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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Б.Б.Нурбатыров–
старший преподаватель кафедры живописи
Казахского национального педагогического университета им.Абая
В современном быстро меняющемся мире, реагируя на изменения
общества, меняется и система образования, в том числе и педагогического.
Востребованность учителя-профессионала и личности, педагогически
подготовленной и психологически готовой к творческому подходу к
обучению, воспитанию и развитию школьников, выдвигает в разряд весьма
актуальных проблему повышения профессиональной педагогической
культуры и, прежде всего, профессиональной компетентности учителя.
Современный этап развития отечественного образования высветил ряд
проблем и в подготовке будущих учителей. Многие студенты-практиканты
на себе почувствовали потребность не столько в «функциональной
грамотности» специалиста, которая несомненно важна и нужна, сколько в
сформированности совокупности
«творчески значимых
личностных
качеств», преобразующих необходимые знания и опыт педагогической
деятельности в индивидуально - творческий стиль и мастерство учителя.
Однако система подготовки специалистов в области образования
ориентирована, в основном, на профессиональное становление, и лишь
декларативно подтверждает необходимость творческого саморазвития
студента - педагога. На лицо обостряющееся противоречие между
объективной необходимостью современного учителя в самосовершенствовании и реальными возможностями его подготовки.
В связи с этим актуализируется проблема развития профессиональной
компетентности будущих художников-педагогов как составляющей их
профессионально-личностного становления. Объектом нашего исследования
выступил процесс изучения специальных дисциплин студентов
художественно-графических факультетов. Предметом исследования являлось
развитие
профессиональной
компетентности
будущего
учителя
изобразительного искусства в процессе изучения специальных дисциплин.
Цель исследования заключалась в разработке, теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке комплекса организационно-педагогических
условий эффективности развития профессиональной компетентности
будущего учителя изобразительного искусства в процессе изучения
специальных дисциплин.
В основу нашего исследования была положена гипотеза, согласно
которой развитие профессиональной компетентности будущего учителя
изобразительного искусства в процессе изучения специальных дисциплин в
вузе будет носить инновационный характер и обеспечивать достижение
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целей профессионально-педагогического образования студентов, если
реализуется культурологическая модель развития профессиональной
компетентности и выполняется следующий комплекс организационнопедагогических условий:
- широкое внедрение инновационных приемов изучения специальных
дисциплин в учебный процесс на факультете;
- обеспечение соответствия содержания образовательной деятельности
художественно-графического факультета вуза уровню профессиональных
притязаний студентов;
- обеспечение продуктивного и контекстного характера всех видов
учебно-познавательной деятельности студентов;
- подчинение учебно-методического потенциала факультета развитию
интеллектуальных и творческих способностей будущих учителей
изобразительного искусства.
Известный российский ученый К.В.Шапошников понимает категорию
«профессиональная компетентность» как готовность и способность
специалиста принимать эффективные решения при осуществлении
профессиональной деятельности /1/. Профессиональная компетентность «в
целом характеризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и
опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно
проектировать и осуществлять профессиональную деятельность во
взаимодействии с окружающим миром» /1,13/. К.В. Шапошников и
А.Н.Дорофеев считают, что в основу показателей субъектной
профессиональной компетентности могут быть положены характеристики
актуальной и потенциальной деятельности специалиста /там же/.
Рассматривая
профессиональные
компетенции,
большинство
исследователей /2; 3 и др./ выделяют: 1) простые (базовые) компетенции
(формируемые на основе знаний, умений, способностей, легко фиксируемые,
проявляющиеся в определенных видах деятельности) и 2) ключевые
компетенции – чрезвычайно сложные для учета и измерения, проявляющиеся
во всех видах деятельности, во всех отношениях личности с миром,
отражающие духовный мир личности и смыслы ее деятельности. В
некоторых исследованиях есть другие квалификации: 1) стандартные – те,
без которых невозможно нормальное функционирование личности или
организации, 2) ключевые – обеспечивают их конкурентоспособность на
социально-экономическом рынке, выгодно отличая от аналогичных
представителей, 3) ведущие – это «сотворение» будущего, проявляющееся в
инновационности,
креативности,
динамичности
и
диалогичности
(кооперативности, децентрации, поликультурности) /3/.
Требования к профессионально-личностным компетенциям, которые
должны быть сформированы у современных специалистов в различных
областях, особенно в связи с вступлением в Болонский процесс, широко
анализируются в настоящее время на различных уровнях. Подписание
Болонской декларации вызвало к жизни новые инструменты и инициативы,
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содействующие реализации целей формирования общеевропейского
пространства высшего образования. Создана сеть информационных центров,
обеспечивающая
граждан
стран-участниц
Болонского
процесса
компетентной информацией о возможностях и требованиях по признанию
дипломов и отдельных курсов обучения в зарубежных вузах,
разрабатывается
система
перезачета
кредитов,
обеспечивающая
сопоставимость объема изученного материала, разрабатывается шаблон
приложения к диплому, содержащий развернутые данные о полученной
квалификации. Описание содержания квалификаций по уровням требует
компетентностного подхода.
Выделенные умения и компетенции
основываются на различных классификациях. Важно определить тенденцию:
уточнение содержания компетенций, которые признаны важнейшими для
будущих учителей изобразительного искусства.
1.
Шапошников
К.В.
Контекстный
подход
в
процессе
формирования профессиональной компетентности будущих лингвистовпереводчик: Автореферат дис. …канд. пед. наук. – Йошкар-Ола, 2006. ‒ 26 с.
2.
Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативноцелевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская
версия/. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2004.
3.
Исаева Т.Е. Классификация профессионально-личностных
компетенций вузовского преподавателя. В сб.: Труды международной
научно-практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей
школы в XXI веке». Сб.4. ‒ Ростов-н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения.-С.
15 – 21.
Түйін
Аталған мақалада арнайы пәндер оқыту процесіндегі бейнелеу
ӛнерінен оқытатын мұғалімдердің кәсіби шеберлігін дамыту проблемасы
айқындалады.
Summary
In given article the problem of formation of professional competence of the
future teachers of the fine arts in the course of studying of special disciplines
reveals. The author notices that it is important to define the tendency: maintenance
specification which are recognized the major for the future teachers of the fine arts.
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БОЛАШАҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК МҰҒАЛІМІН
КӘСІБИ ДАЯРЛАУДАҒЫ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОБЛЕМА
Н.Б.Рахметова п.ғ.к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың
«Кӛркем сурет» факультеті «Сәндік қолӛнер» кафедрасы
Жоғары білім беру жүйесінің негізгі мақсаты осы заманғы білім беруге
негізделген сапалы кәсіби білім беру арқылы біліктілігі жоғары және
бәсекелестікке қабілетті маман даярлау болып отыр. Мемлекеттік білім беру
стандартында ―Кәсіптік білім және кәсіпкерлік‖ мамандығы бойынша
мұғалімнің іс-әрекеті оқушыларды технологиялық және кәсіпкерлік даярлық
арқылы оқыту, білім беру, тәрбиелеуге бағытталады. Мамандардың ісәрекетінің саласы болып: оқытушылық, ғылыми-әдістемелік, әлеуметтікпедагогикалық, мәдени-ағартушылық іс-әрекет саналады. Мамандар білім
беру мекемелерінде қызмет ететіндіктен, іс-әрекетінде жалпы орта білім беру
бағдарламасын басшылыққа алады.Технология пәні мұғалімі жұмысының
негізгі бағытының бірі ―Технология‖ саласында білім беру бағдарламасын
жүзеге асыру болып табылады /1,48/. Технология дегеніміз – ӛндіріс
процесінде жүргізілетін әдіс-тәсілдер, сондай-ақ осы процестердің ӛзінде
болып жатқан сапалы ӛзгерістердің білім жиынтығы.
Политехникалық сӛздікте технология түсінігіне мынадай анықтамалар
беріледі:
1)
материалдар дайындау немесе жартылай фабрикаттардың
қасиеттерін, шикізат формасын ӛндіріс процесінде ӛзгерту әдістерінің
жиынтығы;
2)
шикізатқа, материалдар мен жартылай фабрикаттарға ӛндіріс
құралдарына сәйкес ықпал ететін әдістер туралы ғылым.
Энциклопедиялық сӛздікте осыған ұқсас біршама кӛлемді анықтамалар
беріледі: ―Ғылым ретінде технологияның міндеті – экономикалық
процестерде және ең тиімді тәжірибеде пайдалану мақсатына байланысты
физикалық, химиялық, механикалық және т.б. заңдылықтарды қолдана білу
болып табылады‖ /2,34/.
Бұл сӛз бізге гректерден (грекше tehne - ӛнер, шеберлік, іскерлік +
lotos- түсінік, оқыту) келген, оның түпкі мағынасы қарағана кӛбінесе
универсалды (әмбебапты) қолдануға негізделген. Мысалы, ―Техника‖ ӛндіріс
құралдарын, еңбек құрал - саймандарын жасау... еңбек құралдарының
жиынтығы‖ ретінде анықталса, ―Технология‖ –
ӛндіріс әдістері мен
процестерінің жиынтығы... сонымен бірге ӛндіріс тәсілдерін ғылыми тұрғыда
сипаттау‖ деген түсінік береді
―Технологиялық‖ білім беру жалпы білім беру мекемелеріндегі оқу
жоспарының ең бір маңызды саласы болып табылады. Ол жас- ӛспірімдерге
еңбектен тәрбие беру мәселесіне орай қоғам талабынан туындап отыр.
―Технологиялық‖ даярлықтың оқушыларды толыққанды дамытуда маңызы
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зор, оларды еңбексүйгіштікке дағдыландырады, еңбек негізімен
таныстырады. Технологияның негізгі элементтеріне: мазмұнды тұрғыда –
ғылым негіздері, психология, логика, риторика, технология, кәсіптік оқыту
және еңбек, қоғамға пайдалы жұмыс, ӛнімді еңбек, ғылым мен техника
бойынша сыныптан тыс жұмыс; іс-әрекеттік тұрғыда – арнайы технология,
оқыту әдісі мен формасы, әртүрлі ойындар және т.б. жатады. Сонымен,
―Технологиялық‖ білім беру саласы адамның іс-әрекеті саласында әртүрлі
ғылымдарды
біріктіретін,
күрделі
құрылым
болып
табылады.
Технологиялық білім беру мен кәсіпкерлік даярлықты Э.Д.Новожилов екіге
бӛліп қарастырады. Мұның біріншісі―Технология‖ – мұғалімнің материалдық
ӛндіріс саласындағы кәсіби даярлығының негізі. Мамандықтың бұл бӛлімі,
оның пайымдауынша, жалпы білім беруді, жалпы педагогикалық даярлықты,
техникалық,
технологиялық
пәндерді,
жеке
пәндерді
оқытуды,
мамандандыруды
қарастырады.
Екінші
бӛлігі
–
―Кәсіпкерлік‖.
―Кәсіпкерліктің‖ ӛз мазмұны бар, алайда жоғары оқу орнын бітіруші
мынадай компоненттерді білуі керек: ӛз-ӛзін кӛрсету, ӛз-ӛзін дәріптеу,
ұйымдастыру іскерлігін, ұжым құрамында жұмыс істеу іскерлігін меңгеру
және т.б. /3, 8/. Кәсіпкерлік – қоғамдық мақсатқа байланысты кәсіби білім
мен тәжірибелік іскерліктегі жеке жаңалықтарды белсенді іске асырады.
Экономикалық ғылымды кәсіпкерлік түсінігін XVIII ғасырда француз
экономисті Р.Кантильон енгізді. Ол кәсіпкерлік қызметті экономикалық
қызметтің ерекше түрі сияқты қарастырған, әр түрлі сұранысына сәйкес
ұсыныс келтірген. Кәсіпкерлік ұғымы ―бизнес‖ синониміне сәйкес келеді.
Кәсіпкерлік нақты әлеуметтік-экономикалық макродеңгейлік ортада
ескерілмейді, осы ортадан шығады және оған бейімделумен іске асады.
―Технологиялық білім беру саласындағы полит ӛз жұмыстарында атап
кӛрсетеді. Сонымен, болашақ технология мұғалімінің кәсіби және
кәсіпкерлік даярлығының арнайы пәндер бӛлімінде екі негізгі бағыт:
политехникалыққа, еңбекке оқыту мен даярлау қарастырылады.
Политехникалық білім жүйе ретінде жаратылыстану, техникалық,
математика, қоғамдық ғылымдар жүйесі элементтерінің жиынтығынан
тұрады. Политехникалық білімнің мәні қазіргі заман ӛндірісінің жалпы
ғылыми-техникалық, ұйымдастырушы-экономикалық жақтарын ашып
кӛрсететін заңдар мен ғылыми түсініктердің ӛзара байланысын құрайды. Бұл
білімнің қарапайым түрлері ӛзінің табиғатында қайсыбір ғылыммен білімнен
айырмашылығы жоқ, бірақ техниканың негізін анықтауға және басқаруға
бағытталған қызметіне қарай ерекшеленеді. Еңбекке оқытудағы
политехникалық мазмұнның объективтілігін және еңбекке даярлау кезіндегі
жаңа ғылыми тенденция негізіндегі жағдайды ашып кӛрсетуді, оқушыларға
еңбекке оқытудың бастапқы кезеңінде ӛзіндік ерік беруді, оқытуды ӛндіріс
еңбегімен үштастыруды
жатқызады /3, 61-72/. Мұғалімнің еңбекке
оқытудағы әдістемелік даярлығына Э.Ф.Зеердің еңбегі арналады. Ол
техникалық конструктордың қажеттілігіне, техникалық эстетикаға, әртүрлі
техникалық процеске кӛңіл бӛледі, материалдарды механикамен ғана емес,
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техникалық механикамен
және электр техникасымен байланыстыру
қажеттілігіне аса назар аударады.
Еңбекке оқыту мұғалімінің кәсіби даярлығын жақсартуда мынадай
жұмыстардың қажеттілігіне тоқталады: мектеп экспериментінің әдістемесі
және техникасымен байланысты лабораториялық жұмысты талдау;
техникалық және практикалық еңбек сабақтарына даярлығын байқау;
семинарлық және байқау сабақтарын ӛткізу, техникалық білім берудегі
сыныптан тыс сабақтарды бақылау мен талдау; оқу шеберханаларын,
лабораториялық дәрісханаларды жабдықтау. Мұғалімнің технологиялық
оқытуды іс-әрекет саласында жүзеге асыру функциялары: дамытушылық,
ақпараттық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, бейімділік, әлеуметтік,
қалыптастырушылық, бағдарлаушылық, құрастырушылық, жұмылдырушылық, экономикалық, техникалық, зерттеушілік. Тӛменде мұғалімнің
технологиялық оқыту функциясын жүзеге асырудағы іс-әрекеті беріледі:
Дамытушылық – объектіні технологиялық дайындау процесінде
тәрбиелік және танымдық құндылықты қолдану мен таңдау; оқушылардың
танымдық-шығармашылық және еңбек белсенділігін, техникалық ойлауын,
талаптануын, ынталануын, политехникалық ой-ӛрісін дамыту; оқушылардың
оқу пәндеріне, ғылымға, еңбек әрекетіне қызығушылығын ояту мен дамыту,
оқытуда ішінара ізденіс және проблемалық әдістерді пайдалану;
технологиялық тасымал іскерлігін әртүрлі оқу-ӛндірістік жағдайларда
қалыптастыруда пайдалану, оқушылардың ойлау іскерлігін басқару;
оқушыларды техникалық объектілердің ғылыми негіздерін анықтауға
машықтандыру; нақты жағдайларда ғылыми негіздердің бірлігін
қалыптастыру.
Ақпараттық – оқу материалдарын терең және еркін пайдалану, оқыту
әдістерін қолдану (эмоциялық сӛздерді, дауыс мәнерін, ырғағын,ымишараттыпайдалану);
тәжірибелік
жұмыстың
құрал-жабдықтарын,
аспаптарын кӛрсету, оқуда техникалық құралдарды оқыту бағдарламаларын
қолдану, негізгі дидактикалық бірлікті ескеру (түсінік, заңдылық, іскерлік,
машықтық); технологиялық білімге жататын іскерліктің негізгілерін жіктеп,
бірізділікте жүйеге келтіріп топтастыру; білімге қажетті ақпарат-деректерді
пайдалану; технологиялық даярлық пен оқыту процесінде кері байланысты
қамтамасыздандыру (бақылау, бағалау, оқушылардың меңгерген білімдерін
бекітіп, түзу, іскерлік пен машықтықты қалыптастыру); оқушылардың
ӛзіндік дербес жұмыстарына басшылық жасау.
Ұйымдастырушылық – педагогикалық және басқа да шарттарды, оқуеңбек белсенділігін қалыптастыру үшін, оқушылардың еңбекке
психологиялық, практикалық және адамгершілік даярлығын қалыптастыруды
ұйымдастыру; оқушыларды әртүрлі оқу-еңбек және ӛндірістік еңбек
түрлеріне қатыстыру; ғылыми-техникалық шығармашылық бойынша
сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру; оқушылардың кәсіби хабардар
болуын ұйымдастыру; оқушылардың ӛндірістік жұмысқа белсенділігін
бақылау, оқушыларды ынталану іскерлігін анықтау; жаңа педагогикалық
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міндеттерді анықтау және алынған нәтижені бағалау; педагогикалық
мақсаттың берілуі мен алынған нәтижені қорытындылап, бастапқы деректі
салыстыру; оқушы ұжымында оқу-еңбек тапсырмаларын орындауды
ұйымдастыру; оқушыларды ӛндіріс қатынасына араластыру; жекелеген
әртүрлі мекемелермен қатынастарды тұрақтандыру.
Коммуникативтік – оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен,
қоғамдық ортамен дұрыс және тиімді педагогикалық қарым-қатынасты
ұйымдастыру; ұжымаралық және ӛзара жеке қатынастарды іріктеу; оқу
процесінде оқушылардың адамгершілік, еңбек экономикалық, эстетикалық,
экологиялық тәрбиесіне ықпал ету.
Бейімділік – қазіргі әлеуметтік ӛзгермелі жағдайда оқушыларды ӛзіндік
дербес еңбекке даярлау; бастапқы кәсіби бейімділікті; әлеуметтік
бейімділікті белсендендіру; әртүрлі әлеуметтік және экономикалық
жағдайларды модельдеуге мүмкіндік беретін оқу әдістері мен формасын
қолдану, оқушылармен біріге отырып оның шешімін іздестіру.
Әлеуметтік – оқушыларды
әлеуметтендіру; әлеуметтік және
құқықтық қорғау; ұжымда ӛзін-ӛзі кӛрсетуге жағдай жасау, оқушылардың
практикалық және шығармашылық процесте қызығушылы әрекетін қорғау,
демократиялық және гуманитарлық білім процесіне жағдай жасау.
Қалыптастырушылық – оқушылардың ғылыми дүниетанымын,
табиғатқа аялы кӛзқарасын, құндылық бағдарын қалыптастыру; әртүрлі
мамандық пен кәсіби іскерлікті ұсыну; политехникалық білім мен
технологиядан меңгерген білім, іскерліктерін қолдануға мүмкіндік беру;
икемді іскерлікті қалыптастыру, оқушыларға ӛздігімен жаңа еңбек түрлерін
жылдам меңгеруге мүмкіндік жасау, шешімдер қабылдауға даярлау.
Бағдарлаушылық – оқу әрекетінде оқушыларда тұрақты қызығушылық
туындату, еңбек әрекетіне мотивін қалыптастыру; оқушылардың дара
ерекшеліктерін, бейімін және қоғамдық талабының байланыстыру, ӛздері
анықтайтын кәсібилікке қызықтыру.
Конструктивтік – оқу-тәрбие жұмысында ӛндірістік материалдар
ретінде пайдаланған ғылыми-техникалық, экономикалық, құқықтық және
басқа да материалдарды дидактикалық тұрғыда қайта ӛңдеуден ӛткізіп, оқу
мазмұнына, кезеңдеріне, ұйымдастырушылық формасына және әдісіне қарай
сұрыптау; педагогикалық процестің педагогикалық-ұйымдастырушылық,
қисынды-психологиялық құрылымын құру; оқушылардың еңбек әрекетін
ұйымдастырудағы педагогикалық жетекшілік жұмыс қолдану мен
жоспарлау;
оқу-тәрбие
процесін
политехникалық
бағытпен
қамтамасыздандыру; меңгерілген дидактикалық еңбек объектісін таңдау
іскерлігі; ондағы жұмыс жүйесі мен тізбектілік жоспарын жобалау; оқуматериалдық базасын таңдап, қолдану; тапсырманы педагогикалық мақсатқа
лайықтап ӛңдеу.
Жұмылдырушылық – оқушылардың ӛмір тәжірибесін және білімін,
олардың танымдық дербестігін, еңбекке белсенділігін қалыптастыруды
кӛкейкестілендіру, оқушыларды ұйымдағы ғылымға, ӛндірістегі жұмыс
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мәдениетіне, оқыту, практикалық тапсырманы шешуде меңгерген білімін
пайдалану.
Экономикалық – ӛндірісте оқушылардың тӛмен ақылы экономикалық
іс-әрекетін жүзеге асыру үшін жағдай жасау, оқушылардың техникалықэкономикалық еңбек әрекетінің қорытынды бағасы; оқушылардың
шығармашылық міндеттерін негізгі сауда экономикасымен байланыстыру.
Техникалық – ӛзінің ғылыми-теориялық білімін кӛтеру, ғылымитехникалық терминдерді меңгеру; технологиялық даярлықта оқыту
базасындағы оқу-материалдарын меңгеру (жӛндеу, тежеу, дұрыс-дұрыс
еместігін диагностикалау және т.б.); сызба-суреттерді, графиктер, эскиздер,
есептерді және т.б. орындау және қолдану, әртүрлі конструктивтік
материалдарды ӛңдеу; механизмді жинау және жӛндеу; машина мен
механизмді құрастыру және модельдеу; ғылыми-техникалық және басқа
білімдерді жаңарту, толықтыру.
Зерттеушілік – технологияны оқыту процесінің жеке кезеңдерінің
мақсаттары мен міндеттерін анықтау, оны жүзеге асыру құралдарының
неғұрлым тиімдісін таңдау; педагогикалық экспериментті жүзеге асыру және
жобалау; әлеуметтік-экономикалық жағдайда ӛзгерілетін әрекеттер әдісін
шамамен қайта құру; технологиялық білімде педагогикалық тәжірибенің
озық нәтижесін талдау; оқытудың политехникалық принципін жүзеге асыру;
мақсатын жинақтау және нәтижелі формасын тасымалдап тарату; ӛз
жұмысына тәжірибе әдістерін қолдану; политехникалық білімнің
