
Музыка 

2012-2013-окуу жылга карата бекитилген окуу планына ылайык музыка предеметин 

окутуу 1-4-класстарда музыка предмети боюнча түзүлгөн куррикулумдун негизинде, ал эми 

5-7-класстар боюнча болсо 2004-жылы жарык көргөн программанын негизинде жүргүзүлөт. 

Окуучуларга заманбап билим, тарбия берүүнүн алдындагы негизги миссия болуп, инсандын 

өз тагдырын өзү чечүүсү жана турмушта өзүн өзү реализациялоосу үчүн керектүү болгон 

шарт түзүп, аны менен толук камсыз кылуу болуп турат. Искусствонун бардык түрлөрү, анын 

ичинде музыка баланы курчап турган дүйнөнү таанып билүүсүнө, ал дүйнөдө өзүн таанууга, 

ошондой эле жеке өзүнө болгон мамилесин ишенимдүү курууга жардам берет.  

«…Музыка, адамдын руханий байлыгына түздөн түз адеп-ахлакты алып барып «салып» 

бербейт. Музыка адамдардагы ээлүгүү эмоциясын ойготуу менен руханий 

байлыгындагы уктап бара жаткан адеп-ахлактык күчтөрдү ойгото алганга жөндөмдүү. 

…Адам музыканын мазмунуна кубануу же кайгыруу менен, ар кандай эмоциялардын 

маани-маңызында бир канча боорукер болуп калат. …Музыка бөтөн адамдын 

проблемасын, бөтөн адамдын кайгы-капасын кылдаттык менен түшүнүүгө жардам 

берет»
 
 деп Л.С.Выготский таамай айткан. Ошондуктан музыка сабагында окуучуларды 

адеп-ахлакка тарбиялоо, биринчиден музыканы түшүнүүнү билүүнү жана музыка аркылуу 

башка адамды түшүнө билүүнү үйрөтүү болуп эсептелет.  

Биринчиден: Азыркы мезгилде музыка мугалимдеринин алдында татаал 

проблемелардын бири болгон, окуучуларга музыка сабагында музыканы түшүнүүнү 

уюштуруу турат. Ошондуктан, окуучунун музыканы түшүнүү процесси, чыгармадагы 

музыкалык ойго музыкалык-эстетикалык, адеп-ахлактык, эстетикалык баа берүүнүн келип 

чыгуусу окуучунун кыжалаттаануусунун же ырахаттануусунун коштоосунда болуусу 

керек. Ал эми музыканы түшүнүүнүн жыйынтыгы болуп, окуучунун руханий адеп-

ахлактык ички акыл оюнун тандоо жагдайы болот. Музыканын табиятка адекваттуу болгон 

«интонациядагы ойду билүү» ыкмасы менен музыкага жетүү зарыл. Музыкадагы интонация 

деген-добуштун көтөрүңкү же басаң чыгышы, угулушу болот. Эң негизгиси музыкалык 

чыгарманын толук же кээ бир бөлүкчөлөрүнүн интонациялык маани-маңызына түшүнүүнү 

уюштуруу керек. Мугалим уктурулуп жаткан музыкага, өзүнүн ошол музыка жөнүндөгү жеке 

оюн эмес, ошол музыкага гана тийиштүү болгон ойду айтуусу зарыл. «…Музыка жөнүндөгү 

сөз, музыкадагы берилип жаткан ой менен аны аткарып же угуп жаткан угуучулардын 

аралыгын кыскартуусу керек» - деп жазган белгилүү музыка изилдөөчү жана таланттуу 

педагог Б.М.Цельковников. Себеби, музыкалык чыгарманын мазмунун түшүндүрүүнү 

уюштуруп жаткан мугалим, чыгармадагы даяр болгон чындыкты баяндоочу катары эмес, ал 

өзүнүн эмоцианальдуу талаасына эмоция менен сезимдерди берип же алып туруучу 

«энергиялуу» антенна катары кызмат өтөөсү баалуу жана зарыл. Бардык музыка сабактарында 

интонациянын маани-маңызын сезүүсү жана интонациялоону түшүнүүсү, окуучулардын 

интонациялык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырат.    

Экинчиден: Музыка мугалимдеринин алдындагы дагы бир проблемелардын 

бири, окуучуларга эстетикалык тарбия берүүнү уюштуруу болуп эсептелет. 

Эстетикалык түрмөктөгү предметтер балдардын дүйнөлүк көркөм картинаны толук 

түшүнүүгө жана ассоциативдик ой жүгүртүүсүнүн өнүгүүсүнө түрткү болот. 

