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«...Музыка жакшылыкка, 

сулуулукка, адамгерчиликке 

тартуунун абдан сонун,  

эң кылдат каражаты.  

...гимнастика денени кандай 

түздөсө, музыка ошондой эле 

адамдын жан дүйнөсүн 

түздөп турат...»  
В.А. Сухомлинский 



2022-2023-ж. музыка сабактары жана 

класстан тышкаркы музыкалык иш-

чаралар үчүн 

- элдик жана классикалык музыкалык  

Искусствонун жардамы аркылуу  

окуучулардын руханий  

адеп-ахлактык идеалдарын,  

  ички дүйнөсүн, чындыкка болгон 

мамилеси менен  

турмуштук позициясын  

калыптандыруу. 



МУЗЫКА САБАГЫНДА ТАРБИЯ БЕРҮҮ 

ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ: 

• музыкалык маданияттын жогорку үлгүлөрү 

аркылуу окуучуларды тарбиялоо жана 

чыгармачылыкка болгон жөндөмү;   

• окуучунун ишмердүүлүгүндө демилгенин, 

кайрымдуулуктун, жоопкерчиликтин, 

көрүнүшү; 

• окуучулардын руханий жана адеп-

ахлактык баалуулуктарынын өзгөрүшү;  

• окуучулардын билим деңгээли, 

социалдык адаптацияланышы. 



 

МУЗЫКА ПРЕДМЕТИН 

ОКУТУУ БОЮНЧА ЧЕНЕМДИК 

ДОКУМЕНТТЕР   

•Предметтик стандарттар; 

•Предметтин программалары;  

•Электрондук окуу китептери. 

• ББжИМнин-   

https://edu.gov.kg/kg/ 

жана КББАнын 

www.kao.kg сайттарынан 

колдоно аласыздар. 

https://edu.gov.kg/kg/
https://edu.gov.kg/kg/
http://www.kao.kg/


Бул окуу жылында Музыка 

предметин окутуунун 

өзгөчөлүктөрү 

2022-2023-окуу жылына 

1-2-класстарда жумасына 

2 сааттан окутулат 

Ал эми, 3-7-класстарда 

жумасына 1 сааттан 

окутулат 



 

 

Музыкалык-педагогикалык 

процессте маалыматтык 

технологияны ишке ашыруунун 

эки планын сунуштайбыз.  
 

Музыка сабагын окутуу 

процессине электрондук 

колдоо (жекече тажрыйбанын 

алкагында)  

Мугалим тараптан 

электрондук методикалык 

ресуртарды колдонуу  



Музыка сабагында интеграцияланган 

маалыматтык технологияларды колдонуу : 

 тематикалык презентацияны түзүү  

 музыкалык жана ноталык сабаттуулукту 

өздөштүрүү, компьютердик музыкалык 

программаны, анимацияны колдонуу 

 музыкалык тасмаларды сын көз 

карашта талдоо (опера, балет, 

классикалык концерттер ж.б.)  

 чыгармачылык 

долбоорлорду аткаруу.  



МААЛЫМАТТЫК 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН 

МУГАЛИМДИН 

КОМПЕТЕНТТҮҮ БОЛУУСУ 

 атайын компьютердик 

музыкалык программалар 

менен иштөө; 

 заманбап маалыматтык 

технологияны колдонуу 

көндүмдөрүн билүү;   

 маалымат менен иштөөнүн 

жалпы принциптерине ээ 

болуу.   



 

ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫН 

ЖОГОРУЛАТУУ МАКСАТТА 

МУГАЛИМГЕ СУНУШТАЛУУЧУ 

ПРОГРАММАЛАР 

MIDI – секвенсерлер, 

аудиоредакторлор, виртуалдык 

синтезаторлор, ноталык 

редакторлор.  

Компьютердик музыкалык 

программа, окуучунун нота менен 

жазууга жана иштөөгө болгон 

жөндөмдүүлүгүн калыптандырат, 

музыкалык-аткаруучулук 

чеберчилигин жогорулатат. 



МУЗЫКА ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА 

МУГАЛИМДЕР МЕНЕН 

ТАЛКУУЛООЧУ МАСЕЛЕЛЕР 

1. Музыка сабагында окуучуларга билим берүүдөгү 

маалыматтык технологиянын орду: заманбап музыка 

мугалими кандай болуусу керек? аттуу темада тегерек стол.  

2. Билим берүүнү санариптештирүү. Негизги жана 

предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу 

маселелери.  

3. 1-2-класстардын жаңы окуу программасы: 

программага толуктоолор жана өзгөртүүлөр жөнүндө.   

4. Музыка мугалимдеринин педагогикалык 

чеберчилигин жогорулатуу маселелери жана 

келечеги.  



КӨҢҮЛ 

БУРГАНЫҢЫЗДАРГА 

ЧОҢ РАХМАТ! 