педагогикалық теориясы мен ӛз тәжірибесінің ара қатынасын айқындау;
оқушылардың технологиялық даярлығы арқылы қол жеткізген білім кӛлемін
анықтау. Технология мұғалімнің білім сапасын жүзеге асыру функциясы
ондағы кәсіби даярлықты, ізденісті, жеке оқу пәндерінің бірлескен
мүмкіндіктерін жүзеге асыруды және оларды кіріктіру негізінде тұтас бір
бӛлімде қалыптастыруды талап етеді.
―Технология‖ білім беру саласының психологиялық-педагогикалық
пәндермен және мұғалімнің педагогикалық әрекетімен кіріктірілуі соңғы
жылдары педагогикаға әкімшілікті технология, тәрбие процесінің
технологиясы, педагогикалық технология, кәсіби технология, ақпараттық
технология, педагог-технолог, педагогикалық міндеттерді технологиялық
тұрғыда шешу, педагогикалық менеджмент, білім беру маркетингі, оқу
орнындағы кәсіпкердің іс-әрекеті, ақылы білім алу және т.б. ұғымдардың
енгізілгенін дәлелдейді.
1. Шаповаленко С.Г. Об активизации познавательной деятельности
учащихся. Педагогика. - М., 1980.
2. Панчук Т.А. Формирование готовности к проектной деятельности
студентов факультетов технологии и предпринимательства, 13.00.08: Дис.
... д-ра пед.наук.- Бийск-2004.
3. Муравьев А.А. Профессиональная подготовка учителя технологии и
предпринимательства:13.00.08:Дисс.... канд.пед.наук. – Екатеринбург, 1998.
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Резюме
В данной статье рассматриваются проблемы профессиональной
подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства. Автор
раскрывает основные моменты этой подготовки в соответствии с
требованиями сегодняшнего дня.
Summary
In given to article it is considered problems of vocational training of the
future teachers of technology and business. The author opens high lights of this
preparation according to requirements of today.
ЖЕНЩИНА КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ТВОРЧЕСТВА В ДИСКУРСЕ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КАЗАХСТАНА
Н.А.Михайлова –
к.п.н., доцент кафедры графики и дизайна КАЗ НПУ им. Абая
Современное искусство и современная женщина как его субъект достаточно сложные понятия в казахстанском контексте, так как конкретно
осмысленного
определения женского искусства в Казахстане нет.
Понятия «женские организации», «феминизм», «дискриминация», «гендер»
вошли в нашу жизнь недавно. Точную дату назвать невозможно, но
произошло это около десяти лет назад усилиями нового для суверенного
Казахстана явления - женского движения.
Гендерная теория как таковая получает распространение в Казахстане
со времени перестройки, времени утверждения демократических свобод,
плюрализма и политики открытости. Женщины-художницы оказываются
в авангарде этого процесса.
Гендерная теория становится действенным инструментом разрушения
тоталитарной идеологии и формирования новой идентичности казахстанской
женщины. На 2000-е годы приходится пик феминистского искусства,
обусловленный формированием новых идентичностей и появлением
на художественной сцене нового поколения женщин-художниц. В последнее
десятилетие женское искусство акцентирует свое внимание на анализе
и деконструкции стереотипов, связанных с образом женщины в современном
обществе и информационном пространстве. Но до сих пор организация
выставок женского искусства продолжает оставаться инициативой самих
художниц, не имея постоянной институциональной поддержки/1/ . Примером
вышесказанного может служить организация и проведение художественных
ежегодных творческих вернисажей женской группы «Март» ХГФ КазНПУ
им. Абая.
В мире изобразительного искусства женщина всегда может выбрать,
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кем быть - художницей или художником. Это не всегда одно и то же. В
творчестве настоящего художника пол автора никогда не будет играть
особой роли, художница же оставляет за собой право на половую
принадлежность. Так уж сложилось, что женщина и живопись до недавнего
времени считались понятиями несовместимыми, и на судьбу каждого
живописца женского пола выпадала нелегкая доля доказывать всем, что она исключение из правил /2/.
Поставленный Л. Нохлин вопрос, почему среди женщин нет великих
художниц, обратил внимание, прежде всего на само общество с
существующими в нем институтами, контролирующими художественные
практики. Признавая, что история искусств до начала 20 века действительно
не знала художниц, сравнимых по значению, например, с Рембрандтом и
Микеланджело, Нохлин анализирует основания патетического культурного
мифа о великом Художнике. Детально рассматривая условия, делавшие
возможным творчество того или иного художника (известно, что
большинство знаменитых художников происходило из семей, где отцы или
близкие родственники были живописцами; для художниц в этом смысле
исключений вообще не было), она доказывает, насколько значимой была
разница в стереотипах и ожиданиях, связанных с мужской и женской
общественной ролью и жизненной стратегией.
Миф о мужчине-творце, преодолевающем благодаря своему Гению –
любые трудности и добивающемся всеобщего признания, никак не
соответствовал представлению о женщине – матери, хозяйке дома или
светского салона. Рисуя портреты наиболее успешных для своего времени
художниц, анализируя их противоречивые высказывания (прежде всего это
относится к французской анималистке 19 века Розе Бонер), она называет их
«голосом женственности с его смесью амбивалентного нарциссизма и вины».
А ведь эта подспудная «вина» «исподволь подтачивает и разрушает ту
тотальную внутреннюю уверенность, ту абсолютную убежденность и
моральную и эстетическую решимость, которая требуется от художницы для
интенсивной и новаторской работы в искусстве»/3/.
Так, на протяжении долгого времени художественные школы и
Академии в европейском искусстве порождали четкое между творчеством
и ремеслами, а существующий миф о разделение гениальности как
исключительном свойстве мужчин ограничивал вхождение женщин в
круги художников. Искусство понималось как сфера творческого
самовыражения
гениальных
писателей, художников,
скульпторов,
архитекторов-мужчин. «Женское» же творчество сводилось к рукоделию –
«низкому искусству» и «семейной обязанности» женщин. Лишь с конца
19 века женщины получили доступ в художественные школы и Академии
художеств. Исследователи этого направления обратили внимание на
субъективность создания истории искусств, которую писали мужчины.
Трансляция стереотипов в искусстве осуществляется
не
только
непосредственно в самих текстах искусства, но и в сопровождающих
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учебных и научных искусствоведческих текстах, в концепциях
художественных выставок и комментариях к ним, экскурсиях и т.д.,
навязывающих
определенные правила интерпретации
произведений
искусства.
В истории искусства женщина была воспета как муза и объект
поклонения мужчины- творца, при этом ей самой было отказано в праве на
творчество. Творчество тех немногих женщин (А. Джентилески, Ф. Кало,
Н. Гончарова), имена которых упоминаются в учебных пособиях по
истории искусств, до сих пор считается малосущественным достоянием
истории. В истории искусств были практически не представлены:
Софонисба Ангиссола (1532-1625), Проперция де Росси (1490-1530), Феде
Галиция (1578-1630), Катарина Ван Хемессен (1528-1587), Лавиния
Фонтана (1552-1614), Клара Петерс (1594-1657), Элизабетта Сирани (16381665), Джудит Лейстер (1609-1661), Мария Ван Остервийк (1630-1693),
Розальба
Каррьера (1674-1757), Аделаида Лабий-Гайяр (1749-1803),
Джованна Фрателлини (1666-1731),
Ангелика
Кауфман (1741-1807),
Элизабет Виже-Лебрен (1755-1842), Роза Боннер (1822-1899), Мэри Кассат
(1844-1926), Берта Моррисо (1841-1895), Мария Башкирцева (1859-1884),
Сюзан Валадон (1856-1938) и др./4/.
История казахского искусства не исключение. На данный момент нет
ни одной монографии (или хотя бы серьезного каталога ретроспективной
выставки) на тему женского искусства Казахстана, хотя женщины в сфере
изобразительного искусства – это целый нераскрытый пласт уникальных
дарований, работающих в разных видах: живопись, графика, керамика,
скульптура, прикладное искусство. А женщины-искусствоведы и просто
жены художников – это вообще особый случай. Если бы не они, их
суперталантливые мужья-художники умерли бы с голоду/5/. Эти женщины
одна за другой стали организовывать частные галереи. Сейчас в Алматы
множество таких выставочных залов с разнообразными и часто меняющимися экспозициями, и возглавляют галереи женщины. Из мужчин только
двое владельцев галерей «Тенгри-Умай» и «Улар».
Здесь было бы несправедливо не упомянуть имена
художницамазонок казахского профессионального искусства - А.Галимбаевой и
Г.Исмаиловой, долгое время остававшихся в тени своих коллег по цеху мужчин. За любым великим мужчиной стоит гораздо более сильная, чем он
сам, женщина, помогающая ему в творчестве. Творческий путь этих женщин
настолько богат, что обозначить его рамками конкретной школы или
направления невозможно. «Золотой стек-2003» и премией награждена
скульптор Ольга Прокопьева – «за мастерство и бесстрашие в искусстве».
В контексте гендерного подхода, на наш взгляд, наиболее интересным
является молодое искусство, представленное поколением двадцати и тридцатилетних, которые активно используют новые технические и новые репрезентативные пространства (Интернет) и таким образом не зависят от
институциональных проблем.
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Приведем некоторые особенности арт-ситуации в Казахстане
исследователя А.Сабурова, по результатам исследования которого издан
небольшим тиражом промо-календарь типографии «Идан» «Женщины в
искусстве Казахстана»/6/.
В архитектуру Казахстана (включая интерьерные решения)
значительный вклад внесли и ещѐ внесут Людмила Глинская, Елена ГраничПитерская, Екатерина Капранова, Нина Козбагарова, Людмила Левина,
Куралай Лекерова, Любовь Нысанбаева, Анна Эрлих.
Дизайн, особенно промышленный, в ещѐ большей мере определяет
уровень повседневной жизни, кинестетичность среды обитания, чем
архитектурная составляющая» предметной среды.
В проектировании
промышленных изделий, включая «технически сложные», ньюсмейкерами
были - Гульнар Ибрайшина, Ирина Ильина, Надежда Камзина, Неля Рачкова,
Ольга Свиридова, Карлыгаш Сейтмуратова, Виктория Сергеева, Зинаида
Хан, Виктория Эйдинова… Особенно важны для формирования будущих
культурных параметров игрушки, и в их проектирование для давно
закрывшегося, но много сделавшего и для дня сегодняшнего ПО «Кзыл ту»
внесли немало нового Т. Соболева.
В области проектирования «серийной и массовой одежды», авторских
коллекций выдающихся или мастеров многообещающих начинающих в
Казахстане, напротив, немало - Татьяна Антоненко, Альфия Баязитова,
Мария Дик, Елена Ерѐмина, Татьяна Лисихина, Марина Мизинская, Мария
Михайлова, Дина Муратаева, Марина Осьмынина, Александра Рагозина,
Лилия Саловатова, Светлана Сохорева, Елена Суптеля…
В проектировании трикотажа, тканей, ковров, обуви много сделали
Ольга Окуловская, Фаина Терентьева, Нонна Усова, Ида Штандель, Ида
Бакланова, Людмила Бугаева, Раиса Дубатова, Наталия Жиленко, Бикамал
Жугралина, Елена Кузнецова, Галина Шевченко, Гульнара Куляшбекова,
Ольга Потапенко, Ирина Ряполова, Шолпан Умарова.
В области преподавания художественных дисциплин, истории и
теории архитектуры и изобразительных искусств, основ художественной
грамоты и профессионального мастерства - Елена Григор, Галина
Исходжанова, Алевтина Калинина, Людмила Коломыченко, Елена
Ямщикова, Любовь Ивахнова, Людмила Щерблюк, Наталья Михайлова,
Гульнара Ибрагимова и др.
Именно книги, несмотря на половодье телеинформации и
компьютерных игр, остаются одним из главных средств формирования
мировоззренческих и эстетических предпочтений. В таком важном деле, как
оформление и редактирование полиграфической продукции (газеты,
журналы, детские книги и учебники, художественные альбомы ), огромные
тиражи которой с детства ориентируют миллионы людей в том числе и в
мире искусства, «отметились» Нэлли Бубэ, Татьяна Кошетар, Аэлита
Жумаева, Анастасия Таукелова (Казакова).
Дизайн масс-медиа, включая рекламу и упаковку всевозможной
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продукции, получил значительный вклад из творчества таких дизайнеров, как
Анастасия Гончарова, Наталья Грузинцева, Татьяна Егорова, Юлия
Исмамбетова, Юлия Кабацкая, Евгения Малинина, Анна Петухова, Светлана
Подгородецкая, Светлана Симонова, Лариса Соловьѐва, Наталья
Соломонова, Наталья Стрельцова, Любовь Харламова, Анна Черепанова.
Немало архитектурно-художественных решений интерьеров отелей и
банков, частных домовладений и общественно-культурных центров строятся
на использовании произведений станковой живописи и графики,
художественного текстиля и мелкой пластики. Среди авторов этих
произведений «чистого искусства» и contemporary-art - Санобар Атаханова,
Елена Воробьѐва, Айжан Беккулова, Лариса Горлачѐва, Наталья Мелѐхина,
Алмагуль Менлибаева, Ализа Сулеева, Сауле Сулейменова, Зита
Султанбаева.
Произведение искусства не может жить вне мастерской автора, для
многих людей, если его не изучают, не «продвигают», не описывают, не
обсуждают, не публикуют информацию о нѐм искусствоведы и арт-критики,
галеристы и кураторы, арт-менеджеры и обозреватели - такие, как Маргарита
Амвросова, Сауле Асылбекова, Валентина Бучинская, Лариса Гузова, Ольга
Жабагина, Батима Заурбекова, Валерия Ибраева, Оксана Калкатина, Роза
Космамбетова, Умит Сахариева, Зауреш Сыдыханова, Ляйля Турганбаева,
Лаура Уразбекова, Ирина Юферова.
Довольно много значит для культуры вклад профессионалов таких
жанров, как фитодизайн и фотоарт, но они представлены в Казахстане
буквально единицами (соответственно Т. Михнѐва и О. Коренчук).
О казахстанских женщинах в сфере культуры и искусства можно
вспоминать бесконечно. Сейчас о них говорят и пишут. Но все-таки пишут
не так много, как они того заслуживают, и только в том случае, если есть
информационный повод, связанный с творчеством. А само их существование,
характеры, судьбы и дела пока остаются вне поля зрения журналистов.
Наверное, гендерный подход к культуре в Казахстане еще не найден.
1.www.mmoma.ru/exhibitions/petrovka/masterskaya_zhenskogo_tvorchestva
2. www.poetry.ucoz.ru/news .
3. Злобина Т. «Женское искусство» в Украине. Формирование женской
субъектности в изменяющейся культуре. /Гендерные исследования. Харьков.- № 16 (2/2007)/.
4. Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000/Под ред. Л. М.
Бредихиной, К. Дипуэлл. – М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН).- 2005.
5. Церетели В. Гендерная цензура в культуре и обществе (Грузия).М.,.-2002.
6. Сабуров А. Гендерный фактор в материальной и художественной
культуре Казахстана 20-21 вв. /Гендерные исследования в Казахстане. Мальвина/.-Алматы, 2005.
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Түйін
Осы ғылыми мақала бапта қазiргi қазақстандық ӛнердiң ӛзектi
мiндеттерi және немiс кӛлеңденi рӛл арналған сұрақтар және әйел ӛнерiнiң
мәселелерiн қаралады.
Summary
This research article is devoted to topical problems of contemporary Kazakh
art, and women's role in it. This article discusses issues and problems of women's
creativity.
СУРЕТТЕГІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ПОРТРЕТПЕН ЖҰМЫС
КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ- ҚҰЛҚЫМЕН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫН КӚРСЕТУ
Г.А.Бекова Академиялық сурет кафедрасының аға оқытушысы
Портрет-графикада болсын, живописьте де болсын шығармашылықтың
ең қиын түрі болып табылады. Портрет жанрымен жұмыс істейтін суретшіге
суреті салынып жатқан адамның психологиясымен қоса, оған деген ӛзінің
қатынасын кӛрсете білетін үлкен қырағылық қажет. Бұл жерде адамның ішкі
жан дүниесін кӛрсете білуге жеткізетін ізденіс керек. Атақты шеберлер ӛз
жұмыстарында сұлбаны (модельді) терең зерттей отырып, шығармашылық
ойын шынайы жеткізе білген.
Портреттік сурет нобайлық характеріне қарай қысқа мерзімді немесе
композициялық тапсырысына байланысты ұзақ мерзімді болуы мүмкін.
Алайда, осы екі жағдайда да суретте салынып жаткан портрет иесінің жекедара ұқсастығы, жас шамасы, характерлік бет-бедері және оның айналысатын
кәсібі кӛрсетілуі тиіс. Бірақ, жоғарыдағы ұқсастықтар жеткіліксіз. Портреттік
суретпен жұмыс үстінде кӛзге түсетін кейбір ұсақ детальдардан бас тарта
отырып, заттың интерьерлерді білікті таңдай білу талап етіледі. Шығарма
кӛбінесе жазық фонда орындалғанымен, адамның отырған кӛрінісімен
(позасымен) ұштаса дәл табылған деталь, модельдің характеристикасын
тереңдете кӛрсетілетініне үлкен үлесін тигізеді. Адамның психологиялық
жан-дүниесі мен мінез-құлқын ашып кӛрсету үшін оның позасымен бет
бұрылысын таңдай білудің үлкен маңызы бар. Сондықтан, портрет ӛнерінің
шеберлері ӛздері суретін салатын адаммен әңгімелесу арқылы ол ӛзін қандай
қырда кӛрсететінін, бет-әлпетінде қандай ерекшеліктер бар екенін,
сӛйлескенде қол сілтеу қимылын бақылай отырып, портрет иесінің мінезқұлқын алдын ала айқындаған.
Суретші М.И.Курилко портрет шебері В.А.Серовтың жұмыс әдісі
туралы естелігінде былай деп жазған: ―Серов сұлбаны (модельді) суреттемей
тұрып, оны ұзақ уақыт зерттейтін, кӛз, қол ұқсастығын бейнелеу оған қиын
соқпайтын. Ол керемет мектептен ӛтті. Ол модельге ұзақ қарап, портрет
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иесінің ішкі дүниесін түсіну мақсатында, ӛзіне керек жеке образды іздейтін
де, мольбертке бұрылып 10-15 минут бойы модельге кӛзін салмастан холста
жұмыс істейтін. Содан кейін, салынған суретпен модельді салыстыратын. Ол
адамның сыртқы келбетін сала отырып, оның ішкі жан дүниесін кӛрсететін
образ жаратып шығаратын.‖ Әрине, мұндай әдіс барлық суретшінің қолынан
келе бермесі хақ. Ол үшін тірі натураның формасын терең білуде және затты
кӛрсете білуде үлкен дарындылық қажет. Бірақ, портретпен жұмыс істеп
отырған студентке ең алдымен натураның портреттегі психологиялық мінезқұлқын кӛрсететін қимыл-қозғалысын, әңгімелесу барысында байқалған
ерекшеліктерін
білу
пайдалы.
Портреттік
суреттің
қойылымын
ұйымдастырған кезде оның ӛте қарапайым болғаны абзал.
Отырған отырысы, киімі, интерьердегі заттар-портретте кӛрсететін
суретшінің басым түспей, керісінше оны байыта түсуге кӛмектесуі керек.
Портреттің композициялық ортасы болып есептелетін бӛлігі кӛрушінің
назарын бірден аударатын жерде орналасуы керек. Натураны салуда
бастапқы мақсат негізгі композициялық орналастырудан кейін адамның
басы, денесі, қолдарының бір-бірімен байланыстығын бақылауда ұстау.
Композициялық
тапсырманың
ұқсастығы-портреттің
кәсіпқой
орындалғанының негізі.
Адамның басын салғанда суретші оның бетіндегі ішкі кӛңіл-күйін
түсіре білу керек. Жан дүниесіндегі жағдайы, бет бұлшық еттерінің белгілі
бір қимылынан кӛрініп, оның бірнәрсеге таңғалысын, қорыққанын,
сүйіспеншілігін,
қуанғанын,
күйінгенін,
ашуланғанын
байқатады.
Пластикалық анатомия кітаптарында бет қимыл-қозғалысының барлық
мәліметтерін табуға болады. Детальдармен жұмыс істеуді бастарда, ең
алдымен кӛздің формасын анықтап, оның ерекшелігін дәл суретке түсіру
керек. Бұл дегеніңіз тек қана кӛзді ғана детальды түрде ерекше кӛрсету деген
сӛз емес. Кӛз портреттегі жалпы тонға сәйкес салынуы тиіс. Содан кейін ғана
басқа бет кӛріністері салынады. Портретте фонды түгелдей суреттеу мақсат
емес. Натурамен байланысатын кейбір заттар ғана салынады. Сурет салу
барысында әр детальді дәл салғанмен, жалпы салынып жатқан адамға мүлдем
ұқсамай қалуы мүмкін. Бұл жас суретшінің тәжірибесінің аздығынан немесе
әр детальдің бір-бірімен байланыстығын кӛре алмауынан болады.
Тек салынып жатқан адамның жан дүниесін зерттей отырып, оның
психологиялық ерекшеліктерін ашу ғана осы қиын жанрға керек талап.
Әйгілі ұлы шеберлердің осындай ұлы қасиеті шығармашылығындағы
ерекшелік болып табылған. Портреттің ойдағыдай сомдалуына суретшінің
бояу заттарын кәсіби қолдануы әсер етеді.
Графитті қарындашпен бірге басқа да графикалық бояу заттары
қолданылады. Оның ішінде ағаш кӛмірі (древесный уголь) ӛте ыңғайлы
материал. Сонымен бірге портреттік сурет сангинамен салынады, бірақ оны
қолдану үшін басты салуда тәжірибе үлкен болу керек. Сангинаны ағаш
кӛмірімен бірге қолдануға болады. Әр түрлі графикалық әрекеттермен сурет
сала отырып, ең басты міндет техникалық орындалуды кӛрсету басты мақсат
17

