (по выбору 

педагога можно знакомиться с инструментами на различных 

произведениях, например: «скрипка-концерт» для скрипки с оркестром 

Хачатуряна и т. д.), нар. кюй «Тепен кок», Таттимбет «Сылкылдак», 

Ыхлас «Кертолгау», нар. кюй «Кыз муны». Произведения для народных 

(русского и казахского) оркестров, а также симфонического, духового и 

камерного – по выбору педагога.  

8. Программная и не программная музыка. 

Отличие. Разновидности программной музыки (картинная и 

сюжетная). Конкретность и образность программной музыки. 

Звукоизобразительные возможности инструментальной музыки. 

- «Времена года» и «Детский альбом» Чайковского (пьесы по выбору 

педагога), «Избушка на курьих ножках» из произведения «Картинки с 
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выставки» Мусоргского, «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 

Хачатуряна. «Кос алка» Даулеткерея, «Сары-арка» Курмангазы, «Акку» 

Ыхласа. 

Рассматриваются понятия: «изобразительные приемы», 

Закрепляются выразительные средства музыки. Создается поисковая 

ситуация – музыкальный образ в не программном произведении. 

9. Музыка в театре. 
Сопровождающая роль музыки в драматических спектаклях и 

кино; ведущее значение в музыкальных мультфильмах и кинофильмах. 

- Э.Григ «Пер Гюнт», фрагмент любого мультфильма и 

художественного фильма, где музыка имеет сопровождающую роль. По 

выбору педагога - мультопера. Фрагменты к\ф «И. Грозный» или «А. 

Невский». 

Опера – особенности жанра: синтез искусств. Краткий обзор эволюции 

жанра. Многообразие содержания. Оперные формы: речитатив, ария и 

т.д. 

- Глинка «Руслан и Людмила» (фрагменты). 

Основная идея произведения, характерные черты музыки Глинки.   

Балет – особенности жанра: синтез искусств. Слияние танца и 

пантомимы. Характеристика некоторых танцев (па-де-де, па-де-труа, 

кордебалет). 

- Чайковский «Лебединое озеро» (фрагм.), «Щелкунчик» 

(дивертисмент),            Г. Жубанова «Легенда о белой птице» 

(фрагменты). 

Краткое содержание балетов. Чередование отдельных законченных 

танцевальных пьес. 

Оперетта – особенности жанра. Краткий обзор эволюции жанра. 

Разнообразная музыкально-жанровая структура: ариозно-речитативная, 

песенно-танцевальная музыка, а также музыка эстрадного плана. 

- Ю.Милютин «Цирк зажигает огни» (фрагменты), или Б.Александров 

Свадьба в малиновке», И.Штраус «Летучая мышь» (фрагменты). 

Водевиль и мюзикл – особенности и отличия. Роль музыки. Краткий 

обзор эволюции жанров. Основные элементы водевиля: диалог, 

куплеты, романсы, танцы. Характерные черты мюзикла: использование 

эстрадной и бытовой музыки, хореографического, драматического и 

оперного искусств. 

- Мюзикл-опера «Шербурские зонтики» М. Леграна, мультфильм 

«Бременские музыканты» Г. Гладкова, Р.Роджерс «Звуки музыки», 

«Веселые ребята» или «Весна» И. Дунаевского (фрагменты к\ф). 

 

Раздел II. Музыкальная культура 14 - 18 веков. 

1. Введение. 
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Характеристика эпохи: интерес к познанию мира, первые 

научные открытия, воспевание человека, лучшие образцы 

художественного творчества в области литературы, живописи, 

архитектуры, скульптуры. Выдвижение на первый план светских 

жанров. Многоголосная песня. 

По выбору педагога примеры мадригала, мотета, мессы (как 

подтверждение многоголосного исполнения). 

2. Светская и духовная музыка. 

Ведущие жанры многоголосной хоровой музыки - мадригал, 

мотет, месса. Расцвет жанра мадригала в 16 веке. Истоки, особенности 

жанра: текст, форма, сочетание полифонических и гамофонно-

гармонических приемов. Мотет – особенности жанра, характер. Мотет 

в светской и духовной музыке. Месса –наиболее крупный жанр 

вокального искусства эпохи Возрождения. Особенности жанра, 

исполнительские составы. 

Органная музыка. Особенности инструмента. Появление светской 

органной музыки и дальнейшее развитие церковной органной музыки. 

Появление новых инструментов: клавесин, клавикорд. Наиболее 

характерные жанры: вариации, ричеркар, прелюдии, токкаты. (По 

усмотрению педагога, исходя из наличия фономатериала и других 

особенностей, объем материала этой темы можно сократить, сделав 

акцент на многоголосном исполнении, новых инструментах (светские 

салоны и светская музыка) и органной (церковной) музыке. 

- Дж.П. да Палестрина. Месса папы Марчелло (фрагмент). К. Дж. ди 

Веноза один из мадригалов, О.Лассо «Слезы святого Петра». 

3. Стиль Барокко. 

Основные характерные черты стиля, представители. Жанровое 

многообразие: оперная, инструментальная, духовная музыка. Жанр 

кончерто-гроссо - знакомство. А.Вивальди – расцвет жанра в 

творчестве композитора. «Времена года» – знакомство с 

произведением. 

Закрепление на примере данного произведения выразительных средств 

музыки. 

Инструментальная музыка — жанр сонаты, знакомство с композитором 

Д.Скарлатти; клавирная музыка - знакомство с Ф.Купереном, 

Г.Перселлом. 

- А. Вивальди «Времена года», Концерт ля минор для скрипки со 

струнным оркестром (фрагмент). Д.Скарлатти – одна из сонат по 

выбору педагога.             Ф.Куперен «Тростники», Г. Перселл «Новый 

граунд», К.Монтеверди один из мадригалов, «Орфей» (фрагм.). 

 
Второй год обучения. 

Раздел I. Музыкальная культура 14 - 18 веков. 
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1. Введение. 
Предназначено для повторения пройденного материала, более 

уверенного запоминания и ориентирования в изученном материале, а 

также для подготовки учащихся к изучению творчества И.С.Баха. 

2. И.С.Бах. 
Значение творчества Баха в музыкальной культуре. Содержание 

произведений, жанровое многообразие творчества. Достижения Баха в 

области исполнительского мастерства. Обзор жизненного пути. 

Произведения светской музыки: сюиты, ХТК, концерты. Духовные 

произведения: мессы, страсти. Органные произведения.  

- Одна из 2-х и 3-х голосных инвенций, Одна из прелюдий и фуг ХТК 

(по выбору). Бранденбургский концерт №1 (фрагм.), Одна из сюит (по 

выбору педагога), Токката и фута ре минор, Одна из хоральных 

прелюдий (по выбору) «Страсти по Матфею» (фрагменты). 

Необходимо объяснение следующих понятий: сведения о 

возникновении и устройстве органа, сведения о строении сюиты 

(повторение на музыкальном материале темы «старинные танцы), 

полифонический и гомофонно-гармонический стиль, строение фуги. 

3. Эпоха Классицизма. 
Возникновение данного художественного стиля, его взаимосвязь 

с другими стилями и художественными течениями. Художественные 

принципы: логическая обоснованность, ясность, стройность, простота. 

Развитие оперного жанра в творчестве К.В.Глюка, инструментальной 

музыки в творчестве Мангеймской школы. Вершина в развитии музыки 

Классицизма – искусство венской классической школы. Расцвет  

инструментальных жанров: симфонии, сонаты, струнного квартета. 

Создание метода симфонизма, формирование симфонического оркестра 

и сонатно-симфонического цикла. 

- Й.Гайдн. 
Один из основателей венской классической школы. 

Формирование устойчивого состава симфонического оркестра – заслуга 

Гайдна. Симфония – ведущий жанр творчества композитора. 

Биография и обзор творчества. Характерная черта творчества 

композитора – отсутствие резкого контраста между темами, в 

разработке – выявление внутренних противоречий музыкальных тем. 

Соната ми минор и Ре мажор. Одна из симфоний (по выбору педагога). 

Необходимо объяснение следующих понятий: сонатно-симфонический 

цикл, его строение, форма рондо. 

- В.А Моцарт. 
Отличительная особенность творчества композитора: соединение 

классической строгости и ясности форм с глубокой эмоциональностью. 

Жизненный и творческий путь. Моцарт – один из создателей жанра 

классического концерта. Фортепианное творчество: продолжение 



67 
 

развития сонатной формы, а также сочинения в жанре фантазии. 

Особенность строения сонаты Ля мажор. 

Симфоническое творчество: окончательное закрепление 4-х частного 

цикла, сохранение четкой формы и множества тонких эмоциональных 

нюансов. Духовные произведения: «Реквием» – обзорно: сочетание 

оперной и полифонической музыки, характеристика жанра. 

- Соната Ля мажор, Симфония соль минор (1 часть и фрагменты 

остальных) «Реквием» - на выбор. Необходимо закрепление всех 

пройденных понятий. 

- Л. ван Бетховен. 

Опора на наследие Гайдна и Моцарта, а также значительное 

расширение возможностей музыкального искусства. Влияние на 

творчество идей Французской революции. Отличительные черты 

творчества: динамизм, рельефность тем, драматическое развитие 

музыки от мрака к свету. Биография и обзор творчества. Сонатное 

творчество – «лаборатория» композитора. Жанровое многообразие 

сонат и симфоний, расширение масштабов сонаты. Увертюра - образец 

программной музыки, характеристика жанра. Увертюра «Эгмонт». 

Драматургия развития произведения. 

Соната до минор №8 «Патетическая», Соната до# минор №14 

«Лунная», Симфония до минор №5, Увертюра «Эгмонт». 