Музыкалык-эстетикалык тарбиялоо аспектисинде музыканы түшүнүү мезгилинде окуучуда 

«…инсандын өзүн-өзү байытуу, толуктоо процесси жүрөт» деген И.А.Перфильева. Бирок, 

келечектеги өспүрүмдөрдү искусствонун жардамы менен ырахаттаанууга тарбиялоо, 

алардын эстетикалык, музыкалык-эстетикалык жактан баа берүү жөндөмдүүлүгүн жана 

эстетикалык табитин өркүндөтүү маселеси, мугалимдерден абдан дыккаттык менен өзгөчө 

мамиле кылууну талап кылат. Ошондуктан, музыкалык-эстетикалык тарбиялоо боюнча 

методикалык жактан максаттуу уюштуруу өз жемишин берет.    

Үчүнчүдөн: Жаңы багыттагы, заманбап музыка мугалимдердин алдында дагы бир 



оорчундуу, негизги маселелер пайда болууда, алардын бири – мугалимдер сабак учурунда 

музыкатерапияны колдонуу билгичтигин калыптандыруу болуп эсептелет. Себеби, 

класстагы окуучулардын девианция
 
жүрүм-турумуна багыт алган окуучуларга зарыл экендиги 

аныкталган. Мындай балдар эмоционалдык жактан олуттуу терең жардыланган, башкаларды 

контролдоонун жардамы менен өзүн башка нереселерден коргонуу муктаждыгына 

тынчсызданган инсандар. Ушул сыяктуу балдарга башкаларды түшүнүү, сыйлоо жана 

баарлашуу муктаждыктарына жардам берүүнү, кылдаттык менен иш жүзүнө ашыруу 

керек. Окуучуларга музыка сабагында мугалим менен биргеликте, чыгармачылыкта иштөө 

аркылуу ишеним атмосферасын түзүү зарыл. Мындай «эмоционалдык массаж», 

окуучулардын депрессиясын, стрессин төмөндөтөт, өзүнө-өзү баа берүүнү, башкаларды 

угууга жана түшүнүүгө  жол ачат.    

 Төртүнчүдөн: Азыркы мезгилде окутууну интеграциялоого чоң көңүл бөлүнүп 

жатат. Окуу процессин интеграциялоо, сабактарда жана көптөгөн интеграцияланган 

окуу программаларында колдонулуп келүүдө.  Интеграцияланган музыка сабагында, 

музыка менен живописти байланыштырып колдонуу өтө маанилүү. Себеби, 

окуучулар музыкалык чыгармалар менен живопись чыгармаларынын «түстөр» менен 

«добуштар» палитрасын салыштырышат. Мисалы:  

 жумшак, кубанычтуу ачык добуштардан - кызыл, сары, күрөң, кызыл сары, 

жумшак түстөрдү;  

 караңгы, күңгүрт, кусалуу добуштардан - көк, сыя, көгүш, жашыл муздак 

түстөрдү салыштырып ажыратып табуусу керек.  

Окуучулардын муздак жана жумшак түстөрдүн гаммасын өздөштүрүүсү, 

балдарга картинанын мазмунун жана  картинанын «көңүлүн» терең түшүнүп кабыл 

алуусуна жана музыканы угуп жаткан учурда балдардын ассоциясын тереңдетүүгө 

жардам берет. Балдар салыштырууну аяктагандан кийин бир канча түстөрдү 

колдонуу менен музыкалык чыгарманын «түстөр палитрасын» жарата башташат.  

Колоритти өздөштүрүп бүткөндөн кийин бир гаммада түстөрдүн аккордун түзүү 

мотоду колдонулат. Алар:  

 түстөрдүн ыргагын түзүү методу;  

 негизги түскө, башка түстөрдүн контрастуулугун салыштыруу методу;  

Ал эми картинадагы негизги түстү болсо музыкалык чыгармадагы негизги «обон же 

мелодия»  десек болот.    

Бешинчиден: Заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологияларды музыка 

сабагында колдонуу окуучуларды сабакка болгон кызыгуусун  активдештирүүнүн бирден-бир 

жолу болот. Алар, электрондук музыкалык аспаптар: санарип синтезаторлор,  компьютерлер. 

Окутууга санарип музыкалык аспаптарын киргизүү окуучуларды пассивдүү угуучудан, 

аранжировщик, үн режиссеру, музыка жаратуучу катары активдүү чыгармачыл окуучуга 

өзгөртүп койгону практикада жакшы жөрөлгө болууда.      