емес екенін есте сақтау қажет. Студенттерді сыртқы бейнені суреттеуді
қуалап кетуден сақтандыру керек. Тек натураны терең зерттеу, тірі форманы
жан-жақты ұсына білу, суретшінің шығармашылық ынтасы осы портрет
жанрына жақсы нәтиже беретін қасиет.
1.

Ростовцев Н.Н. – Учебный рисунок. - М.: Просвещение, 1985.

Резюме
В
данной
статье
рассматривается
проблема
раскрытия
психологического состояния портретируемого как одно из важнейших
условий передачи художественного образа. Автор отмечает ряд важных
проблем в этой области.
Summary
In given article reveals a problem of disclosing of a psychological condition
портретируемого as one of the major conditions of transfer of an artistic image.
The author marks a number of the important problems in this area.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РИСУНКУ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ»
Е.С.Досмаганбетов старший преподаватель кафедры академического рисунка Казахского
национального педагогического университета имени Абая
Профессиональная подготовка специалистов по дизайну на
художественно-графических факультетах педагогических вузов Республики
Казахстан сравнительно новое, но востребованное направление высшего
профессионального образования. Данное подтверждается статистическими
отчетами приемных комиссий, согласно которым превалирующее
большинство абитуриентов выбирают именно эту специальность. Данная
специальность представлена различными специализациями, такими как:
архитектурный дизайн (дизайн интерьера), графический дизайн и дизайн
одежды. Понятно, что дизайн – это проявление проектной культуры,
предъявляющей специфические требования к образованию специалиста и
требующее качественного улучшения психолого-педагогического сопровождения учебного процесса. По мнению исследователя Н.В. Дударевой при
планировании дизайн-образования необходимо учитывать, что профессия
дизайнера характеризуется особым типом образованности, которое сочетает
развитое
художественное
мышление,
присущее
представителям
пластических искусств, и рациональное мышление, присущее специалистам
инженерной и конструкторской деятельности. Такое объединение дает новое
понятие – проектное мышление, развитие которого становится актуальной
задачей современного образования /1/. Сказанное означает, что профессия
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дизайнера одежды обладает спецификой, отличающей ее как от инженерных,
так и от собственно художественных профессий. Потому, что дизайн
маргинален, он находится как бы на границе материальной и духовной
деятельности и имеет задачу удовлетворять как материальные, так и
духовные потребности. Это не новая наука, это и не новое искусство, но без
развития естественно-научных, технических и гуманитарных знаний, без
использования опыта и знаний рисунка, живописи, скульптуры, архитектуры
и прикладного искусства он был бы просто невозможен.
Сегодня система образования выступает специальным институтом для
воспроизводства и трансляции профессионализма. Основой знаний,
образования дизайнера становится умение решать разнообразные визуальнозначимые задачи, развитое проектное мышление, включающее в себя:
композиционное
мастерство,
чувство
формы,
способность
пространственного конструирования и образного выражения, способность
ритмической, линейно-графической и тональной организации пластической
материи /2/. Данные задачи реализуемы в процессе изучения специальных
дисциплин, но основы их решения заложены в академическом рисовании.
Современное состояние, именно период становления казахстанского
дизайна приводит к выводу, что сегодня речь должна идти о формировании
«лиги» профессионалов высочайшего класса. Одной из важных проблем
является развитие образования и совершенствование подготовки
специалистов – дизайнеров одежды. Ведь от качества подготовки
выпускников зависят стандарты образования и репутация вузов, как на
национальном, так и на международном уровне. Понятно, что стала
актуальной подготовка специалистов нового поколения, компетентных
профессионалов в области разработки и производства одежды, способных
создавать актуальные концептуальные идеи, вести разработку проекта «с
нуля» до готовой коллекции. Профессия дизайнера одежды – синтетический
вид творческой деятельности, предусматривающий интеграцию различных
видов профессиональной подготовки. В этой области более благополучно
обстоят дела в Российской Федерации, где взаимоотношения дизайна и
государства регулируются рядом основополагающих документов. Среди них
большое значение имеет Концепция развития дизайна в Российской
Федерации до 2008 года /3/. В этой Концепции четко определены меры по
совершенствованию системы профессионального и дополнительного
образования в области дизайна, в частности:
предоставление
государственной поддержки для разработки новых профессиональных и
образовательных стандартов, примерных учебных планов и программ
учебных дисциплин учреждений профессионального образования (с
использованием кредитно-модульного подхода), программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в сфере дизайна,
разработки модели профильного непрерывного профессионального
образования (в т.ч. начального, среднего и высшего профессионального
образования, аспирантуры, дополнительного образования) с привлечением
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объединений работодателей и союзов дизайнеров и с учетом содержания
современных зарубежных образовательных программ в сфере дизайна;
содействие проведению мастер-классов и семинаров на территории страны
лучшими отечественными и зарубежными дизайнерами и сотрудниками
лучших отечественных и зарубежных дизайн-компаний; разработка (в том
числе перевод зарубежных изданий с приобретением авторских прав)
учебно-методических материалов образования в области дизайна; конкурсная
поддержка общеобразовательных учебных заведений с углубленным
изучением дизайна и изобразительного искусства /3/. Сказанное означает, что
для становления казахстанского дизайн-образования необходима, прежде
всего, нормативная база (разработка государственных документов),
регулирующих развитие дизайна, а также разработка и совершенствование
научно-теоретических основ (в соответствии с запросами современности)
содержания
профессиональной
подготовки
дизайнеров
(как
по
«вертикальной связи», так и по «горизонтальной связи»).
Итак, деятельность дизайнеров одежды связана с созданием
совершенных образцов современной одежды. Дизайнер выступает ключевой
фигурой, трансформирующей художественную идею (образный замысел) в
информационную
графическую
модель
объемно-пространственной
структуры реального объекта и вырабатывающей методы, средства и
процедуры для ее реализации в виде готового серийного образца. Таким
образом, определение дизайна как сложного синтеза художественного
проекта, процесса и результата деятельности, художественно-эстетической
концепции и выражения ее в произведениях дизайна требует особого
комплексного подхода к его изучению. Поэтому методология исследования
также синтетична и объединяет различные подходы. А также многогранная и
многоаспектная проблема вузовской подготовки специалистов в области
дизайна касается различных сфер научного знания — педагогики,
психологии, философии, социологии, экономики, а также исследований
междисциплинарного характера.
На художественно-графическом факультете КазНПУ им. Абая
специальность «Дизайн костюма» была открыта в ответ на запросы
студентов, желающих получить образование передового уровня в этой
области. Обучение первых студентов на программе началось в 2005 году. За
это время четко определились ряд проблем при обучении рисунку (именно
для специальности «Дизайн костюма»), в частности: - более низкий в
сравнении с вузами чисто художественного профиля начальным уровнем
общехудожественной подготовки учащихся; - значительно большим
количеством специальных учебных дисциплин, ограничивающих объем
курса рисунка; - конечной целью обучения, то есть спецификой
практического применения знаний и навыков рисунка в работе по
специальности. В практике подготовки студентов по этой специальности
известны случаи, когда отлично подготовленный по рисунку студент не
умеет применить свои знания и навыки в проектной работе, а относительно
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слабый рисовальщик оказывается умелым дизайнером. Есть и другая, более
обширная проблема, так или иначе отражающаяся на студенческой среде, на
атмосфере учебного рисования, а потом и на проектировании. Студенты
начинают терять интерес к рисунку. Как следствие, процесс развития
проектного мышления тормозится, они не могут графически грамотно
оформить свою проектную идею. А это в конечном итоге означает, что
профессиональный уровень выпускников Университета понижается. Из этого
следует, что получаемые в процессе обучения рисованию фундаментальные
знания и навыки не реализуются в работе по специальности. В ряде научных
работ российских ученых указывается на необходимость целесообразности
применения знаний, полученных в рисовании в избранной специальности
(Е.Н.Шульгина,
И.А.Пронина).
Сказанное
означает,
что
при
конструировании содержания обучения рисунку
необходимо четко
определить функционально-целевое назначение этой дисциплины. Это же
подчеркивает и искусствовед М.В.Горелов: …необходимо выяснить, в чем
заключается специфика практического применения художником-дизайнером
знаний и навыков, полученных на занятиях по рисунку; какой характер носят
связи, возникающие между академическим и специальным рисованием и
сами процессом дизайнерского проектирования. Структура этих связей
должна стать научной основной оптимальной системы взаимодействия задач
учебного рисунка и профессиональной подготовки дизайнера /4/.
Следовательно, в процессе профессиональной подготовки будущих
дизайнеров на художественно-графических факультетах необходимо
установить взаимосвязь понятий «академический рисунок» - «специальный
рисунок» - «процесс дизайнерского проектирования», что в конечном счете
должно привести к разработке научно-обоснованной системы обучения
рисунку будущих дизайнеров одежды.
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Түйін
Бұл мақалада қазақстандық дизайннің заманауи жағдайы жоғарғы
сыныпты кәсіби лигалар қалыптастыруға бүгінде сӛз болуға тиістігі шешімге
келеді. Киім дизайнерлері мамандықтарының білімін дамыту мен даярлауды
жетілдіру қажетті проблемалардың бірі болып табылады. Бітіруші түлектерді
даярлаудың сапасынан білім стандарты мен ЖОО-ның беделі ұлттық және
халықаралық денгейде тәуелді. Киім дизайнерлерін даярлау процесін
жетілдіру актуальді бағыттардың бірі ретінде оқү пәнін реформалау болып
табылады, соның ішінде суреттен.
Summary
In given article it is noticed, what the current state of the Kazakhstan design
leads to a conclusion, what today speech should go about formation? Leagues?
Professionals of the highest class. One of the important problems is the
development of education and perfection of preparation of experts? Designers of
clothes. After all standards of formation and reputation of high schools depend on
quality of preparation of graduates, both on national, and at the international level.
One of actual directions of perfection of process of preparation of designers of
clothes is reforming of basic subject matters, including drawing.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ ГРАФИКИ
Б.Т.Найманов старший преподаватель кафедры «Графики и дизайна»
КазНПУ имени Абая
Графическим искусством или графикой называется один из видов
изобразительного искусства. Существенным и характерным признаком
искусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность
изобразительного языка. Это обусловлено своеобразными задачами графики,
характером и свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении.
Следующим признаком графического искусства является то, что основным
материалом для создания и размножения графических произведений является
бумага.
Характерным свойством графического искусства является его
теснейшая
связь с
процессами
печати
или
полиграфическим
воспроизведением. Так называемая печатная форма, с которой производится
печатание,
может
создаваться
самим
автором
(эстамп)
или
фотомеханическим, машинным путем (плакат, книжная и прикладная
графика). Следовательно, графика располагает счастливой возможностью
множественного повторения (тиража) своих произведений. Важнейшими
качествами искусства графики являются массовость, быстрота реакции на
требования, выдвигаемые жизнью. Ясность, лаконизм и выразительность
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художественного языка, доступность, простота материалов, небольшие
размеры работ требуют относительно меньшего времени и сил на создание
графического художественного произведения по сравнению с другими
видами изобразительного искусства. Оперативность и множественность,
ясность и выразительность языка делают графику боевым, широко
демократическим и самым массовым видом изобразительного искусства.
Недаром графика была и остается сильным оружием идеологической борьбы.
Графика - самое древнее из всех изобразительных искусств. Первые
графические изображения возникли на самых ранних стадиях развития
человеческого общества - в эпоху неолита и бронзовом веке. Еще до того, как
древний человек обратился к опытам в скульптуре и живописи, он создал
первые рисунки, положившие начало искусству графики. Эти дошедшие до
нас изображения обычно выцарапаны на скалах, на стенах пещер, на
костяных пластинках. Такие изображения сохранились на орудиях быта, на
оружии. Рисунки эти не только фиксировали какие-либо события,
окружающий мир, но долгое время служили средством общения между
людьми, заменяя собой письменность. Так, с помощью различных
изображений первобытный человек излагал свою мысль. С появлением
письменности графика стала все шире применяться в рукописных книгах,
пергаментах, грамотах для украшения и разъяснения текста. Да и само
создание шрифтов - большое искусство. Достаточно посмотреть, например,
на древне-славянские рукописи, чтобы понять, что над ними трудились
настоящие художники. Искусство рукописи, или каллиграфии, получило
необычайно широкое развитие в Китае. Способов размножения графических
изображений человек долгое время не знал, и все произведения создавались в
единственном экземпляре. Итак, отличительные признаки, основные
особенности искусства графики сводятся к следующему: графика - такой вид
изобразительного искусства, основу которого составляет рисунок; главными
изобразительными средствами графики являются линия, пятно, светотень;
цвет в графике применяется более ограниченно и условно, чем в живописи;
изобразительный язык графики отличается скупостью, лаконичностью в
применении художественных средств; основным материалом, на котором
исполняются и размножаются произведения графики, является бумага;
значительная часть графического искусства тесно связана с печатью, с
размножением или тиражированием произведений; создание произведений в
графике требует относительно меньшего времени, чем в других
изобразительных искусствах; относительная простота техники, подвижность
материалов, лаконизм и точность художественного языка делают графику
искусством оперативным, а возможность широкого распространения - самым
массовым видом изобразительного искусства.
Современное графическое искусство подразделяется на четыре
основных группы: станковая графика, книжная графика, плакат, прикладная
графика. В процессе учебно-творческой деятельности в мастерской графики
студенты художественно-графических факультетов педагогических вузов
23