Необходимо объяснение следующих понятий: идейность произведения, 

драматургия произведения, кода и ее назначение. Закрепление на 

музыкальном материале всех пройденных понятий. 

- Опера. 
Повторение изученного материала: рождение и эволюция жанра, 

закрепление оперных форм: речитатив, ария и т. д. Опера в творчестве 

Глюка. Опера в творчестве венских классиков. Особое внимание к 

опере в творчестве Моцарта. Реформа Моцарта: органическое слияние 

музыки с драмой, яркость портретов, роль оркестра, реалистичная 

основа. 

Опера «Свадьба Фигаро» – увертюра, Ария Фигаро 1д., ария 

Барбарины, Ария Керубино «Рассказать...», Один из ансамблей (по 

выбору педагога). Мультопера «Волшебная флейта». 

Рассматриваются понятия: речитатив-secco; значение арии, речитатива, 

ансамбля. 

4. Музыкальная культура России. 
Особенности жизненного уклада в России. Музыкальная 

культура и существующие жанры музыки. Положение музыкантов. 

Народная песня и ее значение в формировании национальной 

музыкальной школы. Эволюция народной песни. Роль хорового 

концерта в русской музыкальной культуре – Д.С.Бортнянский. Развитие 

русской оперной школы – Е.И.Фомин. Развитие инструментальной 
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музыки, создание нового жанра в русской музыке: скрипичной сонаты 

без сопровождения – И.Хандошкин. Творчество композиторов как 

подготовительный этап последующего расцвета русской музыки в 19 

веке. 

Календарная нар. песня «А я в поле жито жала», бытовая – 

«Колыбельная», хороводная «Пойду ль я, выйду ль я», былина «Про 

Добрыню» (Р.-Корсаков), трудовая «Дубинушка». 

На музыкальных примерах рассматриваются характерные черты 

русской песенности: подголосочная полифония, переменность и т. д. 

5. От Возрождения к Просвещению. 
Повторение, закрепление и систематизация пройденного 

материала по различным национальным культурам. Сравнение 

национальных культур в единой временной горизонтали. Неразрывная 

взаимосвязь жизненного уклада народа и его культурного наследия. 

Музыкальный материал для слушания и сравнения по выбору. 

 

Раздел II. Музыкальная культура 1-й половины 19 века. 

1. Музыкальная культура России 1-й половины 19 века.  
19 век в России – формирование национальной музыкальной 

школы. Повышенное внимание к опере и камерной вокальной музыке. 

Романс. Краткая история жанра, его отличия от песни. Бытовой романс 

– на основе городской бытовой песни, рассчитанный на певцов-

любителей. А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев – авторы 

популярных романсов. Близость творчества к народной музыке, 

простота и искренность. Характерные романсные интонации, 

особенности аккомпанемента.  

Алябьев - «Соловей», «Зимняя дорога». Варламов - «Белеет парус 

одинокий», «Красный сарафан». Гурилев - «Колокольчик», «Разлука».  

М.И.Глинка. Основоположник русской классической музыки. 

Народность и реализм творчества. Основные жанры: опера, вокальная 

миниатюра. Создание композитором образцов национальной русской 

оперы: героико-эпической и оперы – сказки. Классическая ясность и 

гармоничность формы. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван 

Сусанин»: история создания, сюжет, композиция. Национальный 

характер музыки. Новаторство в характеристике главных персонажей. 

Разбор произведения, слушание музыки. 

Интродукция, каватина и рондо Антониды, Трио «Не томи, родимый», 

танцы 2 д., Песня Вани и реплики Сусанина - 3 д. Хор «Разгулялися...», 

романс Антониды-Зд Речитатив и ария Сусанина - 4 д. Хор «Славься». 

Романсы – мелодическая красота. Соответствие музыки и поэтического 

текста. Цикл «Прощание с Петербургом». Значение романсов Глинки. 

«Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Жаворонок», «Попутная 

песня».  
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Произведения для оркестра. 

Одночастные симфонические увертюры-фантазии. Основоположник 

отечественной симфонической музыки. Анализ и слушание 

произведений. 

«Камаринская», «Вальс-фантазия». 

А.С.Даргомыжский. Творчество композитора – новый этап в 

развитии русской музыки. 

Центральное место в творчестве – романсы и оперы. Романс – 

«творческая    лаборатория». Новый жанр вокальной лирики – 

сатирическая песня. Связь творчества с новым направлением культуры 

– реализмом. Обзор жизни и творчества. 

Вокальная лирика – жанровое многообразие. Особенность взаимосвязи 

музыки  и  текста. Использование мелодии речитативного склада. 

Слушание и разбор произведений. Значение творчества композитора.  

«Червяк», «Титулярный советник», «Ночной зефир», «Мне грустно», 

«Старый капрал». 

Инструментальное творчество – пьесы для оркестра. Характерные 

приемы.  

«Баба Яга», «Казачок». 

Оперное творчество – основоположник народно-бытовой музыкальной 

драмы. Воплощение в музыке темы социального неравенства. 

«Русалка» – важнейшее явление русской сцены. Обзор произведения. 

1 д. - «Ария Мельника», терцет – Andantef-moll «Ах, прошло то 

время...», хоры – «Ах ты, сердце», «Заплетися, плетень», «Как на горе 

мы пиво варили». 2 д. - хор «Сватушка», Песня Наташи. 3 д. - Каватина 

Князя. 

2. Зарубежная музыкальная культура 1-й половины 19 века. 

Зарождение романтизма. 

Изменения общественно-исторических условий, повлекших 

изменения в искусстве. Ведущее место музыки в системе искусств. 

Преобладающие темы в творчестве романтиков и их воплощение. 

Характеристика направления – внутренний мир человека. 

Обусловленность изменений в музыкальных жанрах. Новый жанр – 

лирическая миниатюра. Программность произведений, виды 

программности. Особое отношение к фольклору и к картинам природы. 

Ф.Шуберт. 
Первый крупный представитель музыки романтизма. Знакомство 

с композитором, его страстная любовь к музыке, тяжелое материальное 

положение. Расцвет гения: лучшие произведения в различных жанрах. 

Ведущее место в творчестве - вокальная лирика: богатство содержания 

и формы. Циклы песен. Инструментальное творчество: фортепианные 

миниатюры, сонаиы, симфонические произведения. Новаторство в 

области музыкального языка и жанров.Песни - «Серенада», «Форель», 
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«Лесной царь», «Шарманщик». Увертюра «Розамунда», симфония №8 

(фр.). Вальсы, экспромты. 

Ф.Шопен. 
Создатель польской музыкальной школы. Ведущая тема в 

творчестве Шопена. Оторванность от Родины, гражданственность 

творчества. Сочетание лирических и глубоко драматических образов. 

Многообразие жанров фортепианной музыки. Особенности стиля и 

музыкального языка. Новаторство: создание инструментальной 

баллады, самостоятельность жанра прелюдий, художественность 

этюдов, классически совершенная форма ноктюрна. Обзор жизни и 

творчества. Разбор произведений. Значение композитора. 

«Революционный» этюд, Прелюдии и ноктюрны (1 - 2 по выбору), 

Баллада (одна на выбор), Вальс, мазурка, полонез (1 -2 по выбору), 

Соната си бемоль минор (фрагм.). 

3. Закрепление и систематизация пройденного материала 
Сравнение национальных культур в единой временной 

горизонтали. Неразрывная взаимосвязь жизненного уклада народа и его 

культурного наследия.  

Музыкальный материал для слушания и сравнения по выбору. 

 

Третий год обучения. 

Раздел I. Европейская музыкальная культура 1-й половины 

19 века. 

1. Введение. Повторение пройденного материала 

Связь с изученным ранее материалом.  

2. Н.Паганини. 

Творчество композитора – яркое проявление музыки романтизма. 

Художник-новатор: совершил переворот в скрипичном 

исполнительском искусстве. Виртуозность произведений. Виртуоз-

гитарист. Воздействие творчества на последующее развитие 

инструментальной музыки.  

«Вечное движение», один из каприсов, одна из сонат для скрипки, одна 

из сонат для гитары (по выбору педагога). 

3. Опера 1-й половины 19 века в творчестве зарубежных 

композиторов. 
Повторение особенностей жанра, оперных форм и реформ. 

Итальянская опера, особенности жанра. 

Дж. Россини – обзор творческого пути. «Севильский цирюльник» – 

шедевр в жанре оперы-буффа. Реализм традиционных буффонных 

персонажей. Органическая связь музыки с текстом. Разбор наиболее 

ярких номеров оперы. Опера «Вильгельм Телль» – начало нового 

жанра: героико-романтической музыкальной драмы. Связь сюжета с 

освободительной борьбой, роль оркестра и хоровых сцен.  
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«Севильский цирюльник» - увертюра, ария Фигаро 1 д., ария Бартоло 

«Клевета», а также вокальные характеристики дона Базилио и Розины 

по усмотрению педагога. «Вильгельм Телль» - увертюра, одна из 

хоровых сцен. 

4. Особенности национальных школ 1-й половины 19 века. 
Повторение, закрепление и систематизация пройденного 

материала. Слушание музыки по выбору педагога.  

 

Раздел II. Музыкальная культура 2-й половины 19 века. 

1. Зарубежная музыкальная культура 2-й половины 19 века 

2-я половина 19 века – поздний этап в развитии романтизма. 

Неравномерное развитие и различные пути в зависимости от 

национальных и исторических условий. 

Музыкальная культура Венгрии. 

Краткая характеристика общественно-исторического уклада. Ф.Лист –

исполнитель-виртуоз, дирижер, композитор, общественный деятель. 