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар мектеп окуучулардын турмушуна терең 

кирип, окуу процессинде кеңири колдонулуп келе жатат. Ошондуктан, музыка мугалими 

музыкалык билим, тарбия берүү процессинде компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн жана анын 

турмуштагы ролун, зарылдыгын билүүсү зарыл. Мисалы: 

1.  Ар түрдүү чыгармалар жазылган компакт-дисктерди (СБ-КОМ) (окуучуларга үй 

тапшырма катары тигил же бул музыкалык чыгармаларды берүүгө болот) колдонууну 

билүүсү: 

2. Атайын программанын негизинде музыка жазууну билүүсү:   

3.  Интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп жакынкы жана алыскы өлкөлөрдүн 

композиторлору жана аткаруучулары жөнүндөгү маалыматтарды алууну билүүсү ж.б. у.с.  

Жогоруда көрсөтүлгөн проблемалардын аспектисинде музыка мугалими,  өзүнүн 

окуучуларын боорукердикке, чынчылдыкка, сулуулукка жана турмушка багыт берип 

тарбиялоо жана музыкалык искусствону сүйүү менен, окуучуларын алдыга баштаган 

новатор музыка-мугалим катары болуусу керек. Ошол сүйүүсү менен окуучуларды 



жандандыруусу, алар менен чыгармачылыкта теңтайлаша катышуусу маанилүү. Анткени, 

музыка мугалими окуучулар менен баарлашуу психологиясын мыкты өздөштүрүп, жалпы 

класстын жана ар бир окуучунун абалын түшүнүүсү баалуу жана ал олуттуу маселелерден 

болот. Себеби, музыка мугалими музыкалык-психологиялык процесстин технологиясынын 

татаалдыгына карабастан, аны өздөштүрүүсү жана билүүсү, окуучуларга заманбап 

музыкалык-эстетикалык билим, тарбия берүүдө баштапкы ролду аткарат.   

Август кеңешмесинде талкуулана турган маселелердин болжолдуу тематикасы. 

1. Музыка сабагында компетенттүүлүктөрдү калыптандыруунун жолдору. 

2. Окуучуларга музыка сабагында уктуруу үчүн берилген музыкалык чыгармаларды 

түшүнүүнү уюштуруу маселелери.   

3. Окуучуларга музыкалык-эстетикалык билим, тарбия берүүнү, музыкалык 

чыгармалардын негизинде оптималдаштыруу. 

4. Музыка сабагынын методдорун жана формаларын жаңылоо, заманбап музыкалык-

эстетикалык билим берүүнүн актуалдуу маселелеринен. 

5. Интеграцияланган музыка сабагында ассоциативдик ой жүгүртүүнү 

калыптандырууга багытталган методдорду колдонуу маселелери.  

6. Музыка сабагында маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуунун 

жолдору жана ийгиликтери. 

  

 Музыка мугалимдерине сунушталган адабияттар. 

1. «Жалпы билим берүүнүн мазмунун жана окутуу технологияларын 

модернизациялоо» (Тарыхый-коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү 

лабораториясы).  Басып чыгарууга жооптуулар:  А.Б.Элебесова, Ж.С.Дуйшеналиев. 

Б:, I бөлүк, 2010. 

2. «Жалпы билим берүүнүн мазмунун жана окутуу технологияларын 

модернизациялоо» (Тарыхый-коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү 

лабораториясы).  Басып чыгарууга жооптуулар:  А.Б.Элебесова, Ж.С.Дуйшеналиев. 

Б:, II бөлүк, 2011. 

3. А.Бөдөшов, КЭралиева.  «Күн балдары». Б:, 2007. «Учкун» 

4. Ж.С.Дуйшеналиев, Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова. Мектепке чейинки курактагы 

балдарга музыкалык тарбия берүү. Методикалык колдонмо. SN.artLtd. 

Полиграфический комплекс. Бишкек-2010. 

5. Ж.С.Дуйшеналиев. «Мугалимдер үчүн окуу-методикалык колдонмо жана ноталык 

хрестоматия». 1-класс. (Кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде) 2011-ж. 

«Кутаалам».   

6. «Мугалимдер үчүн фонохрестоматия» 1-класс. (Кыргыз, орус, өзбек, тажик 

тилдеринде). Түзүүчү: Ж.С.Дуйшеналиев.  2011-ж. «Кутаалам»                                           

 
 

Музыка 

Основной миссией, стоящей перед современным образованием и воспитанием учащихся, 

является решение личностью собственной судьбы, создание в жизни необходимых условий 

для самореализации и полное ее обеспечение. Все виды искусства, в том числе музыка 

оказывает помощь в познании ребенком окружающего его мира, в самопознании в этом мире, 

а также создании надежного отношения к самому себе.  