получают теоретические знания и практические навыки в работе над
созданием графической композиции, знакомятся с традициями и приемами
художественной и печатной графики (линогравюра, гравюра-сухая игла,
офорт, травленый штрих, монотипия, литография и т. д.). Практическая
деятельность студентов в мастерской графики на занятиях по дисциплине
«Основы графики» является основополагающей, так как активно
способствует эстетическому воспитанию и художественному образованию
учащихся, развивает творческие способности в области графической
композиции, активизирует творческое мышление. Анализ научной
литературы и практический опыт художников-педагогов показывает, что к
проблеме использования художественной и печатной графики в
педагогической практике обращались многие исследователи. Тем не менее,
все еще недостаточно раскрыты важнейшие вопросы обучения и воспитания
средствами художественной и печатной графики - эстампа именно в
условиях работы художественно-графических факультетов педагогических
вузов. Очевидным является и то, что учебно-творческая деятельность и
воспитательный процесс на занятиях по предмету «Основы графики» в
мастерских
графики
на
художественно-графических
факультетах
педагогических вузов нуждаются в комплексном изучении и глубоком
исследовании всех их аспектов. Сегодня на практических занятиях по
эстампу, как правило, чаще осуществляется «простое» изучение этого вида
графики, т. е. происходит выполнение элементарных упражнений и заданий в
том или ином материале печатной графики. При таком положении дел слабо
раскрывается композиционное содержание темы, без внимания остается
эстетическая и художественная сторона обучения. Как следствие этого не в
должной мере решается задача по формированию личности современного
учителя изобразительного искусства.
Необходимо развивать уровень эстетического воспитания и
художественного образования студентов художественно-графических
факультетов на занятиях станковой графикой,
путем проведения
наблюдения за процессом обучения, проводить встречи и беседы с ведущими
художниками-педагогами, специалистами в области художественной и
печатной графики, анализировать уровень развитости эстетических
потребностей, эстетического вкуса и суждений учащихся.
Таким образом, успешное осуществление эстетического воспитания и
художественного образования студентов художественно-графических
факультетов педагогических вузов возможно при условии всестороннего
расширения содержания учебно-творческой и воспитательной работы на
основе использования традиций классического искусства художественной и
печатной графики. Успех в обучении художественной и печатной графике
обусловлен творческим использованием взаимосвязей между различными
видами
изобразительного
искусства,
оптимальным
соотношением
теоретических и практических занятий, степенью в постижении и усвоении
языка искусства графики, умением применять приобретенные знания и
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технические навыки в творческих работах. Художественная и печатная
графика в сочетании с занятиями по другим специальным видам
изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, литература, музыка) обладает большими
потенциальными возможностями в систематическом развитии творческих
способностей. Целенаправленная научно-обоснованная реализация этих
возможностей на практических занятиях в мастерской печатной графики
выступает как педагогическая необходимость.
Түйін
Мақалада «Графика негіздері» пәні бойынша графикалық ӛнердің
теориясы мен тәжірибесіндегі бейнелеу түрлерінің ӛзара байланысы туралы
айтылады.
Summary
In article it is told about interrelation of the theory and practice of graphic art
in subject of basis of drawing with various kinds of the fine arts.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ
ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Г.К.Танеке –
старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства
КазНПУ им. Абая
В настоящее время при переходе высшей школы на многоуровневые
образовательные программы особенно острой становится проблема
преемственности
и
сопряжения
образовательных
программ
и
образовательных технологий в системе непрерывного образования. Ключевая
роль в еѐ решении отводиться высшей школе. Вузу приходится решать
двойную проблему, начиная с первого курса: несоответствие требований
учебного процесса вуза с реальным уровнем подготовленности выпускников
школ к продолжению обучения на качественно новой ступени образования и
противоречие между современной практикой становления студентов в
соответствии с дальнейшей профессиональной направленностью.
Характерные для настоящего времени глубокие общественные
преобразования обусловили необходимость модификации процесса
профессиональной подготовки специалистов. В результате обновления
социально-экономических условий и реструктуризации самой системы
образования, изменяется модель взаимодействия между средней и высшей
школами. Такая тенденция не могла не затронуть систему профессиональной
подготовки дизайнеров, одной из главных ценностных ориентаций которой
является формирование проектного мышления, что обусловлено
нацеленностью такой подготовки на проектирование элементов предметно25

пространственной среды, соответствующих современному уровню и
содержанию социальных и культурных ценностей общества. Процесс
дизайнерской деятельности – сложное явление, фундаментом для которого
являются: социально-экономические процессы, происходящие в обществе,
степень развития научно-технического прогресса, эстетико-эмоциональные
установки личности, способы восприятия и переработки информации,
характер протекания мыслительной деятельности, творчества и т.д.
Ключевым звеном в подготовке дизайнеров для системы высшего
образования является преобразование системы непрерывной художественной
профессиональной подготовки на основе преемственности по вертикали и
горизонтали многоуровневого образования, между ее смежными звеньями.
На современном этапе развития общества широко востребованными
оказались практически все виды дизайна. Дизайн стремится охватить все
сферы человеческой деятельности, активно участвуя в формировании
окружающей человека среды.
Общество рассматривает дизайн как интегрально-инновационную
деятельность, обеспечивающую конкурентоспособность экономики и рост
качества жизни населения. Изучение опыта дизайн образования в Казахстане
показало, что оно с самого начала было направлено, прежде всего, на
обучение базовым основам дизайна, методам проектирования вещей. В
зависимости от сферы приложения будущей профессиональной деятельности
дизайнеры изучают технологический процесс изготовления предметов,
историю орнамента, художественно-техническое редактирование, основы
проектной графики. Дизайнеру костюма предстоит освоить проектирование,
историю костюма и его кроя, компьютерное проектирование в дизайне
одежды, технологию изготовления костюма.
На отделении графического
дизайна обучают эскизному проектированию средств рекламы, основам
конструкции и технологии объектов интерьера, основам веб дизайна.
Будущему промышленному дизайнеру необходимо вникать в тонкости
материаловедения, проектирования средств визуальной коммуникации,
конструирования и эргономики. При обучении дизайну среды особое
внимание уделено проектированию, масштабированию, макетированию,
типологии форм архитектурной среды, а также основам ландшафта,
ландшафтному проектированию. В ситуациях, возникающих при
проектировании жилых, общественных и промышленных зданий,
применяется математическое моделирование, причем программная
реализация этих моделей, включает оптимизационные, геометрические,
оценочные и комбинаторные алгоритмы. В настоящее время в систему
профессиональной подготовки активно внедряются инструментальнологические способы и средства применения компьютерной графики, особую
важность при этом приобретает интеграция математических и
информационно-компьютерных и специальных дисциплин |1|. Изучая
редактор AutoCAD, студенты решают проблемы проектирования
малоэтажных зданий, интерьера, а студенты специализации «Дизайн
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одежды» чертят выкройки, ювелиры в редакторе 3D Studio MAX создают
настенные украшения, перстни и т.п. С развитием дизайна и, на современном
его этапе — информатизацией процессов дизайна, — особенно остро
обозначалась проблема «граничной задачи» |2|, решение которой связано с
передачей, сохранением и обработкой информации из виртуального в
реальное пространство математическими методами (в действительности
существуют как объекты дизайна с внешними художественными
достоинствами, так и с красотой внутренней организации (гармоничной
функциональной составляющей дизайнерского решения). В связи с
вышеизложенным необходимо обратить внимание на изменение целей
дизайн образования и критериев его эффективности. Главной целью
современного педагогического процесса становится развитие творческого
потенциала личности, реализация уникальных человеческих возможностей,
подготовка к постоянным изменениям. Таким образом, процесс обучения
необходимо ориентировать на развитие личности и индивидуальности,
формирование знаний и умений. Личностное развитие и сформированные
профессиональные знания и умения позволяют говорить о реализации
потенциальных возможностей в профессиональной деятельности, о
профессиональной компетентности.
Для полноценного и качественного развития личностного потенциала
специалиста дизайнера необходимо формирование потребности в
интеллектуальном и общекультурном развитии, формирование навыков
самостоятельной творческой деятельности. Для этого будущему дизайнеру
необходимо иметь особый аналитический склад ума; владеть такими
специфическими методами исследования как анализ, синтез, обобщение,
абстрагирование, сравнение и др.; уметь объективно оценивать и
прогнозировать параметры пространственных объектов; обнаруживать
различные статистические закономерности. В связи с этим возникает вопрос
о соотнесении двух уровней задач, стоящих перед современным высшим
профессиональным образованием: формирование общей культуры личности
и
формирование
профессиональных
качеств,
необходимых
для
профессиональной деятельности, профессиональной компетентности.
Формирование
общей
культуры
личности
специалиста-дизайнера
неразрывным образом связано с современным социокультурным
пространством, которое преобразовывается в результате профессиональной
деятельности дизайнера. Кроме того, для формирования профессиональной
компетентности специалиста-дизайнера, в силу особенностей дизайнерской
деятельности, важное значение имеет приобщение к культурному наследию.
Общая культура человека представляет собой единую структуру, которая
объединяет внутреннюю культуру человека, сформированную на базе
личностных и деятельностных особенностей человека, и образованность,
выраженную в системных знаниях, характеризующихся широтой,
всесторонностью и глубиной.
Отметим, что выпускники гуманитарных вузов, имеющие достаточный
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объем общих и специальных знаний, зачастую не могут реализовать себя в
профессии, что объясняется, прежде всего, отсутствием умения применять
полученные теоретические знания в практической деятельности и
адаптировать их к конкретным условиям профессиональной ситуации;
грамотно проектировать развитие собственной дизайнерской карьеры и
траектории творческого роста; выделять приоритеты в самостоятельной
дизайнерской деятельности. Значительную трудность представляет освоение
смежных специальностей и видов деятельности, вхождение в мир
информационных технологий, овладение средствами межкультурной
коммуникации. Мы полагаем, что математическая подготовка является той
базой, на материале которой можно проводить целенаправленную работу по
преодолению этих трудностей. Качественная математическая подготовка
студентов-дизайнеров в вузе обусловливает успешность освоения ими
специальных дисциплин и обеспечивает их конкурентоспособность на рынке
труда.
В соответствии с гуманистично-социальной ориентацией дизайнерского образования ведущей учебной дисциплиной в образовательных
учреждениях различного уровня становится учебное проектирование,
которое имеет много общего с реальным дизайнерским проектированием |3|.
Но само проектирование не может состояться без комплекса
общеобразовательных дисциплин, ядром которого является математика. В
последние годы происходит заметный переход от средней школы к школе
многопрофильной и разноуровневой, в результате которого появляются
новые типы учебных заведений - гимназии, лицеи, колледжи.
Преобразования в средней школе не могли не отразиться на деятельности
высшей школы. Следует отметить, что образовательный процесс по
предметам искусства существенно отличается от других школьных
дисциплин, ибо связан с формированием эмоционально-образного
восприятия человеком окружающей действительности.
Как известно, базисный учебный план начального общего и основного
общего образования включает два традиционных предмета области искусства
- музыку и изобразительное искусство. Данные предметы носят
просветительский характер и дают учащимся общее представление о роли
искусства в жизни человека, его особенностях, жанрах и возможном
взаимодействии с другими художественными видами и жанрами.
В старших классах на базовом уровне школьники изучают
интегрированный
курс
«Мировая
художественная
культура»,
предполагающий педагогически направленный процесс их общения с
произведениями различных видов искусства, что расширяет представления
учащихся об искусстве. Таким образом, обеспечивается непрерывное
художественно-эстетическое развитие личности школьника. Вместе с тем, в
Республике Казахстан складывается уникальная, по сравнению с другими
образовательными направлениями, система внеурочной и внешкольной
художественно-эстетической работы с детьми по разным видам и жанрам
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искусства: музыка, хореография, кино, театр, прикладные искусства, дизайн
и т.д.
Эту работу ведут в основном специализированные учебные заведения и
учреждения дополнительного образования детей (музыкальные школы,
школы искусств, дома творчества, изостудии, хоровые школы и пр.). Кроме
того, аналогичной работой занимаются общеобразовательные школы с
углубленным изучением художественно-эстетических дисциплин.
Данные учреждения имеют соответствующий кадровый состав
преподавателей и обладают необходимой материально-технической базой. У
них есть богатый опыт многоуровневого профильного обучения учащихся от
дошкольного возраста до выпускников. Профильные занятия в этих учебных
заведениях отражают развивающий характер специального художественного
образования, что важно как для его начальной стадии, так и для
последующего обучения в среднем и высшем звене. Данный подход является
императивом художественно-профессионального образования.
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Түйін
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қатар автор жалпы білім беру мектептеріне үнемі насихаттау жұмыстарын
жүргізуді атап ӛткен.
Summary
In given article problems of preparation of designers of clothes in the
conditions of is art-graphic faculties of pedagogical high schools are considered.
The author also marks necessity of early vocational guidance of pupils of
comprehensive schools.
29