Опора творчества на народную музыку. Двойственность 

мировоззрения. Огромный исполнительский репертуар. Борьба за 

положение артиста в обществе и новые веяния в искусстве. Помощь 

многим композиторам. Дирижерская, пропагандистская и литературная 

деятельность. Творческое наследие, новаторство: в области 

музыкального языка и инструментальной музыки - создание жанра 1-

частной программной симфонической поэмы и сонаты-поэмы. 

Транскрипции. Образцы вокального, симфонического и фортепианного 

творчества. 

Для ф-но: «Мефисто-вальс», «Венгерские Рапсодии» (1 - 2 по выбору), 

цикл пьес «Годы странствий» (одна пьеса из каждой части по выбору 

педагога), соната си минор (фрагменты), одна из транскрипций, 

симфоническая поэма «Прелюды» (фрагмент), вокальные произведения 

(1 - 2 по выбору педагога). 

Музыкальная культура Франции. 

Сложность и противоречивость обстановки: богатство и нищета. 

Внешняя пышность – развитие легкой музыки. Нарастание 

демократического движения. В искусстве: стремление к 

демократизации, доступность, сюжеты из реальной жизни. 

Возникновение новых жанров оперы: лирическая (Ш.Гуно), оперетта 

(Ж. Оффенбах). Новые романтические черты в жанре балета (А.Адан, 

Л.Делиб). С 70-х годов – возрастает значимость инструментальной 

музыки (К.Сен-Сане, С.Франк). 

Ж.Оффебах – композитор, дирижер, виолончелист. 

Основоположник французской (парижской) оперетты. Многообразие 

сюжетов, объединенных основной темой – изображением современных 

нравов. Французский городской фольклор – основной источник 
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музыки. Сочетание фольклора с опытом профессионально-

художественной классики. Три разновидности оперетт: оперетты-

пародии, комедии нравов, лирико-комедийные оперетты. Мелодия и 

ритм – определяющие факторы музыки. 

«Прекрасная Елена», «Парижская жизнь», «Перикола» (фрагм. По 

выбору педагога). Ж. Бизе и его «Кармен». 

Ж. Бизе – создатель реалистической музыкальной драмы. 

Национальная почва оперного искусства. Народный характер 

музыкального тематизма. Реализм творческого метода. Опера 

«Кармен» реалистическая психологическая драма. Композиция оперы. 

Музыкальный язык, принципы музыкального развития. Чередование 

народных и драматических сцен. 

1 д. - «Хабанера», «Сегидилья»; 2 д. - «Куплеты Тореадора», «Ариозо 

Хозе»,      3 д. - сцена гадания, 4 д. - антракт, «дуэт Кармен и Хозе», 

заключительный хор. 

Г.Берлиоз – носитель передовых идей своего времени, 

композитор и дирижер, музыкальный критик и публицист, один из 

основоположников дирижерского искусства. Берлиоз - новатор: в 

области оркестровки, в создании нового типа программности. 

Взаимопроникновение жанров вокальной и инструментальной музыки 

в творчестве композитора, театрализация симфонии. 

«Фантастическая симфония» (фрагм.), симфонии «Гарольд в Италии», 

«Осуждение Фауста» (фрагменты по выбору педагога). 

Необходимые понятия: лейтмотивность, ее смысловая нагрузка в 

произведении, а также закрепление всех уже известных понятий. 

Музыкальная культура Чехии. 

Чехия во второй половине 19 века. Судьба чешских музыкантов. 

Основатель национальной классической школы – Б.Сметана и его 

последователь А.Дворжак. Развитие разнообразных жанров чешской 

музыки. Связь творчества композиторов с историческими 

национальными событиями. Создание чешской классической оперы и 

национальной вокальной школы. Жанровое многообразие творчества 

композиторов. 

Б.Сметана – «Песня свободы», «Чешские танцы» (по выбору), 

фортепианное трио g-m А. Дворжак – «Славянские танцы» ( по 

выбору), 9-я симфония (фрагменты), концерт для виолончели с 

оркестром (фр-т), опера «Русалка» (фрагменты). 

Музыкальная культура Германии. 

Творческий подъем музыкальной культуры Германии 40-х годов. 

Борьба творческих направлений в немецкой музыке: «веймарская» и 

«лейпцигская» школы, «вагнерианцы» и «брамсианцы». Отражение в 

творчестве Вагнера и Брамса разных сторон немецкой 
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действительности, различные методы ее отображения, разные жанры 

музыкального искусства. 

И.Брамс – преемник и продолжатель классических традиций, их 

обогащение достижениями немецкого романтизма. Национальные 

черты музыки. Большое значение в творчестве венгерской и славянской 

музыки. Жизненное содержание произведений. Жанровое 

многообразие. Противоречие романтических образов с классическим 

методом изложения. Сочетание строгой логики и импровизационности 

развития в произведениях. Круг образов. Новая трактовка 

инструментальных концертов. 

«Венгерские танцы» (по выбору), симфония №3 (фрагмент), концерт 

для ф-но с оркестром №2 (фрагмент), песни – «Тоска по родине», «К 

фиалке», «Колыбельная». 

Музыкальная культура Италии. 

Итальянская опера 19 века: превращение оперы-seria в 

повествование о любви при сохранении виртуозности вокальных 

партий. В.Беллини и Г.Доницетти и Дж. Россини – завершение 

господства стиля бельканто. Создание нового вида оперы – 

реалистической музыкальной драмы. Дж. Верди – великий классик 

итальянского оперного искусства. Народность, неразрывная связь с 

национальной культурой. Правдивость и реализм, мелодическое 

богатство произведений. Неразрывная связь с идеями освободительной 

борьбы итальянского народа. Социальная направленность творчества. 

Принципы оперного творчества: лаконичность либретто, упор на 

характеры и чувства героев. Принципы оперной драматургии - 

сочетание законченных номеров со сквозным развитием.  

В.Беллини опера «Норма» – ария Нормы. Дж. Верди «Травиата», 

«Аида», «Фальстаф» (фрагм.). («Фальстаф возможно заменить на 

«Отелло»). 

Музыкальная культура Норвегии. 

Исторические особенности Норвегии во 2-й половине 19 века. 

Развитие национальной культуры, открытие национального театра. 

Собирание, запись народной музыки. Первый классик норвежской 

музыки – Э.Григ, национальный характер творчества Грига. 

Дирижерская и просветительская деятельность. Содержание 

творчества, его связь с народным бытом. Самобытность стиля. 

Жанровое многообразие. Тяготение к жанру миниатюр. Программность 

произведений. 

«Лирические пьесы»: «Шествие гномов», «Ноктюрн», «Свадебный день 

в Трольхаугене» Фортепианный концерт. Симфоническая сюита «Пер 

Гюнт». 

2. Новая русская музыкальная школа 
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Введение – расцвет музыкального искусства в России во 2-й 

половине 19 века. Борьба за простоту и доступность искусства. 

Музыкальная жизнь данного периода: РМО, открытие учебных 

заведений. Образование «Могучей кучки», цели и задачи кружка. 

Знакомство с композиторами: А.Бородиным, М.Мусоргским, 

Н.Римским-Корсаковым. Особенности индивидуального дарования. 

А.П.Бородин – крупный ученый и великий композитор. 

Творчество Бородина – отражение величия и мощи русского народа. 

Опора на народную музыку. Сочетание эпической широты и глубокого 

лиризма. Величавые былинные русские образы и прихотливые, полные 

неги – восточные. Центральное место в творчестве - опера и симфония. 

«Богатырская» симфония – эпический характер произведения. Разбор и 

слушание 1-й части. Опера «Князь Игорь» – эпический жанр 

произведения, патриотическая направленность. Русский и восточный 

элемент в опере. Значение хоровых сцен. Музыкальная характеристика 

персонажей. Песни и романсы – сказочные и эпические темы. 

Собственные тексты романсов. 

«Богатырская» симфония 1-я часть, опера «Князь Игорь», вокальные 

произведения - «Море», «Спящая княжна», «Песня темного леса». 

М.П.Мусоргский – великий русский композитор-классик. Яркая 

социально-обличительная творческая направленность. Центральное 

место в творчестве – народ как личность. Главенствующее жанровое 

положение – опера. Создание психологических музыкальных 

портретов. Новаторство в области музыкального языка. Влияние 

творчества Мусоргского на развитие мировой и отечественной 

музыкальной культуры. Опера Борис Годунов» – история создания, 

идея произведения. Главное действующее лицо оперы – народ. 

Народные сцены и их значение. Разбор оперы, слушание музыки. 

Вокальное творчество – основная тематика песен. Социальная 

направленность большинства произведений, отражение крестьянской 

жизни. Цикл песен на слова автора «Детская». Цикл фортепианных 

пьес «Картинки с выставки». 

«Картинки с выставки», вокальные циклы «Детская», «Без солнца», 

«Песни и пляски смерти» (1-2 песни по выбору педагога). Опера 

«Борис Годунов» - (основные фрагм). 

Н.А.Римский-Корсаков. Национальный характер творчества. 

Значительный вклад в области гармонии и инструментовки. Основа 

творческого наследия – оперы (особенно мир сказок и преданий). 

Народно-песенная основа оперных произведений. Симфонические 

произведения и значение симфонического творчества. Значительный 

вклад в области гармонии и инструментовки. Дирижерская 

деятельность. 
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Симфоническая сюита «Шехеразада» – строение цикла. 

Программность. Выразительная роль отдельных инструментов 

оркестра. Тематическое единство. Изобразительность музыки. 

Опера «Снегурочка» – идея произведения. История создания, 

содержание. Роль народно-песенных интонаций. Народно-обрядовые 

сцены в опере. Роль оркестра. Музыкальная характеристика 

действующих лиц. Реальность и фантастика. Лейтмотивность. 