«…Музыка, не «дает» в прямом смысле духовному богатству человека нравственность. 

Музыка вместе с возбуждением у людей эмоций, способна разбудить в их засыпающем 

духовном богатстве нравственные силы. …Человек вместе с ощущением радости и 

печали в содержании музыки становится добрее, в сущности, и значении различных  

эмоций. …Музыка помогает особенно тонко понять и прочувствовать проблему чужого 



человека, его чувства», –
 
точно определил Л.С.Выготский. В этой связи на уроках музыки 

нравственное воспитание учащихся, во-первых, является обучение пониманию музыки и 

через музыку пониманию другого человека.  

Во-первых: В настоящее время перед учителями музыки стоит одна из сложных 

проблем, организация понимания учащимися музыки на уроках музыки. В этой связи 

процесс понимания учащимися музыки, происхождение музыкально-эстетической, 

нравственной, эстетической оценки музыкальной мысли в произведении должно быть в 

сочетании с переживанием и наслаждением учащегося. А результатом понимания  музыки 

считается ситуация выбора учащимся духовно-нравственного внутреннего сознания. 

Необходимо дойти до музыки методом «умения распознавать мысль в интонации», 

адекватной природе музыки. Интонация в музыке – это высокое или низкое звучание звука. 

Самое главное, необходимо организовать понимание интонационного значения полностью 

или некоторых частей музыкального произведения. Учитель должен говорить не собственное 

мнение о прослушиваемой музыке, а только мысль, соответствующую только этой музыке. 

«…Слово о музыке должно сократить расстояние между мыслью, содержащейся в музыке и ее 

исполнителями или слушателями» – пишет известный музыковед и талантливый педагог 

Б.М. Цельковников. Так как, учитель, организующий понимание содержания музыкального 

произведения, должен выступать не в качестве транслятора готовой истины, содержащейся в 

произведении, а ценнее будет, если будет служить «энергетической» антенной, передающей в 

свое эмоциональное поле эмоции и чувства. На всех уроках музыки чувствование сущности и 

значения интонации и понимание интонации, формирует у учащихся способности 

интонационного мышления. 

Во-вторых: Еще одной проблемой, стоящей перед учителями музыки, является 

организация эстетического воспитания учащихся. Предметы эстетической 

области способствуют развитию у детей полного понимания художественной 

картины мира и ассоциативного мышления. В аспекте музыкально-эстетического 

воспитания во время восприятия музыки у учащихся «…происходит процесс самообогащения 

и дополнения личности» – говорит И.А.Перфильева. Но, воспитание будущей молодежи 

наслаждению с помощью искусства, проблема совершенствования эстетического, 

музыкально-эстетического оценивания эстетического вкуса требует от учителей очень 

щепетильного и особого отношения. Поэтому методически целенаправленная организация по 

музыкально-эстетическому воспитанию приносит свои плоды. 

В-третьих: Перед современными учителями музыки нового направления создается еще 

ряд важных проблем, одна из которых – формирование умения применять на уроках учителями 

музыкотерапии. Так как определено, что это необходимо учащимся класса, ориентированного 

на поведение девианции. Такие дети эмоционально отсталые, личности, переживающие 

необходимость защиты с помощью контролирования от чего-то другого. Таким детям 

необходимо оказать помощь в понимании других, уважении их и общения с ними, и 

осторожно реализовать их. Учащимся на уроках музыки совместно с учителем 

посредством творческой работы необходимо создать атмосферу доверия. Такой 

«эмоциональный массаж» понижает у учащихся депрессию, снимает стресс, открывает путь 

к самооценке, выслушиванию и пониманию других. 

В-четвертых: В настоящее время уделяется большое внимание интеграции 

обучения. Интеграция применяется на уроках, многих интегрированных учебных 

программах, в учебном процессе. На интегрированных уроках музыки очень важно 

применять музыку и живопись во взаимосвязи. Так как учащиеся сравнивают 

музыкальные произведения с произведениями живописи, палитру «цветов» и 

«звуков». Например, необходимо найти сравнивая:  

 из мягких, радостных открытых звуков - красный, желтый, коричневый, 

оранжевый, мягкие цвета;  

 из темных печальных звуков - синий, фиолетовый, голубой, зеленый, 

холодные цвета.  



Освоение учащимися гаммы холодных и мягких цветов, оказывает помощь 

учащимся в глубоком понимании и восприятии содержания картины и «настроения» 

картины, а также во время слушания музыки – углубление ассоциации детей. После 

того, как дети закончат сравнение, с использованием нескольких цветов, они 

начинают создавать «палитру цветов» музыкального произведения. После освоения 

колорита используется метод составления аккорда цветов одной гаммы. Это:  

 метод создания спектра цветов;  

 метод сравнения и контрастности основных цветов с другими цветами.  