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
КАЗАХСКИХ ЖЫРАУ
С.А.Ермекова–
преподаватель кафедры «Методика преподавания ИЗО, музыки
и хореографии» КазНПУ им. Абая
Казахское эпическое искусство представляет собой завершѐнную
художественную систему, сложившуюся на протяжении веков. И, тем не
менее, как всѐ великое и вечное это искусство остаѐтся тайной. Эпическое
сознание неразрывно связано с
мифологическим мышлением и
религиозными представлениями, а приближение к этому духовному и
интеллектуальному гиганту сулит появление на свет многих научных
открытий.
Изучение казахского эпоса имеет в отечественной науке долгую
историю, в которую яркие страницы вписали такие ученые, как Ч.Валиханов,
А.Маргулан, Р.Бердыбаев, Е.Турсунов и др. Эпос, будучи энциклопедией
духовной жизни народа, подвергается в основном филологическому
рассмотрению: с точки зрения жанровой системы сюжетов языка и поэтики.
Особый смысл имеет для изучения эпоса характеристика типа носителей
эпической традиции, время возникновения и его эволюция, поскольку для
этномузыковедческого изучения носитель эпоса, его личностные,
профессиональные и творческие особенности имеют решающее значение.
Не требует в настоящее время доказательств тезис о том, что сказитель
отнюдь не является просто исполнителем заученных текстов. Более того,
сказителю, традиционному певцу (а также кюйши, исполнителю на домбре),
присущи некоторые психоматические особенности, по поводу которых
мнения разных учѐных совпадают. Так, Е.Д.Турсунов пишет: «Казахские
жырау считались вещими поэтами, провидящими будущее. Они находились
при ставке хана и принимали деятельное участие в решении государственных
дел, касающихся всего ханства…» /1,206/. Известный американский учѐный,
исследователь югославского эпоса А.Лорд также отмечал, что
«…традиционный певец не художник, он – провидец. Унаследованные им
мыслительные структуры появились, чтобы служить не искусству, а религии
в самом первичном еѐ смысле. Все используемые им средства, сравнения,
метафоры, повторы и др. для усиления могущественного символа…"/2,14/
Гениальный древнегреческий философ Платон, считал, что метод
мифологического конструирования связан с философским осмыслением
действительности. "…Указывая границы логоса и числа, миф очевидно
бездоказателен, но зато – либо традиционно авторитетен (Орфей, Гомер,
Гесиод), либо результат непосредственного созерцания сверхчувственного
мира…" /3, 114/ Углублѐнное понимание интеллектуального своеобразия
мифа, прослеживается у современных западных учѐных (Кассирер). В
работах Юнга и Вундта подчѐркивалась роль аффективных состояний и
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ассоциативных цепей и сновидений в генезисе мифа. Юнг и Фрейд
усматривали в мифе выражение бессознательных комплексов.
Таким образом, именно особая структура сознания, обладание
психотехникой, изменяющей его состояние позволяет традиционным певцам
быть провидцами. Подобного суждения придерживаются В.Жирмунский и
Е.Мелетинский, а также авторы фундаментального труда "Традиционное
мировоззрение тюрков Южной Сибири"/4,124/
Шаманистское мировоззрение, как известно, было господствующим в
Степи до проникновения и распространения ислама. Для нас является
важным аспектом рассмотрение мусульманства, его взаимодействия с
прежними тенгрианскими воззрениями, как отразилась в творчестве
традиционных певцов смена одного (шаманского) типа психотехники на тип,
характерный для мусульманства, в частности для такого мистического
направления как суфизм. Нас интересует общность этих мировоззрений и
что, в конце концов, явилось толчком для принятия казахами новой
организованной религии - ислама. Идеологические основы эпической
традиции раскрывают сущность казахской натурфилософии, где идея
суфизма предстаѐт как пантеистическое учение. Суфизм, в связи с этим
является системным вероучением, которому предшествовали различные
верования и культы: оргаистические культы, представления о загробной
жизни, идеи реинкарнации, очистительные ритуалы, шаманизм,
тенгрианство. Изложению некоторых канонических представлений казахской
культуры, мироотношения и общения, выводит нас на феномен
сказительства, в котором собственно сказывание является лишь "верхним
покрывалом". Нами предпринята попытка раскрыть причину исчезновения
типа Жырау, речь идет о традиционном музыканте-сказителе, исследование
первичного знания или "примордальной" традиции, которая была
распространена на территории Казахстана и раскрыть некоторые
особенности
людей
сверхсознания,
которые
выполняли
роль
"профессиональных аутсайдеров".
Сами последователи этого направления, с давних пор предпочитают не
употреблять термин "суфизм" по двум причинам. Во-первых, это связано с
деятельностью большого количества авантюристов, дискредитирующих
данное Учение. Второе начало связано с тем, что высшим развитием души,
является уровень "Софья", но называть себя Мудрецом, с точки зрения этики
считается нескромным. Они называют себя "мукмин мусылман", а свой Путь
– "Хак жолы", "Момындык жолы", "Сыпайы жолы" (Путь Истины, Путь
Смиренных). Сказители называют таких людей "әулие", "пір", "шайхы"
(Святой, Учитель, Шейх). Догматов же от веры или «учѐных невежд», как
говорил Пророк Мухаммед (с.г.с.), они называют «молда», «сопы» (мулла,
суфий). Более того, мистики старались держать это сакральное учение в
тайне.
В исламских словарях в основном отмечается, что «…суфизм (аттассаввуф) мистико-аскетическое учение в исламе. Суфийские авторы часто
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возводят этимологию этого термина к выражению ахл ас-суффа (люди
скамьи, или навеса), которое применялось по отношению к особо преданным
последователям Пророка. Многие учѐные склонялись к мысли о том, что
слово ат-тасаввуф происходит от греческого слова «мудрец» – софья…»/
5,225/. «Ат-тасаввуф» подразумевает понятие очищения. Система
мистического познания истины была известна еще древним людям. Эта
основа, по всей видимости, была общей для большинства религий мира. «..В
разных медиативных практиках (культовых, религиозно-философских,
психотерапевтических, дидактико-пропедевтических и.т.д.) вызывание и
протекание медитаций, как правило, связано с определѐнной
последовательностью умственных актов, складывающихся в естественный
процесс. Поэтому почти во всех языках обозначение медитации
семантически связано с понятием «ум» и «думанье», одновременно – как
природных способностей человека, не зависящих от его сознательного
намерения (санскр. дхъян., рус. думанье., греч. размышляю., англ. дремотное
мечтание и.т.д.). Методики медитаций различаются наборами технических
приѐмов и последовательностью ступеней достижения уравновешенности
ума и нереактивности психики. Особое развитие медитация получила в
индийской и буддийской йоге, в античном
«философском экстазе»
платоников и неоплатоников, в православном «умном делании» («логосмедитация» или «Иисусова молитва»), в «экзерцициях» иезуитов, в учении о
«Пути» мусульман-суфиев, а также в некоторых школах современного
психоанализа (Юнг), ставящих целью интеграцию личности…» /6,357/
Таким образом медитация (мусульманский термин: зикр и фикр, пікір)
– это своего рода общее обозначение познавательных способностей,
интеллект, ум, способность различения восприятия и суждения. Это тонкая
субстанция всех умственных процессов, в котором мистики смогли связать
духовный
и
материальный
аспекты
существования.
Практика
созерцательного размышления устраняет различие между чувственной и
рассудочной формами познания, результатом которого оказывается
переживание целостности бытия, совокупность внутреннего и внешнего,
полная самоуглублѐнность. Она служит, таким образом, не столько
средством познания мира, сколько одним из основных средств
преобразования психики и психофизиологии личности.
Итак, к изменѐнному состоянию сознания, называемому в философии
трансмутацией суфии приходят двумя способами: зикр - религиозные
медитации и фикр (пікір) - рассуждения о творениях божьих. (Коран: 2:147.,
8:47., 33:41., 18:24,23., 13:28., 29:44. И.т.д.). «…Знай, что суть
богопоклонения заключается в поминании Всевышнего (зикр), что столп
веры для мусульманина – намаз, что цель намаза – поминание Всевышнего
(зикр), так как Он сказал: «молитва удерживает от мерзости и
неодобряемого, и самое великое (дело) это – поминание Аллаха» (Коран
29:44)… Для тебя поминание Всевышнего (зикр) выльется в будущее
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поминание Им тебя. Неужели какой-либо другой результат может быть
превыше этого?…» /7, 59/
Наблюдаются, как известно, различные степени ясности сознания. Они
характеризуются как озарение, инсайд, интуитивное прозрение, до так
называемых просоночных состояний (промежуточных). Среди них выделяяется в качестве особой формы, так называемое сверхсознание, надсознательный уровень психической активности, присущий процессам творчества, когда новая идея отчетливо выступает в сознании после того, как она
уже порождена личностью и вошла в его внутренний мир, к такому состоянию относится также и чувство любви. Данное явление в философии называется трансмутацией сознания, в вышеуказанном примере временная трансмутация. Мистики, в данном случае суфии, называют подобное состояние
«фана филах», по-английски оно звучит как аннигиляция, «нирвана» в кришнаитизме и.т.д. Вышеуказанные теории о трансмутации были разработаны
древними мистиками, продолженные Сократом, Платоном, именно эти идеи
особенно ярко отразились на творчестве гениев мусульманского ренессанса.
Итак, религиозный транс или аффект подготавливается постом,
медитациями и рассуждениями (фикр-пікір). Хазрет Инаят Хан в книге
«Мистицизм звука» писал, что религиозный транс проходит три стадии
развития: «…Первый - это союз с почитаемым идеалом того плана земли,
который предстаѐт перед преданным, будь то объектный план земли или
план мысли. Сердце преданного, наполненное любовью, восхищением и
благодарностью, тогда становится в состоянии визуализировать форму
своего идеала преданности. Вторым шагом в экстазе и более высоким
аспектом союза, является союз с красотой характера идеала, независимой от
формы…Третья стадия экстаза есть союз с Божественным Возлюбленным
наивысшим идеалом, который стоит вне ограничений имени и формы,
достоинств и заслуг, с которым постоянно ищут союза, и который душа обретает в конце концов…»/8,256/.
После соприкосновения первичной материи с «Я» возникает первый
продукт эволюции, выступающий в психологическом плане как экстаз.
Начальное состояние его связано с чувством щемящей тоски, любовного
томления, бурного потока слѐз, ассоциируемое с определѐнным образом
(невесты, жены, любимой и.т.д.) и сильного влечения, которого молодые
мистики, по началу, не могут понять (уровень мутмоинна, самый низший
уровень святости). В физиологическом отношении с человеком происходят
сильные изменения: повышается внутричерепное давление, обеспечение
мозга энергий увеличивается десятикратно, создаются возможности для развития сенсорных способностей. Уровень мутмоинна еще не есть настоящая
святость, Подвижнику даѐтся возможность сделать рывок. Вот здесь, чтобы
дойти до настоящего уровня (разия, 1 уровень святости), Ищущего могут
ожидать огромные испытания, он может оказаться без Пира и потерять весь
свой мир, который имел благодаря высокому духовному уровню своего
Учителя. Испытание может продлиться несколько лет, или десятки лет. В
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ходе поиска и испытаний каждый Ищущий должен понять свою задачу и
выполнить еѐ: миллионы людей и столько же путей, один не похож на
другой, единственный определѐнный стандарт касается момента восхождения до уровня мутмоинна: пост, зикр, фикр, покаяние, дальше – совершенно индивидуально (в смысле постановки задачи перед каждым
Подвижником). Следует отметить, что метод медитаций и интеллектуального
развития будут постоянно сопровождать Подвижника, так как без развития
разума Ищущий просто остановится - Бог учит человека всю жизнь.
Мы постарались по возможности доступно описать техническую сторону прохождения, хотя описать этот сложнейший Путь совершенно невозможно, единственное, что дано Подвижнику - воспеть славу Всевышнему и
осознать своѐ ничтожество перед Ним!
Итак, как мы отмечали ранее, к изменѐнному состоянию сознания,
называемому в философии трансмутацией, суфии приходят двумя способами: зикр (религиозные медитации) и фикр (познание или рассуждение).
Традиционному мировоззрению тюрков было характерно острое ощущение живого начала в природе. Познание форм жизни и окружающего мира
происходило сообразно общим закономерностям общественного сознания,
что являлось естественной потребностью осознать себя. Для всех древних
людей это было, своего рода, маниакальной идеей – человек познавал мир,
чтобы утвердиться в нѐм. Универсальный метод правильного мышления был
заложен еще в далѐком прошлом и широко использовался в традиционном
искусстве. По мнению многих степных сказителей, знание единства, с которым дух связан с природой, тождественно обладанию высшим благом.
Познание, в связи с этим, относится ко всей объективной реальности и к
человеку. Таким образом, человек утверждает себя в мире не только с помощью мышления, но и посредством всех своих познавательных способностей, всѐ это было связано с признанием сверхъестественного мирового
начала и выражалось в эмоционально-образной форме. Ярким свидетельством тому являются поэтические произведения степных сказителей,
представляющих собой пример мусульманского мистицизма. В нижеуказанных примерах авторы тонко передают принцип рассуждения, познания
окружающего мира (фикр-пікір) и его бренности.
Бұқар Жырау: (1668-1781)
"Асқар таудың ӛлгені
Снег на вершине –
Басын мұнар шалғаны,
То горы умирающей знак,
Кӛктегі бұлттың ӛлгені,Но недоступность еѐ
Аса алмай таудан қалғаны,
Лишь облакам известна.
Ай мен күннің ӛлгені,А коль луна и солнце
Еңкейіп барып батқаны.
Зайдут за горизонтАйдың шалқар ӛлгені,
То значит к ним пришла
Мұз болып тастай қатқаны..."
кончина,
А вот река покрылась льдомИ значит к ней пришѐл конец...
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Таким образом, традиционные певцы истолковывали познание, как
активный процесс восприятия внешнего мира, действующего на органы
чувств человека. Разум воспринимается традиционным певцом как
космическое начало и предстаѐт в их миропонимании как обобщение
действительности мира, как синоним универсальной закономерности. Бог
трактуется ими как надмировое начало, которое существует до природы и
творит еѐ из ничего. Разум, по их понятиям есть атрибут бога, а за человеком
остаѐтся лишь искра всепроникающего пламени божественного разума,
который не имеет ни начала ни конца. Всѐ знание, по мнению сказителей
заложено в душе, которая живѐт и движется в боге. Она поворачивается к
себе, постигая с предельной достоверностью собственную деятельность.
По представлению древнего человека, а позднее и всех мистиков всѐ в
этом мире создано из одной души. То есть мировой разум, пронизывающий
весь мир, является природой всеобъемлющего тела-мира. Его самопорождающей имманентной силой и природным законом, управляющим мировым
развитием. Таким образом, душа человека часть мировой разумной души, она
пронизывает всѐ тело, а со смертью отделяется от тела, переставая быть
носителем личностных свойств.
Древний человек воспринимал жизнь на довольно высоком
философском уровне, он верил, что всѐ вокруг него и есть он сам: "...При
этом, можно полагать, главным было не столько установление различия,
сколько осознание тождества человека и мира во всех проявлениях
последнего. Это интуитивное в своей основе стремление найти опору залог
стабильности и в конечном итоге утвердиться в мироздании..." /9,36/
Нұрым жырау:
Великий мой Господь,
"...Жасаған ие, жаббарым,
Создавший нас не для покоя,
Жайшылықпен жүргізгей,
Придет однажды к каждому из нас,
Мүңкір-Нәңкір келгенде,
Мункир-Нанкир, тот ангел смерти,
Ақ жауабын бергізгей.
Чтоб мы ответ держали перед ним.
Бір жаннан жанды туғызған,
Господь, великий мой,
Ӛлімге жанды қиғызған,
Создавший все из души единой,
Құдіреті күшті құдайым,
Кончину каждому из нас
Он сегіз мың ғаламды,
предначертавший,
Бір тарының қаузына,
Могущественный мой Господь,
Құдіретімен сиғызған..."
В одну крупицу поместивший
Все 18 тысяч мирозданий..."
Традиционные певцы верили в абсолютное пространство, абсолютное
время и признавали множественность миров. Посланный творцом разум
внушает душе, пленѐнной материей стремление к освобождению и путь к
этому – познание. "…Столетия назад Джалалуддин Руми сказал, что только
для человека огонь, земля, воздух и эфир представляются неживыми. Перед
богом они живые существа, которые действуют по Его воле…" /10, 28/
Поэтому древнетюркский эпос так насыщен мыслимыми и немыслимыми
перевоплощениями человека в зверя, в растение и.т.д. Вспомним легенду о
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манкурте, где мать Жоламана превращается в птицу. Даже описание
внешности человека ассоциируется с Природой.
Религиозное мировоззрение, таким образом, воспринимается как
способ осознания действительности, принцип жизни, определяющий
характер деятельности, важнейшим компонентом которого являются Высшие
идеалы, как решающие жизненные цели.
Каждый народ, в силу установившихся исторических и бытовых
условий использовал свой принцип развития интеллекта. Одним из
возможных и удобных условий для кочевого общества было устнопоэтическое музыкальное творчество (в отличие от живописи и
эпистолярного жанра). В силу этих условий появилась необходимость
научить ученика, своего ребѐнка развивать интеллектуальные способности
именно этим способом. Благодаря появлению института наставничества
стало возможным появление такого уникального искусства как айтыс –
музыкально-поэтическое соревнование между степными поэтами.
Истина внутренне противоречивый процесс, связанный с постоянным
преодолением заблуждений. Это не склад готовых и исчерпывающих
ответов, а процесс их достижения, движения от знания ограниченного,
приблизительного, ко всѐ более всеобщему, глубокому и точному. В связи с
этим диалог и связь с Учителем были просто необходимы, если учесть, что
основной целью мистического учения является принцип борьбы с собой или
со своим эго (негативным началом). Изжить из себя вышеуказанный негатив
является приоритетным моментом духовного пути. Он, то есть ученик,
должен был со спокойствием вытерпеть колкости Учителя, а если сможет
ответить ему в должной форме. Благодаря именно такому началу стало
возможным развитие жанра айтыса, который впоследствии принял черты
"гротескного реализма" (термин М.М.Бахтина) /11,25/ Вышеуказанный жанр
айтыса-обучения останется, разовьѐтся и перейдѐт в форму айтысаблагословения. Вопросы Учителя Ученику задавались в эзотерической
форме.
Многие сказатели изъяснялись знаками, к примеру, Малайсары, давая
бата (благословение) Сырыму батыру ткнул его пальцем и постучал по
голове, на что Сырым показал ему язык. Что означало: "Откуда все напасти?"
Ответ: "От языка!" Следует отметить, что некоторые беседы, по всей
вероятности, велись в сопровождении музыкального инструмента, в данном
случае домбры, если учесть, что первое появление ее датируется
приблизительно 5 веком до нашей эры. Кстати, ортодоксально настроенные
мусульмане подобные вопросы своим ученикам не задают.
Немаловажный фактор, который следует оговорить. Как отмечал
Е.Турсунов: "...О древности типа акына свидетельствует и существование
представления о снисхождении акынского дара по воле сверхъестественных
сил... Например, в народе существует представление о том, что у каждого
акына имеется дух-покровитель, являющийся ему в виде льва, сивого волка,
сизой утки и пр. и видимый лишь его взору..." /12,115/
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Подобная точка зрения характеризует не только древность акынского
искусства, а прежде всего то, что традиционные певцы (и исполнители тоже)
занимались мистической деятельностью. Вышеуказанные видения обычно
появляются у мистиков после акта трансмутации (об этом позже). Для этого
Ученику необходимо иметь Учителя, который научит его этому методу, так
как трансмутация явление очень сложное в психоматическом плане, то
специальная система поможет ему контролировать свою психику и
одновременно находится в двух мирах.
Таким образом, первым непреложным правилом характеристики
отношения личности к мистическому учению является наличие Пира, Шейха
(наставника, покровителя). В нашем распоряжении достаточное количество
примеров, свидетельтвующих о наличии учителей у степных сказителей.
"Қамбар батыр" героический эпос.
"Жақсылар дастан бастайын,
Начну повествование, почтенные,
Әуелі Алла сиынап,
Обратившись вначале к Аллаху,
Екінші кәміл піріме,
Затем к своему Пиру,
Құлақ түріп тыңдаған..."
Который внимательно слушает
меня..."
(там же)
"...Қайратпен жеңіп ӛлтіріп,
Пірлерді шахы келтіріп,
Алладан медет тіледім..."

"... Попросив милости Аллаха,
Обратившись к наставникам,
шейхам,
Победил врагов своих..."