«Шехеразада», опера «Снегурочка»: портреты Снегурочки, Берендея, 

Леля, Мизгиря; оркестровые эпизоды - Вступление, Шествие царя 

Берендея, сцена таяния. Народно-обрядовые сцены – «Проводы 

масленицы», хор «Ай, во поле липенька». Заключительный хор. 

3. П.И.Чайковский. 

Многообразие содержания творчества. Создание 

индивидуального музыкального языка. Психологическая глубина 

произведений и героев композитора. Преемственность традиций: 

сочетает лиричность симфоний Моцарта и Шуберта с конфликтностью 

симфоний Бетховена. 

Дирижерская деятельность. Жанровое многообразие творчества. Связь 

с народной песней. Жизненный и творческий путь. Основная тема 

творчества – борьба человека за счастье. Основные жанры 

симфонической музыки Чайковского. Содержание, богатство образов, 

совершенство формы. Оперное творчество – поиск собственного пути. 

Опера «Евгений Онегин» – мир чувств персонажей, психологическая 

глубина, развитие образов. Особенности музыкального языка. Балетное 

творчество – новое отношение к музыкальному содержанию. 

Симфонические приемы развития. Вокальное творчество. Романсы 

Чайковского – маленькие драматические пьесы. Глубина и 

масштабность содержания. Чайковский – первооткрыватель жанра 

инструментального концерта в русской музыке. Он первый русский 

композитор, получивший широкое признание за рубежом. 

1-я симфония соль минор «Зимние грезы», опера «Евгений Онегин» - 

вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги, сцена письма, хор 

девушек, Ария Онегина, Вальс, 5-я картина.1-2 романса (по выбору 

педагога), фрагменты балетов (по выбору педагога) - как повторение и 

ознакомление. 

4. Особенности национальных школ 2-й половины 19 века. 

Повторение, закрепление и систематизация пройденного 

материала. Слушание музыки по выбору педагога. 

 

Раздел III. Музыкальная культура конца 19 начала 20 веков. 

1. Зарубежная музыкальная культура. 
Разнообразие художественных направлений. Возникновение в 

последней трети 19 века импрессионизма. Художественные принципы 
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направления: изысканность и утонченность звучания, стремление к 

передаче тонких и сложных ощущений, воплощению мимолетности 

впечатлений, одухотворенной пейзажности. Продолжение традиций 

романтизма (без драматизма и социальных тем). Яркие представители 

музыкального импрессионизма К.Дебюсси и М.Равель. Влияние 

особенностей музыкального языка Мусоргского на музыку Дебюсси и 

Равеля. 

К. Дебюсси – основоположник музыкального импрессионизма. 

Исключительное место в творчестве – пейзаж. Создатель нового 

пианистического стиля и импрессионистской мелодики. Значение 

гармонии и звучания оркестра в произведениях композитора. 

Важнейшее место в творчестве – фортепианная музыка. Влияние 

творчества на музыку других композиторов: Б.Бартока, 

И.Стравинского. 

Фортепианные произведения - «Сады под дождем», «Девушка с 

волосами цвета льна». Симфоническая сюита «Море», Симфонический 

ноктюрн «Облака». 

М.Равель. Красочность, колоритность музыки в сочетании с 

классическими традициями. Опора на народную французскую и 

испанскую музыку. Разнообразие тематики и жанров. Особенности 

гармонического языка. 

Балет «Дафнис и Хлоя» (фрагменты), Фортепианные произведения: 

«Игра воды», 1-2 пьесы из циклов «Отражения», «Ночной Гаспар», 

«Гробница Куперена». «Болеро». 

2. Музыкальная культура России 
Нарастание освободительного движения в преддверии революции 

1905 года. Новые настроения, новые темы. Романтические иллюзии в 

преобразовании общества силой искусства (А.Скрябин), весенние 

предчувствия будущих гроз (С.Рахманинов). Деятельность музыкантов 

разных поколений. Синтез вокальной и инструментальной музыки. 

Сжатие музыкальных форм, особенно в творчестве Скрябина 

(одночастная симфоническая поэма). Усиление значения жанра 

концерта, а также камерных вокальных и инструментальных жанров. 

С.Рахманинов. Гармоничное соединение в творчестве традиций 

русского и европейского искусства, разных эпох и культур. Творческое 

наследие композитора. Особое место – фортепианное творчество. 

Стремление к монументальной виртуозности, уподоблению 

фортепиано симфоническому оркестру. Центральная звуковая идея 

фортепианных концертов. Вокальное творчество. 

2-й концерт для ф-но с оркестром (фрагм.), «Прелюдии» (1 - 2), 

«Музыкальные моменты» (1 -2), этюды - картины (1 - 2). Вокальные пр-

я: «Вокализ», «Сирень», «Весенние воды». 
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А.Скрябин. Утверждение творческой воли человека, героики 

личности. Идеалистическое представление действительности. 

Эволюция творчества. Музыкальный язык композитора. Скрябин - 

пианист, непревзойденный исполнитель собственных произведений. 

Фортепианное, симфоническое творчество. 

Фортепианные пр-я: Прелюдии (1-2), Поэма (по выбору), 4-я соната 

(фрагм.). Оркестровые пр-я: «Божественная поэма», «Поэма огня». 

И.Стравинский. Сочетание в творчестве русской, а также 

западноевропейской (в особенности французской) художественной 

культуры. Знакомство с Дягилевым. Руководство «Русскими сезонами» 

в Париже. Дирижерская деятельность. Особенности музыкального 

языка композитора. Религиозная тематика позднего творчества. 

Балеты: «Жар-птица», «Петрушка» (фрагм.) 

3. Музыкальные стили в искусстве 14 – начала 20 веков. 

Повторение, закрепление и систематизация пройденного 

материала. Слушание музыки по выбору учащихся. 

 

Четвертый год обучения 

Раздел I. Музыкальная культура 14 - начала 20 веков 

Повторение и закрепление пройденного материала 

Тема предназначена для повторения пройденного материала и 

связи предшествующего материала с материалом четвертого года 

обучения. 

Слушание музыки по усмотрению педагога, а также по желанию 

учащихся. 

 

Раздел II. Музыкальная культура зарубежных стран 20 века. 

1. Введение. 

Характеристика общественно-политических преобразований 

общества и, как следствие, особенностей культуры искусства. 

Многообразие стилей и творческих направлений. Новое содержание – 

новые формы, необычные звучания. Отношение к традициям 

музыкальной культуры и фольклору, а  также к исполнительскому 

искусству. 

2. Музыкальная культура европейских стран. 
- Немецкая музыка. Новое художественное направление -

экспрессионизм, его создатели: А.Шенберг, А.Берг и А.Веберн 

(нововенская школа). Додекафонная система. Творческие устремления 

композиторов, наиболее значительные произведения. Творческие 

интересы X.Эйслера и К.Вейля. Карл Орф – немецкий композитор и 

педагог. Твоческие принципы композитора, педагогическая система. 

П.Хиндемит – отражение в творчестве проблем современности, 
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жанровое многообразие произведений, обращение к приемам и формам 

старинной музыки. 

Иллюстративный фономатериал по выбору педагога. 

- Английская музыка. Краткий исторический экскурс. Связь 

прошлого с настоящим. Б.Бриттен – один из крупнейших мастеров 

английской музыки. Гуманизм творчества, всеобъемлемость жанров. 

Главное место в творчестве – опера и оратория. Новаторство. 

Концертная и общественная деятельность. Повсеместная известность в 

музыке 20 века эстрадных ансамблей «Битлз», «Роллинг Стоунз». 

Произведения для детей: опера «Маленький трубочист», 

симфонические произведения «Простая симфония» и сюита 

«Музыкальные утренники» (фрагменты). 1 — 2 песни «Битлз» и 

«Роллинг Стоунз». 

- Венгерская музыка. Краткий исторический экскурс – от 

прошлого к настоящему. 3.Кодай и Б.Барток – наиболее яркие 

представители венгерской музыки. Вклад музыкантов в развитие 

национальной и европейской музыкальной культуры. Гражданственная 

направленность творчества Бартока. Эволюция стиля. 

Иллюстрация фономатериала по выбору педагога. 

3. Джаз. 

Зарождение и истоки джазового искусства. Разнообразие стилей: 

новоорлеанский (Д.Ролл, Б.Смит), чикагский (Л.Армстронг), свинг 

(Р.Элдридж, Б.Холидей). Становление биг-бенда (Ф.Хендерсон, 

Д.Эллингтон), боп (Ч.Крисчен, Ч.Паркер), фанки (X.Блейки, X.Силвер, 

Ч.Мингус), авангардисты (С.Тейлор, О.Коулмен). Джон Колтрейн – 

один из величайших создателей джаза. Рок-н-ролл – результат 

взаимодействия джаза и модных танцевальных ритмов. Оркестр 

Утесова – наиболее заметное явление русского джаза. «Ленинградский 

диксиленд» - представитель одного из направлений классического 

джаза в России. 

Иллюстрация фономатериала по выбору педагога. 

4. Д.Гершвин. 

Крупнейший американский композитор и пианист. Сочетание в 

музыке импровизационности джаза, афро-американского фольклора, 

эстрадной музыки и европейской классики. Своеобразие музыкального 

языка композитора. Вершина творчества – первая национальная 

американская опера «Порги и Бесс». Значение творчества композитора. 

«Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» (фрагменты). 

 

Раздел III. Музыкальная культура советского периода 

1. Введение. 
От прошлого к современности. Связь русской и советской 

музыкальной культур в области жанров и методов. Новое в тематике 
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произведений в советский период. Многонациональность искусства. 

Отношение художников-музыкантов к новому общественному укладу. 