А основной цвет на картине можно назвать основным «мотивом или мелодией» 

музыкального произведения. 

В-пятых: Применение современных информационно-коммуникационных технологий на 

уроках музыки является одним из лучших методов активизации интереса к уроку. Это 

электронные музыкальные инструменты: цифровые синтезаторы, компьютеры. Внедрение в 

обучение цифровых музыкальных инструментов является хорошим условием для 

превращения учащихся на практике из пассивного слушателя в творческого учащегося в 

качестве аранжировщика, звукорежиссера, сочинителя музыки. 

Информационно-коммуникационные технологии глубоко внедряются в жизнь 

школьников, широко применяясь в учебном процессе. Поэтому учитель музыки должен знать 

необходимость  и роль музыкального знания, возможностей компьютера в воспитательном 

процессе. Например: 

4.  Умение применять компакт-диски с записями различных произведений (СБ-КОМ) 

(можно давать в качестве домашнего задания для учащихся те или иные музыкальные 

произведения); 

5. Умение писать музыку на основе специальной программы; 

6.  Используя возможности Интернета, умение находить информацию о композиторах и 

исполнителях ближнего и дальнего зарубежья и т.д, и т.п.  

В аспекте вышеуказанных проблем учитель музыки вместе с воспитанием в своих 

учащихся доброты, правдивости, красоты, ориентированности на жизнь и любви к 

музыкальному искусству, должен быть учителем-новатором, призывающим вперед своих 

учеников. Своей любовью учителю важно разжечь в учащихся искру, творчески 

заниматься совместной деятельностью. Так как учитель музыки обязан хорошо освоить 

психологию общения с учащимися, важно также понимание учителем состояния всего класса 

и каждого ученика в отдельности, это является важным вопросом обучения музыке. Причиной 

этого является то, что, несмотря на сложность технологии музыкально-психологического 

процесса, усвоение всего этого и знание учителем музыки играет основную роль в 

современном музыкально-эстетическом образовании и воспитании.   

Согласно утвержденным Базисным учебным планам на 2012-2013 учебный год обучение 

предмету «Музыка» в 1-4-классах будет проводиться на основе куррикулума для начальных 

классов по предмету «Музыка», а в 5-7-х классах – по программе для общеобразовательных 

школ: (Составители: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение. 2004).   

Проблемы, рекомендуемые для обсуждения на августовских совещаниях учителей 

музыки. 

7. Пути формирования компетентностей учащихся на уроках музыки. 

8. Вопросы организации понимания учащимися прослушанных им музыкальных 

произведений на уроках музыки.   

9. Оптимизация музыкально-эстетического образования и воспитания учащихся 

на  основе музыкальных произведений.  

10. Вопросы применение методы направленные на формирование ассоциативного 

мышления на интегрированных уроках музыки. 

11. Пути и успехи применения на уроках музыки информационно-коммуникативных 

технологий. 

12. Актуальные проблемы современного музыкально-эстетического образования и новые 



методы и формы урока музыки. 

 

Рекомендуемая литература для учителей музыки. 

 

7. О.К.Разумовская. Русские композиторы. Методика. (Биографии, викторины, 

крассворды.) М.: 2007. 

8. О.К.Разумовская. Зарубежные композиторы. Методика. (Биографии, викторины, 

крассворды.) М.: 2008. 

9. Музыка 2 класс. (Поурочные планы. Автор составитель Т.С.Максимова. Волгоград. 

2003.) 

10. П.Г.Сергеева, Е.Д.Критская. «Уроки музыки». М.: Просвещение. 2007. 

11. Ж.С.Дуйшеналиев. «Пособие для учителей и нотная хрестоматия». 1-класс. 

(Кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде) 2011-ж. «Кутаалам».   

12. «Фонохрестоматия для учитиелей» 1-класс. (Кыргыз, орус, өзбек, тажик 

тилдеринде).Түзүүчү: Ж.С.Дуйшеналиев.  2011-ж. «Кутаалам»                                           

13. А.Бөдөшов, К.Эралиева.  «Күн балдары». Б:, 2007. «Учкун» 

14. Ж.С.Дуйшеналиев, Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова. Дошкольное музыкальное 

воспитания. Методическое пособие. SN.artLtd. Полиграфический комплекс. 

Бишкек-2010. 

 

Дуйшеналиев Ж.С.  
 

 