По причине критического отношения к догматам от веры степные
мистики часто подвергались преследованиям с их стороны. Таким образом
это были "приграничные" люди, в которых нуждались и отвергали. Более
того, читая вышеуказанные строки невольно приходит мысль о
нерелигиозности традиционных поэтов и казахов вообще. Поэтому-то
произведения персидских и арабских суфиев с такой охотой печатались в
прежние времена тоталитарного режима. Х.И.Хан отмечал: "...Они (суфии)
полагали, что некогда прослыв духовными людьми они будут принуждены
всегда являться как люди духовные, выглядеть как люди духовные, говорить
как люди духовные, и опасались, что на этой тропе утратится их свобода, а
сами они прослывут ханжами!" /13,15/.
Заслугой сказителей и всех мистиков Казахской Степи было то, что
они выступили против особого значения внешних форм религиозной жизни
и, прежде всего ритуализма, против пустого поклонения и догматических
исканий. Этому они противопоставили цельное знание, интуитивное
образно-символическое постижение мира, основанного на нравственном
усилении личности. Э.Тайлор писал об этом так: "…Можно признать, что
обязанность человека в мире состоит в том, что он должен стремиться к
знанию, насколько может, и поступать настолько хорошо, насколько
умеет…" /14,39/ В онтологической сфере традиционными певцами было
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предложено свободное объединение в абсолюте всех оживотворѐнных
элементов бытия, как божественный первообраз и искомое состояние мира.
Именно они смогли найти сочетание высшего разума с "божественным в
человеке", в котором свелись воедино религиозные поклонения, разум и
чувство.
Благодаря вышеуказанным примерам и небольшому анализу
мистического учения в Казахской Степи мы можем с уверенностью отметить,
что метод религиозного познания мира никогда не меняется, меняется лишь
медиативная система (зикр), как новый блок защиты и самоочищения,
связанный с дальнейшим развитием цивилизации. Стареют медитации,
деградирует общество и так по кругу, от народа к народу, охватывая весь
земной шар, чтобы дать возможность каждой нации проявить себя. В
"Феноменологии духа" Гегель отмечал, что духовная культура человечества
представлена в еѐ закономерном развитии как постепенного выявления
творческой силы "мирового разума". Воплощаясь в последовательно
сменяющих друг друга образах культуры, безличный мировой объективный
дух одновременно познаѐт себя как их творца. Духовное развитие индивида
воспроизводит стадии самопознания "мирового духа".
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Түйін
Бұл мақаламызда қазақтың жыраулары мен жыршылардың суфизм
идеологиясына сүйенген шығармашылығын зерттедік. Кезінде қазақтың кең
даласына жайылған бұл рухани ілім, халықтың бүкіл болмысына сіңіп,
дәстүрлі дінге айналған.
Summary
This article is about a specific teaching of Kazakh traditional singers, which
is based on the principals of the ancient religious teaching –Sufism. Resulting in
the merge with the national beliefs of the Kazakhs Sufism was established as an
ideology of the traditional Islam in the mentality of the Kazakh people
ОҚЫТУ ҤРДІСІНДЕГІ ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС
Т.Айболатова –
ҚазМемҚызПУ
Бүгінгі таңда білім саласының алдында жүйеленіп, дайындалып берген
білімді, дағдыларды меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық
бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен
ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. Жалпы білім беретін
мектеп қоғамның алға қойған кӛкейкесті міндеттерін жүзеге асыру үшін
баланың табиғи мүмкіндіктерін, қабілетін дамытып, дүниежүзілік деңгейдегі
жоғары мәдениет пен қажетті білім қорын жинақтаған, ӛз алдына жауапты
шешімдер қабылдай алатын, әр істе белсенді шығармашылық әрекет
жасайтын осындай жеке тұлғаны тәрбиелеуге аса назар аударуы тиіс.
Оқыту үрдісіндегі пәнаралық байланыс қоғам ӛмірі мен ғылымда
болып жатқан интегративті үрдістің нақты кӛрінісі болып табылады. Ол
оқушылардың теориялық және тәжірибелік дайындығын жетілдіруде,
танымдық іс-әрекеттің жалпы ортақ сипатын меңгеруде маңызды рӛл
атқарады. Кӛп тармақты пәнаралық байланыс арқылы оқушыларды оқыту,
тәрбиелеу және дамыту міндеттері тек сапалық жаңа деңгейде шешілмейді,
сонымен қатар шынайы болмыстың күрделі мәселелерін шешуге кешенді
шығармашылық қатынас негізі қалыптасады.
Зерттеу құбылысы жайындағы тұтас түсінікті оқу пәндерінің ӛзара
байланысынан кӛрген, пәнаралық байланыс мәселелерін ғылыми тұрғыда
негіздеген атақты ғалым, педагог, философ, қоғам қайраткері
Я.А.Коменскийдің пікірінше: «Басқа ғылымдардан бӛліп белгілі бір жеке
ғылым негізінде толық білім беру мүмкін емес».
Ӛзінің «Ұлы дидактика» еңбегінде Я.А.Коменский меңгерілген мәтінді
естен шығаруға жол бермейтін, пәндерді оқытуда қатаң реттілікті сақтайтын
саралап жіктеу қатынасын құрастырды. Тұтас және жүйелі білімді
қалыптастырудың қажетті шарты ретінде оқу пәндерінің арасындағы
байланысты жоғары бағалай отырып, Я.А.Коменский білім алушылардың
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белсенділігі мен шығармашылық іс-әрекетіне аса назар аударды.
Пәнаралық байланыстың маңызын байқаған неміс педагогы
Ф.Дистервег білім бірлігі үшін қажетті түрлі топтамадағы бір тектес оқу
пәндерінің екі түрлі байланысын кӛрсетті, мазмұны мен ерекшелігіне
қарамастан әртүрлі пәндер кейде сәйкес келеді және бірін-бірі толықтырады.
Ендеше, олардың негізгі талаптарының мәні - оқушылардың терең де берік
білімін қалыптастыру үшін пәндер арасында табиғи, түрлі байланыстарды
орнату болып қажет деп түсіндіреді.
Оқу-тәрбие үрдісінде пәнаралық байланысты жүзеге асыру мәселесі
Н.Чернышевский, А.Герцен, К.Ушинский еңбектерінде де орын алған.
Құбылыс пен нысанды тиімді зерттеу мақсатында В.Белинский оқу пәндерін
«ажырамас тізбектей» ӛзара байланыстыру қажет деп санайды. Ал ӛз
кезегінде, К.Д.Ушинский «Адам – тәрбие құралы» еңбегінде пәнаралық
байланыстың мәнін ашып, оған қатысты ой-пікірлерін ерекше толық,
ауқымды негіздеп және оның дидактикалық маңыздылығын жан-жақты
ашқан. Автор, жаңа түсінік ескімен араласып, жалпы бӛліктермен ӛзара
байланысқан екі, үші, тӛрт ұғымды жаңа тізбекті бірліктер оқушы ойында
қалыптасады дей келе, жеке дара берілген білімдер тез ұмытылады және
пайдасы да аз деп негіздейді.
Пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру сӛзсіз мұғалімдерден
қажырлы еңбекті, шешендікті, зерттеу әдістері мен заңдарын терең меңгеруді
талап етеді. Осылайша, музыка мұғалімі бастауыш, орта, жоғары сынып
оқушыларының психологиялық, физиологиялық ерекшеліктерін, талғам мен
қызығушылықтарын ескеріп, олардың танымдық кӛзқарастарының ӛсуіне,
ой-сезімі мен ішкі рухани жан байлығы, мәдениеттілігі мен әдептілігінің
дамуына пәнаралық байланыс арқылы үздік ұлттық музыкалық туындыларды
насихаттап, дәріптеуде ӛзінің іс-шараларын, біздің ретте – әдебиет пәнімен
пәнаралық байланыс жұмысын дұрыс жоспарлағаны жӛн.
Пәнаралық байланыс жүйесі материалды жақсы меңгеруге септігін
тигізетін, білім сапасына әсер ететін, әдебиеттерді дұрыс қолдануды
қалыптастыратын, ойлаудың дамуына әсер ететін, пәнге деген
қызығушылығын арттыратын, ӛнердің әр саласындағы туындыларды біліп,
талдау жасай алатын, білімнің әр саласынан деректер келтіруге
дағдыландыратын оқытудың бір тәсілі ретінде қарастырылады.
Педагогикалық әдебиеттерде «пәнаралық байланыс» категориясының 30-дан
астам анықтамасы бар, олардың мәндік сипатын анықтауда түрлі топтамалар
мен амал-тәсілдер қолданылады.
Қоғамдық сананың айрықша саласы - ӛнер, оның ішінде музыка ӛнері
десек, мұның жалпы адамзат мәдениетінен алар орны ӛзгеше, адамдардың
парасат әлемінде атқарар қызметі орасан зор. Тұлғаның
мақсатқа
бағытталған даму жүйесiн құруды талап ететiн музыкалық білім беру ӛнерсіз,
оның жас ұрпаққа түрлi де жан-жақты әсерiн, оның қабылдануы мен
тәрбиелiк рӛлiн зерделеусiз мүмкiн емес.
Француз жазушысы Р.Роллан: «Музыка – тамшы сияқты, там-тұмдап
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жүрекке енеді де, жанды желпіндіреді», - деп айтқанындай, музыка тілі
ұлттық болмысқа кӛп жақын, адам бойындағы ұлттық рухани байлығының
қайнар кӛзі, ұлттық қасиет пен ұлттық тілді бойына ең мол сіңірген құбылыс,
белгілі биіктіктегі дыбыстардан тұратын, адамға ӛзінің үйлесімді
ұйымдасқан сазды әуенімен әсер ететін, дыбыстық кӛркем бейнеге
негізделген ӛнердің бір түрі. Ӛзінің эмоциялық әсері арқылы ол адамзат
тарихында қоғамдық-идеялық, мәдени-тәрбиелік және эстетикалық рӛль
атқарады.
«Архитектуралық мүсіндер мен бейнелеу бір-бірімен құшақтасып
тұрған күйінде бірін-бірі толықтырып тұрғандай болса, әдебиет пен музыка
да бір-бірімен тығыз байланысты бір күрделі жанр», - деп З.Қабдоловтың
еңбегінде
кӛрсеткендей,
осы
екі
жанрдың
бір-бірімен
тығыз
байланыстылығын образ, интонация, үзіліс, тақырып, ӛлшем, ырғақ, екпін
жүйелерінде кӛре аламыз. Мұндай байланысты ӛткен ғасырларда барлық
ғұлама атақты тұлғалар (Аристотель, аль-Фараби, Б.Эйхенбаум,
А.Құнанбаев, Ғ.Мұстафин т.б.) ӛз еңбектерінде жазып дәлелдеген.
Б.Эйхенбаумның пікірінше: «Әдебиет пен музыканың арасындағы байланыс
заңды, музыка құдыретімен әдебиетті танытуға болады, оны шексіз биікке
кӛтереді», - десе, Ә. Науай «Ас – тұзбен дәмді, су – мұзбен дәмді, ал
адамзаттың салиқалы, саналы сӛзі әуенімен сәнді», - деп музыка мен
әдебиеттің ӛзара тығыз байланыстылығын ашып кӛрсеткенін байқаймыз.
Музыка әдебиетсіз, сондай-ақ әдебиет музыкасыз кӛп нәрсе жоғалтқан
болар еді. Ӛнердің бұл екі түрі де ӛздерінің бір-біріне ұқсас әрі ӛзгешелікті
әртүрлі құралдары арқылы ӛмір қағидаларын адам сезімдері мен күйінішсүйініштерін жеткізе алады. Әдебиет музыкаға қызықты поэтикалық
сюжеттер беру арқылы оны байытады. Әдебиеттік негізсіз вокалды
музыканың айтпағанның ӛзінде, опера, балет сияқты жанрлар ӛмір сүре
алмаған болар еді.
Музыка мен әдебиеттің бір-біріне деген тонның ішкі бауырындай ӛзара
қатысы және музыканың да, сӛздің де қайнар кӛзі адам дауысында екендігі,
сӛз бен музыканың екеуі де бірдей адам ойынан, адам сезімінен туындап,
адамдардың бір-бірімен қатысы үшін жаралғаны, олардың танымдықтәрбиелік, адам ойын дамытушылық мәні ежелден-ақ озық ойлы адамзат
назарын ӛзіне аударып отырған. Ӛлең-әуен әннің екі қанаты. Бірінсіз
екіншісінің ӛмір сүруі мүмкін емес. Ӛлең - әннің мән-маңызын, ой-мақсатын,
керек жерінде ән тарихынан да хабар беретін мол дерекнама. «Әннен сӛзді
бӛліп тастауға болмайды» дейтін халық мақалының дұрыстығына тағы да
кӛзіміз жетеді. Әннің әуендік, интонациялық, ырғақтық, ӛлшемдік жақтарына
нұқсан келтірмеу үшін әрбір әнге тән ӛлең-мәтіндері, поэзиялық жолдары
болады.
Әдебиеттің күші - әсерлілігінде, әсерлілік әр нәрсені әншейін ауызекі
әңгіме қылғандай сылдыратып айтып беруде емес, айтайын дегенін сырлы
сазға айналдыруда, демек, әдебиет күші – баяндауда емес, сазында,
суреттеуде жатады. Оқыған жанның сана-сезімін түгел баурап, кӛңіл-күйін
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түгел тербетіп, барлық пердені бірден басып, барлық шекті бірден
сӛйлеткендей сайрап кетеді. Сондықтан да, шынайы әдебиет музыканың
үндестігіне, ырғағына сәйкес келеді деуге әбден болады.
Музыканың пәнаралық байланысы, соның ішінде әдебиетпен
байланысы, түптеп келгенде, оқытуды ізгілендірудегі ықпалды құрал болып
саналады. Музыка мен әдебиеттің байланысын сақтау және ұрпаққа жеткізу –
қазақтың руханияттық бай тәжірибесін үнемі жандандырып жалғастырып
отыру деген сӛз.
Сонымен, бүгінгі таңда оқыту үрдісінде мұғалімнің алдында тұрған
мақсат ең алдымен сабақты басқа пәндермен тақырыптық жүйелі бірізділікті
түрде білім беруді жүзеге асыру. Жаңа педагогикалық технологияға
негізделген пәнаралық сабақтастықта атқарылған әрбір материал
оқушылардың зердесіне қонымды, әрі нанымды болып, кӛңілді баурап
алатындай дәрежеге жетуі керек.
1. Коменский Я.А.Ұлы дидактика. – М.,1965.
2. Максимова В. Межпредметные связи и совершенствование процесса
обучения. - М., 1984.
3. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс
/Ауд. К.Усманов. – Алматы, 2002.
Резюме
В статье рассматривается сущность понятия «межпредметная связь».
Данное понятие является основополагающим в новой технологии обучения в
школе. Во взаимосвязи видов искусств, таких как музыка и литература,
можно глубоко раскрыть идейную направленность, суть и содержание
произведения. Сохранять и передавать подрастающему поколению связь
музыки и литературы - значит постоянно обогащать богатый опыт
духовности казахов.
Summary
This article considers the essence of ides «intersubject connection», which is
nowadays basic in new technology of teaching in school. In intercommunication of
art types, as music and literature it’s possible deeply disclose the ideological trend,
crux and content of composition. To keep and pass connection between music and
literature to growing generation – it’s mean day by day to enrich great experience
of cultural world (wealth) of Kazakhs.
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ПЕДАГОГ-МУЗЫКАНТТЫ КӘСІБИ ДАЙЫНДАУДАҒЫ СӚЙЛЕУ
МӘДЕНИЕТІ
А.Қ.Ахметова «Бейнелеу, музыка және хореографияны оқытудың әдістемесі»
кафедрасының доценті, п.ғ.к.
Қоғамдағы болып жатқан ӛзгерістер жас ұрпақты тәрбиелеуде ықпалын
тигізбей қоймайды. Әсіресе уақытты талап ететін бұл міндет кәсіби болашақ
мамандарды дайындауды жетілдіруде жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие
үрдісінің мазмұнын жаңартуды қажет етеді. Осы орайда ӛзекті мәселелердің
бірі – педагог-музыканттың сӛйлеу мәдениеті болып табылады.
Музыка арқылы оқушылардың жүрегін оятып, сезімге бӛлететін күш –
педагог-музыканттың қарым-қатынасы болып есептеледі. Сондықтан музыка
сабағын жандандыру тікелей музыка мұғалімінің сӛйлеу мәдениетіне
байланысты
Кӛпшілік алдында сӛйлей білу – кереметтей ӛнер. Сӛз ӛнері –
шығармашылықта ерекше орын алады. Ол жеке адамның шексіз мүмкіндігін
ашу қасиетімен құдіретті. Кӛркем сӛз – кӛркем ой әрбір адамның ӛз
кӛкірегінен тууы тиіс. Сонда ғана сӛз – музыка арқылы адамды ынтықтырып
құштарландырады.
Ал педагог-музыканттың кәсіби-сӛйлеу мәдениетін қалыптастыру –
жоғары мектептің алдында тұрған маңызды мәселесі. Себебі білім беру
мекемелеріндегі оқу-тәрбиелік міндеттірді жүзеге асырудың шеберлік
деңгейі осыған байланысты. Әсіресе ол шеберлік маманның жеке тұлғалық
қасиеттеріне байланысты және оның негізімен қисынды. Тек тұлға
қасиеттерінде ғана емес, сонымен қатар тікелей тәжірибелік іс-әрекетінде де
кӛрінеді. Үнемі ӛзгерісте болып отыратын кәсіби іс-әрекет шарттарының
орасан зор жаңа ақпараттары, жаңа технологияның пайда болуы музыка
мұғалімінің әрдайым жаңалықтан хабардар болуын, музыкалықпедагогикалық кәсіпқойлығын кӛтеріп отыруын талап етеді. Бұл тұста
педагогтің тіл дайындығының дәрежесі, оның сырттан алған ақпаратты
дәлме-дәл қабылдауы мен бағалай білу қабілеті, таңдап алынған
мамандығына қатысты мәтіндерді ӛзара пайдалана білуі сӛз жоқ ерекше орын
алады. Атақты қазақ ақындары, ойшыл-жыраулар, ағартушылардың
(Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев) рухани сӛздері қазақ тілі
мәдениетінің дәстүрлі үлгілерін дамытуға баға жетпес үлес қосты. Осындай
игілікті бастаманы танымал жазушыларымыздың ұлттық даналық идеяларын
бойына сіңірген әдебиеттану, филология және оларға жақын ғылымдар
саласындағы энтузиастер (С.Сейфуллин, С.Мұқанов, М.Әуезов және т.б.)
қолдады. Олар шешендік ӛнердің түрлі жанрларынан ажырағысыз
байланыстағы қазақтың ауызша сӛйлеу шығармашылығының негізін
теориялық, практикалық дамытуда және әрі қарай жетілдіруде күшті қозғау
салды.
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Ақын, шешен және ойшыл Абай Құнанбаев шешендік ӛнердегі әдемі
сӛйлеуді ерекше бағалап, сӛз ӛнерін шексіз бояуларымен құбылған тауыс
қауырсындарымен салыстырады және оны «түсінетіндердің інжуі» деп
атайды. Ағартушы тіл пәрменділігін кӛтеретін, эмоциональды-образдық
мазмұнын байытатын, қиялдауды дамытатын, ӛмірдегі уақиғаларға,
құбылыстарға деген нақты қарым-қатынасқа назар аударып, қоршаған
болмыстан түсінікті тереңдете білетін мақалдар, жаңылтпаштар, афоризмдер
сияқты сӛйлеу ӛнері жанрларының танымдық мағынасына ерекше кӛңіл
аударады.
М.Әуезов ӛзінің «Эпос и фольклор казахского народа»(«Қазақ
халқының эпосы мен фольклоры») деген еңбегінде: «Мақалдар мен
жаңылтпаштардың байлығы, олардың мәнді поэтикалық формасы, шебер
берілген, терең, философиялық мазмұны қазақ халқының жоғары поэтикалық
қабілетінің, сарқылмас даналығының дәлелі болып табылады» (1, 32).
Музыка мұғалімі ӛзінің сӛздік материалында мақалдарды нақты және
де шешендік тілді қолданып, анық және образдық тұрғыда мазмұнын
түсіндіре білуі керек.
Атақты философ және филолог М.М.Бахтин ӛзінің «Эстетика
словесного творчества» («Сӛз шығармашылығының эстетикасы») атты
кӛлемді еңбегінде әлемдік қоғамдастығына адамның қатысы бар екеніндігіне
тӛмендегідей түсініктеме береді: «Ӛмір сүру дегеніміз – диалогқа қатысу:
сұрап білу, құлақ асу, жауапты болу, келісу және т.с.с. Ол барлығын сӛз
арқылы жеткізеді, және осы сӛз адам ӛмірінде диалогтық негіз, әлемдік
симпозиум болады. Кез-келген сӛз – тыңдаушыға бағытталған диалог
ретіндегі (сыртқы және ішкі) басқа да бірдеңе, алайда кері байланыстың
(вербальдық және вербальдық емес түрі) жоқтығынан жайдан-жай ӛз
тіршілігінен қалады» (2).
Яғни аудиторияға бағытталған педагог-музыканттың сӛзі қалайда
тыңдаушы-оқушылардың тұлғалық белсенді әрекеттік зонасына кіреді. Бұл
жерде нақты коммуникативтік бағдар ғана емес, ауызша сӛйлей білу
ерекшеліктері, тіл арқылы сӛйлеу рәсімі де маңызды. Бұл мағынада сӛйлеу
мәдениеті ой мен тілдің, түсінік пен образдың бірлігі болып кӛрінеді, ал ӛз
кезегінде бір жағдайда оны ғылым деп атауға, ал басқа жағдайда – ӛнер деуге
болады.
Тілдің «әдемілігі», сӛйлеу мәдениеті жайлы тек филологтар мен
жазушылар ойлайды деген пікір жиі кездесіп тұрады. Мұндай кӛзқарас тек
қате емес, сонымен қатар зиян, әсіресе мұғалімдер ортасында. Ереже
бойынша, мектептердегі оқу-танымдық материал педагогтың ӛз әңгімесінде,
әңгімелесу барысында, эсседе байқалады, түсіндіріледі. Және де пәннің
эстетикалық құны жұтаң, мәнерлі емес, тіпті маманның шаласауатты сӛзінің
тӛмен болмауы ӛте маңызды. Бұл тұста кәсіби дайындығы бойынша музыка
мұғалімінің сӛйлеу мәдениеті мәселесі соңғы орында болмауы керек және
педагогикалық, филологиялық қана емес, сонымен қатар кең мағынадағы –
әлеуметтік мәселе болып табылады. Мектептегі оның табысы кӛбінесе
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материалды қисынды түсіндіре алатындығына, нақты мәнерлігіне, анық және
айқын дикциясына, тембрдің дыбыстық құралдарын орынды пайдалануына,
күштің ӛзгеруіне, биіктігіне, ұзақтығына, сапалық бояуына сай дауыс
интонациясын талап ете алатын сабақты жүргізе білуіне байланысты.
Музыка сабағының ерекшелігін ескере отырып, педагог-музыкант тек
қарым-қатынастың дәстүрлі үлгісі ретіндегі мәселені белсенді қолдануы ғана
емес, сонымен қатар, маман толғанысты – баяндау, мәселені – айта білу,
қарым-қатынасты – айту немесе әңгімелесу үрдісі ретінде музыка арқылы
оқушылардың кӛркемдік қарым-қатынасын ұйымдастыра отырып, олардың
ойлауы мен кӛптеген пікірлерінің ебін тауып «дамытуы» тиіс.
Музыкалық-педагогикалық озық тәжирибелер музыка мұғалімінің оқу
сабақтары кезінде қолайлы психологиялық климатты, оқылған сӛзге
максимальды мүмкіндік туғызатын жалпы бапты жасауға ерекше кӛңіл
аударуы тиіс деп дәлелдейді. Л.С.Выготскийдің сӛзімен айтқанда:
қалыптасқан лекторлық-орындаушылық іскерлік негізі олардың шешендік
ӛнері мен актерлық шеберлік элементтері үндестігіне сай «ой сӛз арқылы
жетіледі». Соңғысы, ең алдымен, педагог-музыканттың сыртқы-мінез-құлық
әрекеттерінде, сонымен қатар эмоциональды оның «пайдаланбаған мыңдаған
белгілерінде мұғалімнің мәдени қоры берілетін» ішкі кӛңіл күйі кӛрсетілген
сабақты жүргізудің сахналық тәсілдерінде байқалады (Ю.Л.Львов).
Сабақ үрдісінде сӛз мәнерлігінің кӛркемдік-образдық тәсілдерінің
кӛмегімен пайда болатын тікелей музыкалық образдар әлеміне «ену»
ситуациясы білім беру практикасы кӛрсеткендей, музыка мұғалімінің
балалармен ӛзара қарым-қатынасындағы эмоциональды-рухани байланысты
дамыту үшін дұрыс психологиялық ортаны жасайды. Соның ішінде музыка
арқылы тұлғалық қарым-қатынас, оның «сӛйлеу ортасы», А.Г.Каузованың
айтуынша «педагог-орындаушының музыка туралы айтқан жаңа музыкалық
әсерлер мен ойлары тек оқушының ішкі дүниесін байыту ғана емес, сонымен
қатар оның қиялына бағытталып, орындаушылық міндеттерін түсіндіріп,
сонымен қатар ӛзінің құндылықтары, эстетикалық күйзелістері мен рухани
ұмтылыстарына тарту мүмкіндігі туады». Пайда болған диалогтық ӛзара
әрекет оқу үрдісін шығармашылық деңгейге кӛтереді, педагог-музыканттың
педагогикалық шеберлігіндегі орындаушылық қарым-қатынасының озық
тәжірибесін қорытындылайды, ал білім алушыларға композиторға деген
берілгендік үлгісін кӛрсетеді және ӛз-ӛзін «музыкадағы ӛмірге», «музыкамен
әңгімелесуге» үйретеді (3, 269).
Сонымен, С.И.Ожеговтың пайымдануынша, мәдениет әлеуметтіктарихи құбылыс ретінде қандай да бір қисыны бар жалғыз тіл нормасын
қолданбайды. Сондықтан «тіл әруақытта қозғалыста болады, қоғам
дамуымен бірге дамиды. Аса жоғары сӛйлеу мәдениеті – тіл арқылы ӛз
ойларын дұрыс, нақты және мәнерлі бере білуі... ӛз ойын білдіруде нақты
құралды таба білуімен ғана емес, сонымен бірге аса түсінікті (яғни аса
мәнерлі) және орынды болуында» (4, 288).
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Резюме
В статье рассматривается культура речи педагога-музыканта. Проблема
культуры речи учителя музыки в его профессиональной подготовке занимает
не последнее место и представляет собой не только педагогическую,
филологическую, но и в более широком смысле показывает
социологическую проблему.
Summary
This article considers the culture of speech of the teacher-musician. The
problem of speech culture for teacher musician is occupying important place in his
professional preparation and it is presenting not just pedagogical, philological
problem, but in broader sense it shows social problem.
ҚАЗАҚ СӘНДІК - ҚОЛДАНБАЛЫ ӚНЕРІНДЕГІ
МАЗМҤН МЕН ФОРМА БІРЛІГІН ТҤСІНУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
А.Құмаров Абай атындағы ҚазҰПУ
Этникалық материалдық мәдениеттің маңызды бӛлігін заттық дүниені
эстетикалық меңгерумен байланысты болатын қазақтардың дәстүрлі сәндікқолданбалы шығармашылығы құрайды. Мұның ӛзі қазақ этносының ӛзіндік
кӛркем кӛрінісінің бір үлгісін танытады. Осы ӛнер қазақтардың эстетикалық,
философиялық түсініктерін қалытастыруда, қазіргі заманғы мәдениетін
дамытуда маңызды бір форма жасаушы рӛл атқарып келеді. Қазіргі заманғы
шеберлердің халықтың кӛркем мұрасына деген қызығушылығы дәстүрлерге
жүгінумен ғана шектеліп қалмайды, ол кӛшпелілердің кӛркемдік белгілеріне,
эстетикалық нормалардың ғылыми негізделуіне сүйенетін қолданбалы
ӛнердің дамып жетілу үрдістеріне қол жеткізетін талпынушылықпен үлкен
iзденiс болып табылады. Қолданбалы ӛнерге деген қызығушылық, мүдденің
ӛрлей түсуі, суретшілердің, дизайнерлер мен ӛнер зерттушілердің қызмет пен
ізденіс ӛрісін кеңейте түсті. Ӛз шығармашылығында ӛзінің даралығын
танытуға талпыну, құндылықтарды жасаудың заманғы лайық идеясын
неғұрлым толық білдіруге ұмтылу және дәстүрлі кӛркем формаларды қайта
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жаңғыртуға құлшына түсу, халықтың рухани ӛткені мен қазіргі кезеңін
жаңғырту мұның бәрі халықтың ӛзіндік ерекшелігін білдіру, ӛзінің мұрасын
жадында тұту мүмкіндігін береді.
Қазақ қолданбалы ӛнерінің тарихи формаларына жүгінудің ӛзектілігі
оның маңызды даралық қасиеттерін айқындау қажеттілігімен байланысты.
Осы арқылы қолданбалы ӛнердің пайдаланылуы және рәміздік қасиеттерін,
мәдени ерекшеліктерін айқындау мен анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен
қатар қолӛнердің ішкі мазмұн қасиеттерін түсіну және қазіргі заманғы
қолданбалы ӛнер саласында және педагогикалық іс тәжірибеде пайдалану
үшін теориялық әрі әдістемелік негіз құруды мүмкін етеді. Қолданбалы
ӛнердің рәміздік функцияларына талдау жасау арқылы эстетика мен ӛнердің
кӛптеген дәстүрлі мәселелеріне деген жаңа кӛзқарастарға жол ашылады.
Мұның ӛзі теориялық әрі практикалық маңызға ие.
Мәдениеттегі қолданбалы ӛнердің алатын орны да алуан түрлі. Қол
ӛнердің ӛзі адам қызметінің ӛнімі, қызметті іске асыру құралы болып
табылады. Бұлай түсінудің ӛзі қазіргі дәуірде мәдениеттің ұлттық қасиеттін
белгілеуші фактор ретінде кӛрінеді. Осы айтылғандарға байланысты,
арнаулы этнопедагогикалық, ӛнертанушылық ретіндегі қолданбалы ӛнер
туралы барлық білімдерді жүйелеу ӛзіндік бір ерекше ӛзектілікке ие болуда.
Қазақ қолӛнеріндегі мазмұн мен форма бірлігін біріктіріп қарастыру
қажеттілігі туындауда.
Сондықтан басты міндеттер мынандай деп ойлаймыз:
- сәндік-қолданбалы ӛнердің жалпы кешені мен ою ӛрнектер, таңба
белгілердің рәміздік қызметтерінің жіктемесін құрастыру;
- сәндік-қолданбалы ӛнердің кешендік маңыздылығы мен мәнін
анықтау, оның рәміздік қызметтерінің концептуалды анықтамасын айқындау;
- сәндік-қолданбалы ӛнермен жалпы дизайндық жиһаз, жабдық
сияқты нысандарына жатқызылатын ұлттық элементтерін сараптау және
жалпылау;
- сәндік-қолданбалы ӛнердің қазіргі заманғы үлгілері жинақтап оның
трансформациялануын сараптау әдістерін құрастыру.
Қолданбалы ӛнердің мазмұн мен форма бірлігі қашанда әдістемелік
сипатқа ие. Қазіргі заманғы қоғам тәжірибесінің қажеттіліктері сәндікқолданбалы ӛнердің ұлттық сарынмен үлгілеуге және кӛркемдік рәсімделуге
мұқтаж. Қазақ сәндік-қолданбалы ӛнерінің рәміздік элементтерінің
құрылымын анықтау үдерісінде және олардың негізінде компьютерлік
технологиямен кӛпнұсқалық құрылым әдісін жасап шығаруға болады. Бұның
ӛзі дизайнерлік және ӛндірістік, тұрмыстық ӛмірде ұлттық дәстүрлерді
дамытуға, оқу жүйесін жетілдіріп, халықтық дәстүрлерге сүйіспеншілік
тәрбиесін мамандардың кӛркемдік дайындығын оңтайландыруға мүмкін
береді. Дәл осы рәміздік функциялар сәндік қолӛнер бұйымына
айналдырады, сондықтан рәміздік қызметтерін ұғыну, бір ұғымды білдіреді.
Қазіргі заманға сай мәдениет әрқашанда дәстүрлік мәдениеттен
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ажыратылмайтынын ескерсек, қазақтың сәндік қолданбалы ӛнерін мәдени
тәжірибенің тӛлтума қабаты ретінде сипаттама беру, халық мәдениетінің
рухани ерекшелігін ашып кӛрсетеді. Халық шығармашылығының тәжірибесі,
формалар түсініктігі, декор және мазмұндық бірлік, халықтық дәстүрлерге
ықтиятты қараудың үлгісі ретінде қарастырылады. Этникалық құндылықтар,
қазақ халқының мәдени дәстүрлерінің жиынтығы ретінде, мәдениеттің
ұлттық ерекшелігінің мемориалды маркерлері болып табылады. Осы кезге
дейін шығармаларды сараптауда айқындалғаны; сәндеу сапасы ою ӛрнектік
және қызметтік болып табылады және мұнда белгінің құрылымы мен
идеялық мазмұны бір біріне қарама қарсы келмейді. Осыған сәйкес, біз
сәндік әшекей белгі әсемділігі мен мазмұндықты білдірудің ерекше формасы
деп түсінеміз. Дүниетанымды қабылдау тұтастығына негізделетін қазақ ою
ӛрнектері және дүниетанымдық түсініктемелер, кӛркемдік пен принциптерді
жеткізуші ретіндегі түрлі техника мен кӛріністерді таңдауды талап етеді.
Кӛркемдік шығармашылық зерттеу әдістерін қайта ойластыру, сәндік ӛнер
шығармаларын дербестік нысандар ретінде емес, бүкіл тарихи, этнологиялық
және мәденитанымдық контекстіне есепке алу, қолданбалы ӛнер заттарын
ӛзінің
дүниетанымдық
кӛзқарастарының,
кӛркемдік
эстетикалық
кӛріністерінің кешенін күрделі құбылыс ретінде қарастыруға болатынын
кӛрсетеді.
Резюме
В данной статье раскрывается проблема содержания и формы
казахского декоративно-прикладного искусства. Автор раскрывает
педагогические условия их восприятия студентами художественнографических факультетов.
Summary
In given article the problem of the maintenance and the form of the Kazakh
dekoratvino-applied art reveals. The author opens pedagogical conditions of their
perception students of is art-graphic faculties.
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КӚРКЕМ СУРЕТ ЖӘНЕ ГРАФИКА ФАКУЛЬТЕТІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ
КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ ӚЗІН-ӚЗІ ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ
Б.А.Мухаметжанов –
доцент м/а, п.ғ.к.,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Кӛркем сурет және графика факультеті студенттеріне мүсін және қыш
материалдарынан жасалатын бұйымдардың қыры мен сырын, бейнелілік
тілін меңгерту және олардың ӛнер салаларындағы шығармашылық ісәрекеттерін дамыту арқылы халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған
кӛркемдік мәдени бай мұраларын игерту, туған халқының ӛнеріндегі
парасатты дәстүрлеріне деген кӛзқарастарын қалыптастыру, қызығуларын
ояту – қазіргі кезеңдегі мектептен бастап жоғары оқу орындарының білім
беру моделінің барлық саласындағы басты міндеттерінің бірі. Осы тұрғыдан
алғанда жастардың кәсіби біліктілігін қалыптастырып, адамгершілік қасиетке
тәрбиелеу үшін болашақ сызу және сурет мұғалімдерінің мүсін және қыш
материалдарынан
жасалатын
бұйымдар
түрлеріне
қызықтырудың
акмеологиялық бағыттарын қарастыру – бүгінгі күнгі ӛзекті мәселелердің
бірі болып табылады. Болашақ мамандарды дайындауға, оларды кәсібипедагогикалық бағдарда оқытуға байланысты мәселелерге әрқашан
педагогтар мен психологтардың зерттеулерінде басты назар аударылып
келді.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық
қарым-қатынасқа кӛшуі кезінде саяси-экономикалық және рухани
дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгілікті, ХХІ ғасырды құрушы, іскер,
ӛмірге икемделген, жан-жақты мәдениетті тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»
деген пікірінің ӛзі қоғам сұранысына сай мәдениетті жастарды тәрбиелеуге
жаңа кӛзқарас тудырады /1,61/. Біздің түсінігімізше, ӛмірге икемді, іскер
мамандар даярлау мәселесіне, яғни жоғарғы оқу орындарында бейнелеу ӛнері
және сызу пәнінің мұғалімдерін тәрбиелеп, оқытып шығаруға жаңа тұрғыдан
келу қажет. Әсіресе, мүсін және қышқа арналған материалдардан бұйымдар
жасату арқылы студенттердің біліктілігі мен іскерлігін қалыптастыруға аса
мән берілуі тиіс деп ойлаймыз.
Жоғары білімі бар мамандарды даярлау сапасын басқарудың басты
аспектісінің бірі – жоғары оқу орны оқытушыларының іс-әрекетінің
тиімділігін айқындау. Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру – сол
тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту мақсатын қояды. Ӛзін-ӛзі дамыту – индивидтің ӛзіӛзіне деген шығармашылық қарым-қатынасы, сыртқы және ішкі ӛміріне
белсенді әсер ету процесін қалыптастыру /2/.
Ғылыми әдебиеттерді талдау барысында мынаны байқауға болады:
«ӛзін-ӛзі дамыту» терминін педагогикалық ғылымдар философия мен
психологиядан алған және ӛзін-ӛзі қимылға келтіру ұғымымен байланысты.
49

Тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту феноменін түсіндіретін психологиялық
шыңдықтың болуы тұлға проблемасымен шұғылданып жүрген бірқатар
зерттеушілер де дәлелдейді. Тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту проблемасының
әдіснамалық аспектісі мынадай бағыттарда кӛрініс тапқан: тұлғаның ӛзін-ӛзі
дамыту механизмінің негіздемесі мен түсіндірмесі (Ф.Перлс, К.Роджерс,
Д.Н.Узнадзе, К.Юнг); тұлғаның ӛзін-ӛзі дамытуын ӛркендедетін негізгі
факторларды тексеру, оның әлеуметтік табиғаты мен мазмұны
(Л.М.Божович, К.Левин, Ж.Пиаже, Э.Эриксон және т.б.). Тұлғаның
философиялық негізі ӛзіндік даму субъектісі іспеттес және іс-әрекеттегі
тұлға санасын қалыптастыру проблемасын қарастырумен байланысты
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.С.Рубинштейн және т.б.) /3/.
Тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту процесінің кейбір аспектілерімен («Ментұжырымдамасының» құрылуын) Е.И.Чеснокова, А.Г.Спиркин және т.б.
шұғылдануда. Сонымен қатар, тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту проблемасы
педагогикалық және әдістемелік жағынан түбегейлі қарастырылмағанын
айтпай кетуге болмайды. Мысалы, инновациялық іс-әрекеттегі жоғары оқу
орны оқытушыларын кәсіби-тұлғалық ӛзін-ӛзі дамытуға даярлау жеткілікті
зерттелмеген /4/. Тұлғаның дамуына бағытталған білім беру – берілген
қасиеттерге ие тұлға қалыптастыру емес, ол «толыққанды» болуына жағдай
туғызу және білім беру процесінің субъектілерінің тұлғалық функцияларын
дамытуға сәйкестілігі.
Тұлғалық функциялар қатарына жататындар: - себептік, түрткі беру (ісәрекетті қабылдау және негіздеу); - астарлық (ішкі әсерлер мен сыртқы
импульстар); - коллизийлік (шындықтың жасырын қарама-қайшылықтарын
кӛре білу); - сыни (ұсынылатын құндылықтар мен нормалар); - рефлексивтікшығармашыл мағыналық, бағыттаушы (ӛмір туралы жеке дүниетанымдық
кӛзқарас туғызу); - ӛзін-ӛзі жетілдіру (ӛзін қоршағандарға «Мен» бейнесін
мойындатуға талпыну, рухани деңгейін қамтамасыз ету) /5/.
Жоғарыда айтылған функциялар толығымен орындалғанда, білім беру
процесінде тұлғалық деңгейге жетеді. Қазіргі ӛмірде сәттілікке талпынатын
адамға мыналар қажет: жаңа қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, ойлау
алгоритмін тез арада жүзеге асыра білуге даярлық; ӛзінің психологиялық
жағдайын басқара білу, басқа сӛзбен айтқанда, әрдайым ӛзін-ӛзі дамытуға
дайындық. Ӛзін-ӛзі дамыту - ӛзіндік тұлғасын кӛрсететін индивидтің
мақсатқа бағытталған, саналы түрде және ӛз бетімен бақыланатын процесс.
Ӛзін-ӛзі дамытуға даярлық – интегративті тұлғалық білім беру болып
табылады және мотивациялық-құнды, эмоционалды-ерікті және мазмұндыоперациялық компоненттерден тұрады. Бұл компоненттер ӛзін-ӛзі дамыту ісәрекетіне негізделген құндылық дәрежесі мен тұлғаның ӛзін-ӛзі реттей білу
деңгейін кӛрсетеді. «Тұлғаның ӛзін-ӛзі дамытудың» психологиялық мәнін
қарастыру ӛзін-ӛзі дамыту процесін ӛзіндік дамыту екендігін дәлелдейді.
Мұндағы ӛзіндік дамыту деп отырғанымыз ішкі басқару жүйесінен сыртқы
бақылауға ӛту, ал, кез келген басқару субъектінің ӛзі туралы ақпарат,
түсінікті талап ететіндіктен, тұлға ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді оқу
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проблемасымен шұғылданады. Осыған орай, ӛзін-ӛзі дамыту – үздіксіз
процесс болып табылады.
Ең алдымен, біздің анықтағанымыз, «тұлғалық» және «кәсіби» ӛзін-ӛзі
дамыту деген екі ұғым біздің жағдайымызда тығыз байланысқан. Ӛзін-ӛзі
жетілдіруге байланысты қажеттіліктен шын іс-әрекетке ӛту осы іс-әрекеттің
мақсаты мен міндетін қалыптастыру жолдары, құралдар мен әдістерді
анықтайды. Бұл әртүрлі формада жүзеге аса алады және тұлғаның жас
ерекшелік деңгейіне байланысты таңдалады. Әлеуметтік қарым-қатынаста
адам пісіп-жетілген сайын ӛзін-ӛзі дамытуға қабілетті болып келеді. Жоғары
оқу орны оқытушыларына қойылатын кәсіби міндеттер мен талаптардың ӛсуі
ӛзін-ӛзі жетілдірудің қажеттілігін мойындайды. Бұл кәсіби дамудың жеке
бағдарламасы, тұлғалық сапаларды түзету, жаңа білімдер мен дағдыларды
жетілдіру болуы мүмкін. Ӛзін-ӛзі дамыту техникасының үш негізгі
элементтері бар: 1) ұйымдастыру-басқару түрлері; 2) ақыл-ойының дамуы; 3)
психологиялық жағдайын ӛз бетімен реттеу /6/.
Кез келген пәнді оқыту әдістемесі тек, оқытушының жоғары
кәсібилігінің арқасында кӛкейкесті бола алады. Яғни, педагогтың ӛзіне тән
тұлғалық және кәсіби қасиеттеріне байланысты.
Жоғары оқу орнының оқытушылары кәсіби іс-әрекетінің мазмұнына
қарай оқу процесін жобалай алу, оқыту технологиясының әртүрлі әдістерін
меңгеру, оқытудың инновациялық жүйесін пайдалану, педагогикалық
рефлексияны жүзеге асыру, яғни, кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттің
шығармашылық, проблемалық міндеттерін шеше алуы сияқты қасиеттерге ие
болуы керек. Бұл тек студенттердің ғана емес, сонымен қатар,
оқытушылардың да тұлғалық белсенділігінің деңгейін кӛтеруге кӛмектеседі.
Және де оқытуды тұлғааралық ӛзара әрекет процесі ретінде «оқытушыстудент», «студент-студент» және т.б. қарым-қатынас жүйесін қарастырады.
Тұлғалық тұғырды жүзеге асыру педагогтың адекваттық тұлғалық қасиетін
талап етеді: эмпатиялық, қызығушылық, толеранттық, студентке деген
тұлғалық қарым-қатынас және т.б.
Біз бақылауымыздан мынаны анықтадық: оқытуда тұлғалық тұғырға
сүйенетін оқытушыға тиесілі, ӛзін-ӛзі дамытуына бағыттылық, ӛзін-ӛзі
таныта алу, рефлексия, оқытудың жеке технологиясын пайдалану
қажеттілігін қанағаттандыру. Олардың кәсіби кӛзқарасы педагогикалық
ойлаудың тұлғаға бағытталған ерекше стилі болып табылады. Ӛйткені,
оқытушының оқытуға қарым-қатынасының мазмұндық-процессуалдық
аспектісінен (не меңгерді, не істеді, қалай ойлайды) құндылық-мазмұндыққа
(студенттің тұлғалық және кәсіби ӛзін-ӛзі дамытуындағы оқу танымының
орны мен ролі) «ауысуы» байқалады.
Студенттің ӛзін-ӛзі тануы мүсін және қышқа арналған материалдардан
бұйымдар жасату арқылы біліктілік нәтижелерін талдау жолымен жүзеге
асырылады. Белгілі бір саладағы (мүсін, қыш бұйымдарын жасау арқылы)
жетістіктерін талдай және бағалай отырып, жұмысқа жұмсалған уақыт пен
күшті есептей отырып, ӛз қабілеттерінің деңгейін анықтауға болады. Студент
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сабақ кезінде ӛзі істеген тапсырманы орындау арқылы, бұйым жасау кезінде
ӛз мінез-құлқын бағалау арқылы жеке басының адамгершілік және
іскерліктегі психологиялық ерекшеліктерін танып біледі. Студенттердің
біліктілікті қабылдай алу, жалпы білім алу кезінде бір-біріне деген
объективті бағасы олардың ӛзін-ӛзі тереңірек танып білуіне кӛмектеседі.
Студенттің берілген тапсырма бойынша іс-әрекетіне байланысты жеке
басының қасиеттеріне берген ӛз бағасы мен басқа жұрттың бағасын
салыстыру да маңызды. Студенттің берілген тапсырманы толығымен аяқтап,
оның ӛте сәтті шыққанына баға берілген кезде тікелей ӛзін-ӛзі іс-әрекетінен
тану, ӛзін-ӛзі байқау формасында кӛрінеді. Белгілі бұйымға берілген
тапсырманы студент қабылдау кезінде, елестету, ойлау процестерінде адам
белгілі бір сәтке зейін психикалық іс-әрекет объектісінен жеке басының
жағдайынан аударады және оны бағалайды. Студенттің іс-әрекетін, жалпы
ӛзін-ӛзі тапсырма арқылы бақылау осыған негізделген. Студенттің белгілі
тапсырма арқылы ӛзінің біліктілігін байқауы үшін байсалды, қалыпты
жағдай неғұрлым қолайлы болады. Студенттің сылбырлығы немесе оның
шамадан тыс шиыршық атуы ӛзін-ӛзі тану мен ӛзін-ӛзі байқаудың
мүмкіндігін кемітеді. Сондықтан тапсырманы орындауды қадағалау кезінде
оқытушының беретін бағасы ӛте маңызды роль атқарады. Белгілі
тапсырманы орындай алмаған студенттерге сол тапсырманы белгілі уақытта
жалғастырып аяқтау немесе қосымша тапсырмалар беру арқылы жүктеме
беріледі. Бұл процесс қайта тарбиелеумен бірдей. Оқытушының студентті
қайта тәрбиелеуі – ӛте қиын да ұзақ процесс. Ол ұстаздар тарапынан
педагогикалық аса шеберлікті қажет етеді. Шеберлік – оқытушының
педагогтық жұмысының жоғары сатысы. Қайта тәрбиелеу жұмыстарын
нәтижелі ұйымдастыруда мынадай мәселелерді ескеру қажет деп есептейміз,
олар: - студентке әсер ететін келеңсіз жағдайлардың себебін анықтаудың,
оларды болдырмаудың жолдарын іздестіру; - болашақ маманның мінезқұлқында кездесетін жат қылықтарын зерттеп тану; - студенттің жеке
басында кездесетін жағымды қасиеттерді анықтап, соған сүйене отыра әр
түрлі әрекеттерін ұйымдастыру, жақсы қасиеттерін дамыту; - қоғамдық
пайдалы жұмыстарға араластыру, қызықты істерге баулу, қатысу (кӛрме,
галерея, мұражай, дизаиндік жұмыстар, КВН, т.б.); - оқытушылар мен атааналар тарапынан бақылауды күшейту; - студенттің сенімі мен нанымын
қалыптастыру, ол үшін оған жағдай туғызу, оған сенім арту; - оқытушылар
мен ата-аналардың қиын студентке деген ынтымақты қарым-қатынасын
орнату; - студенттің бойында кездесетін жат қылықтардан арылу үшін
жаттықтыру жұмыстарын ұйымдастыру; - тәрбие мен ӛзін-ӛзі тәрбиелеуді
қайта тәрбиелеумен ұштастыра жүргізу; - ―Қиын‖ деп ат қойған студентті
аластау, басқа мамандыққа немесе басқа оқу орнына ауыстыру секілді кейбір
жағымсыз шараларды мүмкіндігінше болдырмау, т.б.
Қорыта келе айтарымыз, қазіргі кездегі негізгі пәндердің ішінде «Қыш»
пәнін де студенттерге тереңірек оқыту керек. Себебі, «қыш» ӛнеріне деген
кӛзқарасын теориялық білімдеріне сүйене отырып, практикада жетілдіру –
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болашақ маманның кәсіби шеберлігін шыңдайды. Кез-келген субъектінің
кәсібилігінің қалыптасу нәтижесі – оның кәсіби шеберлігінде. Шеберлік –
қандай да бір саладағы жоғары ӛнер түрі ретінде айқындалады, ал, шебер –
бұл ӛз ісінде жоғары ӛнерге жеткен маман.
Кәсіби шеберлік кәсіби іс-әрекеттен кӛрінеді және ең алдымен, кәсіби
мақсаттылық, жеке шығармашылықпен, құралдар таңдаудағы оңтайлықпен
сипатталады. «Қыш» ӛнері бүкіл дүние жүзінің халықтарының қолӛнерінде
алдыңғы орынды алады. Қазақ қолӛнерінің даму жолының ӛзіндік тарихы
бар. Ол тарих сонау кӛне замандардан бастау алады. Оған Қазақстан жерінде
жүргізілген археологиялық зерттеулердің нәтижесінде анықталған ежелгі
мәдениеттің үлгілерін дәлел ретінде кӛре аламыз. Яғни, қазақтың қолӛнері
республика жерінде бағзы замандарда мекендеген сақ, үйсін, қыпшақ, ғұн,
қарлұқ және тағы басқа кӛне түркі тайпаларының мәдениетінен бастау алып,
бүгінгі күнмен ұштасып жатқанынының айғағы.
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Резюме
В данной статье рассматриваются проблемы саморазвития
профессионально-значимых качеств личности студентов художественнографических факультетов. Автор выделяет основные параметры
профессионально-значимых качеств личности, и пути их формирования в
процессе обучения на факультете.
Summary
In given article problems of self-development of is professional-significant
qualities of the person of students of is art-graphic faculties are considered. The
author allocates key parametres of is professional-significant qualities of the
person, and a way of their formation in the course of training at faculty.
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ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАДА ОЮ-ӚРНЕКТЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП
КОМПОЗИЦИЯ ҚҰРАУ
А.А.Халендеров «Жаңа Ғасыр» №175 мектеп-гимназиясының «Технология» пәнінің
мұғалімі
Ұлттық мәдениетіміздің ӛте ертеден келе жатқан аса бір үлкен
маңызды бӛлігі- қолӛнер шығармалары, оның ішінде ою-ӛрнек ӛнері болып
табылады. Ғұлама ғалым Ә.Марғұланның «Қазақтар ою-ӛрнек әлемінде ӛмір
сүреді» дегендей қазақ халқының ою-ӛрнек ӛнері - ӛзінің тӛлтума бітім бітім
қасиетімен, кӛркемдік мән – мағынасымен шын мәнінде халқымыздың сан
ғасыр бастан кешкен ӛмір салтын , таным түсінігін , арман аңсарын
бейнелейтін асыл туындысы.Оның үстіне ұлттық ою-ӛрнек ӛнерінің тәлімдік,
танымдық мәнінің зор екенін, оның ӛн бойында ақыл ой таразысы,
эстетикалық талғам, еңбек ерекшелігі, экология элементтері тұнып жатқанын
ескерсек бұл ӛнер түрін қазіргі ұрпақ тәрбиесіне тиімді пайдаланудың
қажеттігі арта түседі.
«Ою-ӛрнек» дегеніміз қандай да бір заттарды, архитектуралық
құрылыстарды әсемдеу, әрі шарттық символикалық түрде адамға қажетті
тұрмыстық идеяларды бейнелеу үшін белгілі бір тәртіппен үйлесімділікке
құрылған элементтерден тұратын ӛрнек, нақыштар.
Қазақ ұлттық ою-ӛрнегін, негізінен, үш топқа бӛлуге болады:
космогониялық, сиволдық, таңбалық
Космогониялық
Символикалық
1. Күн
1. Райхангүл
2. Күн кӛзі
2. Құс қанаты
3. Ай мүйіз
3. Семсер ұшы
4. Айтаңба
4. Молшылық, жеткіліктілік
5. Шолпан
5. Тұмарша
Таңбалық
1.
Мүйіз
2.
Қошқар мүйіз
3.
Арқар мүйіз
4.
Сынық мүйіз
5.
Сыңар немесе сыңар
ӛкше
6.
Ӛркеш мүйіз
7.
Қырық мүйіз
8.
Су
9.
Қосалқа
10. Тіс
11. «Шет ою» - бармақша
54