2. С.Прокофьев. 
Крупнейший композитор 20 века. Воплощение тем радости, 

энергии и гармонии жизни в произведениях. Связь с традициями 

прошлого и новые пути настоящего в области средств музыкальной 

выразительности, нетрадиционности сюжетов и принципов 

музыкальной драматургии. Новаторство в области балетной музыки и 

самобытность фортепианных произведений. Многожанровость 

симфонизма. Обзор симфоний с позиций нового слова в музыкальной 

культуре. Яркая образность симфонических произведений. Обзор 

балетного творчества. Широкий круг сюжетов. Продолжение 

классических традиций русского балета. Особенности творческого 

метода. Актуальность национально-героической тематики вокально-

симфонических жанров творчества, а также киномузыки. 

Проникновение в музыку приемов кинодраматургии. Традиционность 

форм и жанров фортепианной музыки при новизне образов. 

Классические традиции фортепианного стиля, неприятие 

романтической пышности. Обзор сонатного творчества с позиций 

формы, тематизма и средств выражения. 

«Мимолетности» (несколько произведений по выбору), 7-я симфония 

(фрагменты), кантата «А. Невский» (фрагменты), балет «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты), (можно использовать фортепианные циклы 

«Сказки старой бабушки», «Сарказмы»). 

3. Д.Шостакович. 
Один из крупнейших композиторов-симфонистов современности. 

Богатство содержания и художественное своеобразие музыки. 

Основная тема творчества – человек. Инструментальная 

направленность. Связь музыки Шостаковича с традициями русской 

музыкальной классики. Жанровое многообразие творчества. Значение 

Шостаковича симфониста. Обзор 15 симфоний с позиций 

преемственности и индивидуальности стиля, содержания и 

драматургии. Обзор фортепианного творчества. Первый в советской 

музыке цикл «24 прелюдии и фуги». Вершина камерно-

инструментального творчества - фортепианный квинтет. 

Фрагменты симфоний (по выбору), 7-я симфония 1 часть, «24 

прелюдии и фуги» (1 — 2 по выбору), фортепианный квинтет 

(фрагменты). 

4. А.Хачатурян. 
Самобытность музыки. Синтез мирового и национального 

музыкального искусства. Красочность, темперамент, жизненная 

энергия произведений. Жанровое многообразие творчества. Хачатурян 

- создатель национального балета. Национальный характер, 
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ритмическая своеобразность, произведений. Театральный симфонизм. 

Обзор концертного творчества. Национальная основа произведений. 

Образное содержание, яркая контрастность тем. Виртуозность, 

темпераментность – как средство раскрытия содержания. 

Балеты: «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты), Фортепианный и 

Скрипичный концерты (фрагменты). 

5. Д.Кабалевский. 
Композитор, педагог, общественный деятель. Ценный вклад в 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. Тема юности – 

одна из центральных тем творчества. Оптимизм музыкальных 

произведений. Многообразие тем и жанров. 

«Реквием» (фрагменты), Концерт для скрипки с оркестром 

(фрагменты). 

(Можно использовать другие произведения по выбору педагога). 

6. Повторение, закрепление и систематизация всего 

пройденного материала. 

Тема предназначена для завершающего закрепления и 

осмысления изученного материала как по вертикали, так и по 

горизонтали. Рекомендуются творческие уроки, в которых учащиеся 

смогут продемонстрировать свое творчество, базирующееся на 

полученных знаниях, умениях и навыках. 

 

Примерный календарно-тематический план 

1-й год обучения 1 час в неделю 

№ 

раздел 

№ 

тема 

Название раздела темы Кол-во часов 

теория практика 

1.  Формы бытования музыки 10 13 

 1.  

2. 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Вводная беседа 

Песенная, танцевальная и 
маршевая музыка (обзор)  

Песня                                                                                                                   

а) народная 

б) профессиональная 

в) хоры 

Танцы                                                                                                                  

а) народные 

б) старинные 

в) эстрадно-бытовые, бальные 

Марши                                                                                                                 

а) сказочные, детские, 

спортивные 

б) торжественные, свадебные, 

похоронные 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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7. 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Использование песенно-

танцевальной и маршевой 

музыки в произведениях 

композиторов               

Инструментальная музыка                                                                                

а) сольные произведения и 

ансамблевые произведения 

б) оркестровые произведения, 

разновидности оркестров 

Программная и не программная 

музыка     

Музыка театра и кино                                                                                      
а) музыка театра и кино 

(сопровождающая и основная 

роль музыки - обзор)  

б) балет 

в) опера 

г) оперетта 

д) водевиль, мюзикл 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

2.  Музыкальная культура 14-18 

веков 

5 6 

 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Эпоха Возрождения 
а) характеристика эпохи 

б) духовная музыка 

в) светская музыка 

Эпоха Барокко                                                                                                     

а) характеристика эпохи 

(основные черты и жанровое 

многообразие) 

б) Вивальди 

в) Скарлатти 

Закрепление и 

систематизация пройденного 

материала 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  15 19 

 Всего: 34 

 

2-й год обучения, 1 час в неделю 

№ 

раздел 

№ 

тема 

Название раздела темы Кол-во часов 

теория практика 

1.  Музыкальная культура 14 - 

18 веков 

19 

 1.  Повторение пройденного  1 
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2. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала 

И. С. Бах                                                                                                               
а) творческий портрет 

б) светские произведения 

в) духовные произведения  

Эпоха классицизма                                                                                              
а) художественные принципы 

эпохи. Инструментальное 

творчество венских классиков: 

б) Й. Гайдн 

 - творческий портрет 

 -сонатное творчество 

 -симфоническое творчество 

в) В. А. Моцарт 

 - творческий портрет  

-сонатное творчество  

-симфоническое творчество  

г) Л. Бетховен 

-творческий портрет  

-сонатное творчество  

-симфоническое творчество 

-увертюры  

Опера                                                                                                                    

а) возникновение, развитие и 

особенности жанра 

б) опера в творчестве венских 

классиков   

Музыкальная культураРоссии                                                                              
а) характеристика эпохи, этапы 

эволюции русской песни 

б) знакомство с 

композиторами: Бортнянским, 

Фоминым, Хандошкиным 

(наиболее яркое проявление 

творчества)  

От Возрождения к 
Просвещению (повторение и  

систематизация пройденного 

материала)                                                                                        

а) особенности музыкальной 

культуры Западной Европы 

б) особенности музыкальной 

культуры России 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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в) особенности музыкальной 

культуры Казахстана                                         

 

2. 

  

Музыкальная культура 

первой половины 19 века 

 

15 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 «Музыкальная культура 

России 1-й половины 19 века»                                
а) романс, творчество 

Алябьева, Варламова, Гурилева 

б) М. И. Глинка 

 - творческий портрет  

- опера «Иван Сусанин» 

- романсы и песни  

-произведения для оркестра 

в) А. С. Даргомыжский 

- творческий портрет 

- вокальное творчество 

- оперное творчество 

 «Зарубежная музыкальная 

культура 1-й половины 

19века» 

а)Зарождение эпохи 

романтизма 

- характерные черты,  новое в 

музыкальных жанрах 

б) Ф. Шуберт - первый 

крупный представитель эпохи 

романтизма. 

- жизненный и творческий путь 

- вокальное творчество 

- инструментальное творчество 

- новаторство творчества 

в) Ф. Шопен                                                                                                            

- творческий портрет 

- многообразие фортепианного 

творчества 

- новаторство, 

гражданственность  

Закрепление и 

систематизация пройденного 

материала 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

  14 20 

 Всего: 34 
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3-й год обучения, 1 час в неделю 

№ 

раздел 

№ 

тема 

Название раздела темы Кол-во часов 

теория практика 

1.  Европейская музыкальная 

культура первой половины 

19 века  

4 

 1.  

 

2. 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

Введение. Повторение 

пройденного материала    

Н. Паганини   

- знакомство с композитором, 

обзор творчества 

Опера 1-й половины 19 века в 

творчестве зарубежных 

композиторов   
а) развитие жанра (повторение) 

б) Дж. Россини и его 

«Севильский цирюльник» 

Особенности национальных 

школ 1-й половины 19 века 

(систематизация пройденного 

материала) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.  Музыкальная культура 2-й 

половины 19 века 

26 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зарубежная музыкальная 

культура 2-й половины 19 

века»а) Музыкальная культура 

Венгрии                                                                      

- творческий портрет Ф. Листа 

- творчество: вокальное, 

симфоническое, фортепианное 

- новаторство 

б)Музыкальная культура 

Франции                                                                     

- характерные черты 

- Ж. Оффенбах - знакомство с 

композитором и его 

творчеством 

- Ж. Бизе и его « Кармен» 

- Г. Берлиоз -знакомство с 

композитором, обзор 

симфонических пр - й 

в) Музыкальная культура 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Чехии                                                                          

- характерные черты 

- национальный характер 

произведений Дворжака и 

Сметаны  

г) Музыкальная культура 

Германии                                                                    

- характерные черты 

- И. Брамс: знакомство с 

композитором, 

инструментальное творчество  

д) Музыкальная культура 

Италии                                                                        

- характерные черты 

- Дж. Верди: знакомство с 

композитором, реализм 

оперного творчества  

е) Музыкальная культура 

Норвегии                                                                     

- характерные черты 

- Э. Григ: знакомство с 

композитором, фортепианное и 

камерно-вокальное творчество  

«Новая русская музыкальная 

школа» 
а) Введение  

б) А. Бородин 

- знакомство с композитором 

- симфоническое и вокальное 

творчество  

-оперное творчество  

в) М. Мусоргский 

- знакомство с композитором 

 - оперное творчество 

-симфоническое и вокальное 

творчество  

г) Н. А. Римский-Корсаков 

 - знакомство с композитором 

 - оперное творчество  

-симфоническое творчество  

П. И. Чайковский                                                                                               

а) творческий портрет 

б) симфоническое творчество 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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в) оперное творчество 

Особенности национальных 

школ 2-й половины 19 века 

(систематизация пройденного 

материала) 

3.  Музыкальная культура 

конца 19 начала 20 веков 

4 

 1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Зарубежная музыкальная 

культура 

а) импрессионизм – 

характеристика 

художественного направления 

б) творчество К. Дебюсси 

в) творчество М. Равеля 

Музыкальная культура 

России 
а) введение 

б) творчество С. Рахманинова 

в) творчество А. Скрябина 

г) творчество И. Стравинского 

Музыкальные стили в 

искусстве 14 начала 20 веков 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  14 20 

 Всего 34 

 

4-й год обучения, 1час в неделю 

№ 

раздел 

№ 

тема 

Название раздела темы Кол-во часов 

теория  практика 

1.  Музыкальная культура 14 

начала 20 веков 

4 

 1.  

 
Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 2 

2.  Музыкальная культура 

зарубежных стран 20-го века 

10 

 1. 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Введение  

Музыкальная культура 

европейских стран (обзорно)                                    

а) Германии 

б) Англии 

в) Венгрии 

Джаз                                                                                                                     
а) зарождение и истоки 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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4. 

 

 

 

б) разнообразие стилей 

в) взаимодействие с другими 

видами искусства и 

возникновение новых жанров 

Д. Гершвин                                                                                                          

а) знакомство с композитором 

б) оперное творчество: «Порги 

и Бесс» 

в) симфоническое творчество 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

3.  Музыкальная 

культурасоветского периода 

17 

 1. 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

Введение 

С. Прокофьев                                                                             

а) творческий портрет 

б) симфоническое творчество 

в) балетное творчество 

г) кантаты, фортепианные 

произведения  

Д. Шостакович 

а) творческий портрет 

б) симфоническое творчество 

в) фортепианное творчество  

А. Хачатурян 

а) творческий портрет 

б) балетное творчество 

в) концерты  

Д. Кабалевский 

- обзор творчества композитора 

Закрепление пройденного 

материала, систематизация 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

3 

   16 18 

  Всего 34 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании каждого учебного года у учащихся должны 

быть сформированы соответствующие ключевые компетенции: 

Первый год  

Знания: 

- многообразие музыкальных произведений; 

- жанровая основа музыкальных произведений; 

- выразительные средства музыки; 

- народная и профессиональная музыка; 
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- форма музыкальных произведений: куплетная и простая 3-х 

частная; 

- виды исполнения музыкальныз произведений; 

- музыкальная терминология на начальном этапе; 

- музыкальные инструменты; 

- изобразительные приемы; 

- сопровождающая и основная роль музыки в спектаклях; 

- музыкальные портреты и массовые сцены в спектаклях. 

Умения: 

- слушать музыку; 

- слышать и понимать выразительные средства музыки; 

- через средства выразительности создавать музыкальный образ; 

- анализировать музыкальное произведения, используя 

терминологию; 

- рассказывать о музыке, используя полученные знания. 

Навыки: 

- применения терминологии в рассказе о музыке или анализе 

музыкального произведения; 

- концентрации внимания на выразительных средствах музыки, 

приемах и видах исполнения; 

- «слушать слушая». 

Второй год 

Знания: 

- художественные направления: Возрождение, Барокко, 

Классицизм, Романтизм – отличительные особенности, причины 

возникновения, представители композиторской школы; 

- инструментарий: старинные инструменты Европы, инструменты 

симфонического оркестра Гайдна, казахские народные инструменты и 

их классификация; 

- казахское народное музыкальное творчество: жанровое и 

музыкальное разнообразие, особенности музыкального языка; 

- характерные особенности народной музыки: казахской и 

русской; 

- представители венской классической школы и их творчество; 

- музыкальная форма: рондо, вариация, сонатная; 

- полифоническая и гомофонно – гармоническая музыка: отличия, 

законы развития; 

- инструментальные жанры: соната, симфония, струнный квартет, 

увертюра, инвенция, фуга; 

- оперные формы: ария, речитатив, ансамбль и др.; 

- музыкальные произведения в пройденном объеме. 

Умения: 
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- определить принадлежность музыкального произведения к 

определенному художественному направлению; 

- самостоятельно передать музыкальный образ в рассказе и 

анализе; 

- использовать музыкальную терминологию; 

- определить на слух музыкальную форму произведения; 

- определить на слух принадлежность музыкального 

произведения к полифонической или гомонно – гармонической музыке; 

- определить на слух оперную форму; 

- анализировать музыкальное произведение, используя 

полученные знания и терминологию. 

Навыки: 

- рассказывать и анализировать музыкальное произведение, 

используя музыкальную терминологию; 

- слушать классическую музыку; 

- применять полученные знания в различных областях 

деятельности. 

Третий год 

Знания: 

- неразрывная связь общественной, политической, экономической 

и культурной жизни; 

- представители композиторских школ стран Западной Европы 19 

века: отличительные особенности и наиболее значимые произведения; 

- народно – профессиональное искусство казахского народа: 

отличительные особенности, представители вокальной и 

инструментальной школы; 

- индивидуальные отличительные особенности представителей 

казахского народно – профессионального искусства, музыкальные 

произведения; 

- музыкальные язык: лейтмотивность, органный пункт, 

художественное значение; 

- особенности музыкального языка различных национальных 

школ: неразрывная связь с народными традициями; 

- изменения в музыкальных формах Романтизма: тенденции к 

сжатию, возможное расширение; 

- основополагающее значение содержания произведения: 

содержание диктует форму; 

- композиторы Новой русской музыкальной школы: характерные 

особенности, значение и музыкальные произведения; 

- художественное направление Импрессионизм – характерные 

черты, представители музыкального искусства; 

- виртуозность: развитие исполнительского мастерства, 

представители. 
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Умения: 

- более свободно и детально анализировать музыкальные 

произведения, используя накопленные знания и терминологию; 

- систематизировать знания по заданным критериям; 

- определять на слух форму, жанр, вид исполнения, а также 

принадлежность произведения к определенному художественному 

направлению; 

- сравнивать и сопоставлять различные композиторские школы и 

художественные направления; 

-  выражать накопленные знания в продуктах своего творчества; 

- применять полученные знания в исполнительском мастерстве; 

- аргументировать свои мысли и идеи. 

Навыки: 

- использовать полученные знания в различной деятельности, как 

связанной с музыкой, так и нет; 

- видеть и решать ситуацию (поставленную задачу) с позиций 

критического мышления; 

- свободно выражать свои мысли и идеи. 

Четвертый год 
Знания: 

- многообразие стилей и направлений музыки 20 века; 

- изменения музыкального языка, вызванные изменением 

содержания музыкальных произведений; 

- Джаз - особенности, разновидности, представители; 

- музыка советского периода: характерные черты и 

представители; 

- музыкальные произведения, новаторство; 

- зарождение и развитие профессиональной музыки Казахстана; 

- изменения музыкального языка, жанров и способов исполнения 

в казахской профессиональной музыке; 

- представители музыкальной культуры Казахстана советского 

периода и наиболее значимые произведения; 

- культурная жизнь Казахстана: музыкальные коллективы, 

музыкальные театры и др. 

Умения: 

- применять полученные знания во всех областях деятельности; 

- свободно владеть музыкальной терминологией; 

- определять на слух принадлежность произведения к 

определенному стилю, эпохе; 

- творчески претворять полученные знания: в зависимости от 

способностей уметь сочинить музыкальное произведение, аннотацию и 

т.д. на любую из пройденных тем; 
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- оперировать изученным материалом с позиций анализа, синтеза; 

по вертикали и горизонтали; 

- грамотно высказывать свое мнение о художественном стиле, 

произведении или композиторе; 

- видеть и понимать закономерности искусства, а также 

применять эти законы в своей деятельности. 

Навыки: 

- использовать полученные знания в различной деятельности, как 

связанной с музыкой, так и нет; 

- видеть и решать поставленную задачу с позиций критического 

мышления; 

- самостоятельно анализировать и систематизировать 

имеющуюся информацию (знания); 

- свободно выражать свои мысли и идеи, творчески решать 

проблемные ситуации. 

 

 

Программные требования 

 
В рамках поставленных целей и задач к предмету «Музыкальная 

литература» и к музыкальному воспитанию в целом автору наиболее 

близки  смысловые акценты, заключенные в следующих высказываниях 

великих педагогов – музыкантов: «Худшими из своих статей о музыке 

я считал те, в которых на первое место выходил рассказ о том, как 

построено то или иное музыкальное произведение или еще хуже – 

когда я начинал «пересказывать» словами музыку…. Давно я уже 

пришел к убеждению, что такие рассказы о музыке скучны и 

бесполезны, что они ни на волосок не приближают музыку к 

слушателям и слушателей к музыке», - писал знаменитый педагог 

Д.Кабалевский. По этому же поводу писал и Б.Асафьев: «…Задача 

музыкальной школы: не отпугивать параграфами учебников, 

технологией музыки…»   Таким образом, уроки музыкальной 

литературы должны, прежде всего, быть эмоционально окрашены, 

должны развивать творческие способности учеников. Когда дети 

изучают не «мертвых» героев с их «научными» произведениями, а 

пытаются прожить их реальную жизнь, пробуя выражать свои чувства 

и мысли по поводу изучаемой эпохи или творчества композиторов, то 

данное эмоциональное переживание останется в их памяти на более 

долгий срок, а также поможет в дальнейшем выразить себя при поиске 

ответов на поставленные вопросы в современных условиях. 

Следовательно, красной нитью на уроках музыкальной литературы 

должна проходить опора на эмоциональный отклик учащихся, судить 

же о степени воздействия музыки педагог сможет по продуктам 
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творчества, в котором выражают себя дети. Содержание учебного 

материала новой программы включает специальные часы в каждом 

учебном году на творческие уроки.   

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Кабинет; 

2. Столы, стулья, шкаф для хранения нот и другой наглядности; 

3. Компьютер, программное обеспечение; 

4. Аппаратура для воспроизведения музыки и музыкальных 

фильмов; 

5. Ноты, наглядные пособия; 

6. Доска, мел либо доска для работы маркером; 

7. Фортепиано для иллюстрации и творческих заданий. 

 

Формы контроля 
1. Семинар; 

2. Доклад или рефератна определенную тему; 

3. Интервью; 

4.Рецензия на прослушанное произведение; 

5. Анализ произведения 

6. Тестирование; 

7. Брейн - ринг; 

8. Составление сравнительных таблиц и кластеров; 

9. Ответы на разноуровневые вопросы и умение их составлять; 

10. Викторина и другое. 

Для контроля степени усвоения учащимися материала по 

предмету была разработана рейтинговая система оценок знаний 

учащихся. Проверочные рейтинги имеют три уровня сложности. 

Вопросы известны учащимся заранее и позволяют им подготовиться к 

уровню наивысшей сложности (к наивысшему уровню относятся 

вопросы, требующие от ученика анализа пройденного материала).  

 

 

Примеры тестирования 

 
Ниже приведены примерные задания для проверочных работ и 

различные формы их проведения. 

Вариант 1: 

1. Историческая и общественная обстановка России начала 20 

века? 

2. Наиболее затрагиваемый круг тем деятелями культуры России 

в конце 19 века? 

3. Годы жизни С. В. Рахманинова? 
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4. В чем состоит новаторство творчества С. В. Рахманинова? 

5. Перечислите произведения, принадлежащие А. Н. Скрябину? 

6. Каковы отличительные черты творчества А. Н. Скрябина? 

7. Многообразие творческой деятельности А. Н. Скрябина? 

8. Проанализируйте творчество зрелого периода С. В. 

Рахманинова? 

9. Сравните творчество Скрябина с  представителем Западной  

музыкальной  школы Дебюсси? 

10. Что вы можете сказать о музыкальной жизни России 

середины 19 века?  

Вариант 2: 

1. Распределите эти определяющие слова по эпохам:  

- человечный  

- образцовый 

- чувственный. 

2.У кого из композиторов создано такое количество 

произведений: - более 100 симфоний, около 600 песен, 24 каприса?  

3. Что такое «драматургия»? 

4. Музыковеды говорят, что соната у этого композитора – 

лаборатория творчества, т.к. после создания нескольких сонат 

следовала, как итог достигнутого, симфония, и этот процесс повторялся 

неоднократно. О ком в данном случае говорят музыковеды? 

5. Как называются разновидности комических опер в Италии, 

Англии, Франции, Германии? 

6. Кому принадлежат следующие слова: «Так судьба стучится в 

дверь», откуда они? 

7. Перечислите средства музыкальной выразительности. 

8. Какое различие между светской музыкой и духовной? 

9. Почему в произведении И. С. Баха «ХТК» именно 24 прелюдии 

и фуги? 

10. Почему оперу называют «синтетический вид искусства»? 

Как видно из вышеприведенных заданий три последних вопроса 

направлены не на прямую передачу сведений, а именно на научный 

подход к пройденному материалу. Учащиеся, ответившие правильно на 

эту группу вопросов, включая предыдущие, получают оценку 

«отлично». Без этой группы вопросов, учитывая правильность ответов 

– «хорошо», ниже балл получают те, кто отвечает на вопросы 

неправильно. Есть и такие учащиеся, которые не ставят своей целью 

высший результат и сознательно не идут на высший уровень вопросов, 

т.е. просто на них не отвечают. 

Рейтинговые задания могут быть построены и по другому 

принципу – «основные и дополнительные вопросы». При такой форме 

построения все основные вопросы, при условии правильности ответов 
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на них, оцениваются на «хорошо» и балл «отлично» за 3 

дополнительных вопроса (их может выбрать из предложенных сам 

ученик), естественно при правильных ответах на них. Например: 

Вопросы к рейтингу по теме: «Опера 1-й половины 19 века в 

Западноевропейской музыке». 
Основные вопросы 

1) Когда возникло оперное искусство. На какой сюжет 

создавались первые оперы? 

2) Почему оперу называют «синтетический вид искусства»7 

3) Какие оперные формы музыки существуют и в каком из них:  

А) происходит развитие действия 

Б) раскрываются характеры героев 

4) Что такое «драматургия»? 

5) Какую роль в опере играет хор и оркестр? 

Дополнительные вопросы 

1) В какие крайности впадает развитие оперного спектакля? 

2) Кто из композиторов вносит значительные изменения в 

оперный спектакль? 

3) В чем заключается оперная реформа Глюка в плане: 

- речитативов и арий 

- синтеза музыки и действия 

- правдивости и простоты 

4) В чем заключается оперная реформа Моцарта в: 

- отношении музыки и действия 

- соотношении оперных жанров 

- музыкальных характеристик героев 

5) Какой переворот в опере сделал Россини. В чем 

положительные и отрицательные черты итальянского оперного 

искусства 1-й половины 19 века? 

6) Основоположником какой оперы является Вебер? Какие 

оперные пути открыл композитор в немецкой музыке? 

При анализе музыкальных произведений целесообразно 

заполнить таблицу, которая будет включать в себя те параметры, 

которые нужны именно при изучении данной темы. 

Например, при изучении темы «Программная музыка» она может 

иметь следующий вид: 

№ Способ 

исполнения 

лад темп регистр Изобразительный 

прием 

Как назвать 

произведение 

1       

2       
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В конце пройденной темы можно использовать обобщающие 

таблицы. Ниже в качестве примера дана таблица на тему 

«Западноевропейские композиторы – романтики»: 

Обобщающая таблица 

Композитор Годы 

жизни 

Жанры 

творчества 

Темы тв-

ва 

Новатор-

ство 

Примеры 

произв-й 

Ф.Шуберт      

Ф.Шопен      

Ф.Мендельсон      

Дж.Россини      

Ф.Лист      

Г.Берлиоз      

Дж.Верди      

Р.Вагнер      

 

Наряду с проверочными, имеют место и творческие рейтинги – 

Творческая сессия. Здесь следует обратить внимание на 

многоуровневую дифференциацию творческой одаренности учащихся. 

Это проверочные работы, которые проводятся дважды в год в самых 

разнообразных формах. Это и интервью с «композитором» - очень 

действенная форма: не зная материала, ученик не сможет ни задать 

вопросы, ни ответить на них, и сама форма для детей представляет 

интерес. Брейн-ринги, кроссворды и т. д. 

Например, командная форма – брейнринг. Класс делится на 

команды, дети выбирают капитанов и экспертную комиссию, которая 

оценивает правильность ответов. Вопросы заранее не известны, педагог 

зачитывает вопрос и дается время на обсуждение. Команда, давшая 

первой правильный ответ, получает 2 балла, остальные по одному, если 

ответ неправильный - О баллов. Команда, получившая большее число 

баллов оценивается «отлично» и т.д. для команды, набравшей 

наименьшее количество баллов предлагаются дополнительные 

вопросы, как шанс улучшить результат. В качестве примера: 

Вопросы к брейнрипгу по казахской музыкальной культуре: 

Вариант 1 

1) Эти песни очень близки обрядовым, иногда у них одни и те же 

мелодии, но есть одно очень важное отличие. Какое, и как они 

называются? 

2) Очень важное место в жизни казахов имели обряды, 

определите какой это обряд, на каком этапе он находится и как 

называется эта обрядовая песня: «У порога ее встречают и, по обычаю, 

уважаемый человек исполняет песню, которая состоит из 2-х частей - 

знакомство и назидание». 
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3) Ведущее место на тоях и асах отводилось музыке. Здесь 

выступали жырши, анши, акыны, кюйши. Именно здесь и получали 

известность и популярность. Но особую роль в становлении мастера 

играли.... Что? 

4) Казахскую музыку невозможно представить себе без 

мгновенного сочинения стихов или музыки по тому или иному поводу. 

Как называется такой дар? 

5) Тема детей занимает большое место в искусстве. Какие 

разновидности песен, посвященные детям в казахском народном 

творчестве, вы можете назвать? 

6) Древнюю культуру имеет казахский народ. Учеными 

обнаружены богатейшие памятники кочевой культуры. Среди них 

самые древние народные инструменты. Назовите их. 

7) Это очень уважаемый человек. Он занимал высокое 

положение, мог быть полководцем или советником у хана. Но он имел 

отношение и к искусству Как называли такого человека, и к какому 

искусству он имел отношение? 

8) Этот день отмечается очень пышно: устраивались айтыс, байга, 

кокпар. В этот день также в последний раз исполнялась обрядовая 

песня. Как называется этот день, и что за песня исполнялась на нем? 

9) У казахов принято облекать мысли в поэтическую форму. В 

стихах и песнях излагался своеобразный  моральный кодекс народа. 

Мелодии таких песен речитативны. Как называются такие песни? 

Вариант 2: 

1) Мы знаем множество разновидностей спектаклей, но в этом 

никто не говорит ни слова. Что это за спектакль? 

2) Скрипки, альты, виолончели, контрабасы – как называется 

такой оркестр? 

3) Красивый, плавный, изящный, а ведь раньше он был простым 

танцем и танцевали его в национальной одежде, частью которой были 

деревянные башмаки. Что это за танец и как называется его 

предшественник? 

4) Он имеет общие черты с кубинской Хабанерой и аргентинской 

Милонгой, он имеет самостоятельную песенную форму. Как 

называется этот танец?  

5)Отдыхает войско запорожское. Весело танцуют казаки, громко 

восклицая «гоп», делая сложные прыжки и другие виртуозные 

движения. Какой танец они танцуют? 

6) Оркестры бывают струнные, духовые... А от чего зависит это 

название? 

7) В симфоническом оркестре 4 группы. Какая из них самая 

многочисленная? 
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8) Все эти произведения объединяет какое-то явление: «Времена 

года», «Картинки с выставки», «Облака», «Арагонская хота». Что 

объединяет эти произведения? 

9) Сопрано, альты, тенора, басы. А все вместе – это... 

10) Это синтетический жанр музыки. Он включает литературу, 

симфоническую музыку и вокальную, актерское мастерство и 

искусство декорации.  О каком жанре идет речь? 

 

Одной из форм является тест,  когда имеют место варианты  

ответов. Например, Вариант 1: 

1.Кого называют «Жырши»: 
а)  человек, сочиняющий эпос 

б) человек, исполняющий эпос 

в) человек, исполняющий инструментальное произведение 

2.Какие разновидности эпоса есть в казахской музыке?  
а) исторический                          б) лирический 

в) свадебный                                г) обрядовый 

3.Какой инструмент не относится к духовым? 
A) шертер                  б) сырнай 

B) сыбызгы                г) асатаяк 

4.Распределите правильно по жанрам: 
а) «Япурай» - историческая                    б) «Елимай» - бытовая 

в) «Той бастар» - лирическая                  г) «Бала уату» - обрядовая 

Вариант 2 

1. Какой песни нет в творчестве Абая? 
А) «Айттымсалем, Каламкас»            б) «Сегиз - аяк» 

В) «Балхадиша»                                   г) «Козимнинкарасы» 

2.Какая тема является основной в творчестве Кенена 

Азербаева? 
A) лирическая                          б) историческая 

B) социальная                           г) бытовая 

3.Распределите правильно произведения и авторов 
а) «Сары - Арка» - Таттимбет            б) «Кос алка» - Ыхлас 

в) «Косбасар» - Дина                           г) «Коркыт» - Курмангазы 

4.Распределите правильно композитора и основную тему 

творчества  

а) Курмангазы - лирическая               б) Даулеткерей - легенды 

в) Дина - историческая                       г) Ыхлас – патриотическая 

 

и так далее. Главное, чтобы и у педагога и у детей были четкие 

представления критериев оценки. Программные требования и критерии 

оценивания по формам контроля могут разрабатываться  методическим 
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советом школы самостоятельно и утверждаться Педагогическим 

советом. 

В процессе работы автор употребляет в качестве наглядных 

пособий кластеры (схемы), которые затем используются в проверочных 

работах. Например, нагляднее показать многообразие видов 

деятельности композитора схематично: 

 

Схема №1 

Композиторская                                                                   Педагогическая 

                                                     Исполнительская 

 

 

                                      Виды деятельности Л. Хамиди 

 

 

Музыкально – общественная                                         Публицистическая 

                                                      Этнографическая      

Схема №2 

                                                    драматургия 

программность 

                                                                                          новаторство 

 

 

 

жанр                                                                                     значение   

                                                                                             произведения                                                                                                                                           

 

 

 

история                                            симфония 

создания  

  

 
особенности                                                                                интересные                                                                                     

музыкального языка                                                                           факты, 

                                                                      знаменитые                                                    

*оркестровка                                                                           высказывания 

*цитирование 

*звукоизобразительностьособенности 

                                                            формы 

 
количество частей              две П. П. в I ч.      волнообразная разработка 
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При проверке учащимся предлагается самим заполнить 

составляющие схемы. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для выполнения данной программы на должном уровне 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет; 

2. Столы; 

3. Стулья; 

4. Доска, мел, тряпка или доска для маркеров; 

5. Методические разработки; 

6. Наглядно-демонстрационные материалы;  

7. Компьютер, программное обеспечение; 

8. Аппаратура для воспроизведения музыки и музыкальных 

кинофильмов; 

9. Ноты. 

 

 

Методическое обеспечение 
 

В основу методологии данной Программы приняты базовые 

положения  «Технологии критического мышления» («Технология 

полного усвоения») и «Технологии разноуровневого обучения» с 

соответствующими им целями познавательной деятельности учащихся: 

- знание; 

- понимание; 

- применение; 

- обобщение и систематизация; 

- оценка. 

Приоритетным построением учебного процесса является не 

передача полученной информации, а ее осмысление и осознанное 

применение на практике, что дает творческий поиск нужного решения, 

более прочное усвоение учебного материала, формирует в каждом 

учащемся творческий потенциал и креативный жизненный подход. Для 

достижения результатов в поставленных задачах используется широкий 

спектр форм и методов работы. Это и перцептивные, гностические, 

логические, управленческие методы, а также индивидуальные, 

групповые и обще классные формы работы. Вот некоторых из них: 

- Метод сравнительного анализа. В свете инновационной 

организации учебно-воспитательного процесса данный метод имеет 
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важное значение при сравнении трех пластов музыкальной культуры в 

один временной период. 

- Методы стимуляции и мотивации учебной деятельности. 

Огромную роль на пути формирования интереса к предмету и 

изучаемому материалу играет организация многоуровневой 

дифференциации творческой одаренности учащихся. Учитывая тот 

факт, что степень одаренности в какой-либо области у всех детей 

различна, такая организация учебного процесса приносит прекрасные 

результаты. Учитель не ставит на уроках никаких ограничений в 

эмоциональном отклике на изучаемый материал: это может быть 

рисунок, сочинение, лепка, стихи и т.д. Формы творчества 

разнообразны, и уместнее предложить детям творческую свободу. При 

отсутствии давления и  ограничений со стороны педагога, организация 

учебного процесса способствует поискам  новых путей повышения 

результативности со стороны учащихся. Также и в проверочных 

рейтингах: если заранее известны вопросы, то существует реальная 

возможность подготовиться к  наивысшему результату (примеры даны 

в четвертом разделе). 

- Гностические методы, к которым в частности относится 

репродуктивный метод, т. е. – схемы и таблицы; непременным и 

постоянным является метод перспективы и ретроспективы, т. е. связь 

вперед и назад. Каждое произведение или творчество композитора 

сравнивается с предшествующим материалом, а также указываются 

пути для будущего развития, тем самым создаются проблемно – 

поисковые ситуации. Автор постоянно использует на уроках различные 

схемы и наглядность вообще, однако самостоятельное использование 

схем и таблиц учащимися нежелательно по следующим  причинам:  

1) без эмоциональной окрашенности, творческой совместной 

атмосферы живого слова, схема сама по себе скучна и неинтересна для 

детского восприятия. Другое дело, когда, повторяя материал, ребенок 

будет вспоминать все то, что происходило на уроке и связано с 

определенным моментом данной схемы (автор разрешает учащимся 

пользоваться схемами при ответах); 

2) схема, кластер – это своего рода конспект, содержащий 

основные положения, а для ребенка довольно трудным является не 

только самостоятельно выделить главное из целого, не говоря уже о 

том, чтобы, имея только главное, получить полный объем. Для этого 

процесса у них еще недостаточно знаний и умений, а если цель 

педагога максимально заинтересовать учащихся, то он не должен 

использовать методы, противоречащие данным целям. Другое дело, 

когда нужно воспроизвести какие – либо моменты уже созданные 

схематично совместно с педагогом. Схема способствует развитию 

профессиональной речи. Если разрешать пользоваться при ответе 
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учебником, то ребенок старается повторить каждое слово, а для 

некоторых учащихся слова оказываются важнее смысла, что никак не 

способствует развитию мышления и самостоятельности высказываний.  

Намного эффективнее будет организовать процесс следующим 

образом: на уроке – схема, ноты, запись или живое исполнение (если 

оно качественное); дома – учебник (в котором есть музыкальные темы 

и материал изложен полными предложениями) и схема (т.к. ребенок 

знает, что схемой можно будет пользоваться, он обязательно ее 

повторит, тем самым вспомнит материал урока). 

Для обеспечения поставленных задач отдается предпочтение 

активным методам обучения, таким как: 

- дидактические игры; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- мозговая атака; 

- исследовательский метод обучения;  

- метод проблемного изложения. 

 

 

Заключение 

 

В процессе изучения курса учащиеся приобретут ясное 

представление о художественных принципах различных стилей в 

искусстве и наиболее ярких ее представителях, изучат довольно 

большой объем  музыкальных произведений, принадлежащих 

зарубежной, русской и казахской музыке.  Учащиеся познакомятся с 

различными жанрами музыки, творчеством композиторов, их 

новаторством и творческой индивидуальностью, овладеют 

профессиональным языком общения: изучат специальную 

терминологию и приобретут умение профессионально и  грамотно 

высказывать свои мысли и анализировать произведения. В процессе 

изучения эпох и принадлежности композиторов к определенным 

эпохам обучаемые получают знания, способствующие 

совершенствованию исполнительских навыков.  Наличие в программе 

творческих уроков также способствует развитию творческих 

способностей, творческой инициативы, самостоятельности мышления, 

веры в свою одаренность. 

Осваивая эмпирическим путем педагогику во время своей работы 

в школе, экспериментируя, используя различные формы уроков, изучая 

педагогические технологии обучения, автор разработал новую  модель 

обучения в рамках дисциплины «Музыкальная литература», реализация 

которой  в период апробации  показала  наиболее высокий результат. 
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