Космогониялық

Символикалық

Таңбалық

Барлық нәрселердің негізі болып табылатын ең жай формалар –
геометриялық денелер, олар: куб,цилиндр, конус, призма, пирамида, т.б.
Геометриялық ою элементтері

а) ұшбұрыш; ә) кӛзше; б) фонарик тілшелерімен үшбұрыштар;
г) тӛртқырлылар; ғ) сәулелер; д) ромбалар.
55

Композиция – латын сӛзі, «ойлап шығару», «құрастыру» деген ұғымды
білдіреді. Композиция шығарманың құрылымы тұрғысынан мазмұнның
неғұрлым айқын, нанымды, әсерлі шығуынажағдай жасайды.
Компановка
дегеніміз – нәрсенің біріктірілген ұсақ, жеке
бӛлшектерінің біртұтас, бүтін болып кӛрінуін қамтамасыз ету.
Нәрсе бӛлшектерінің
шама
жағынан ӛлшемдік арақатынасы
пропорция деп аталады.
Ағашқа ойылып жасалған, геометриялық денелерден құралған
композициялар.

56

Сабақтың сармандық бӛлімі.
Техника қауіпсіздік ережесін еске түсіру.
Нұсқау картасы
Пуск – все программы – стандартные - Paint – құралдар панелі –
қалам немесе сызықша
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Үй тапсырмасы: Paint редакторында космогониялық, символикалық
және таңбалық оюлардың бір элементінен композиция құрастыру
Нұсқау картасы
Пуск – все программы – стандартные - Paint – құралдар панелі –
қалам немесе сызықша
1. Оқу білім негізі – ұлттық тәрбиеде / Білім-Образование.- 2006.- № 6
(30).
2. Білім мен тәрбие сабақтастығы басты мақсатымыз / Қазақстан
кәсіпкері. –2006. - № 12 (43).
3. Марғұлан Ә.Х. Қазақ халқының қолӛнері. Энциклопедия, 1 – 2 том.
–Алматы,1994.
Резюме
В данной статье рассматриваются приемы составления композиций
орнаментов на интерактивной доске. Данная тема, по мнению автора, очень
актуальна и современна в процессе обучения изобразительному искусству в
общеобразовательной школе.
Summary
In given article receptions of drawing up of compositions of ornaments on
an interactive board are considered. The given theme is well fulfilled in the course
of training to the fine arts at our school.
59

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ТВОРЧЕСТВЕ
КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА
А.М.Нусипжанова –
преподаватель кафедры «Методика преподавания ИЗО, музыки
и хореографии» КазНПУ им. Абая
Дверь в мир открыла песня для тебя,
Песня провожает в землю прах, скорбя,
Песня - вечный спутник радостей земли.
Так внимай ей чутко и цени, любя!
Абай
Великая Отечественная война против фашистской Германии - самая
тяжѐлая из всех войн, какие знала история. Победный исход еѐ ковался всем
народом СССР: воинами - на фронтах и всем миром - в тылу.
С первых дней войны стал формироваться и культурный фронт.
Фронтовики - артисты не упускали случая между боями затянуть песню,
прочесть стихи, вселяя этим надежду на победу над врагом.
Народная артистка СССР Роза Багланова выступала перед бойцами
Советской армии, еѐ фронтовые концерты пользовались большим успехом.
Между концертами она успевала ухаживать и за раненными бойцами.
В тылу деятели культуры нашли применение своим творческим силам.
В суровые годы войны, когда знаменитой домбристке Дине было 80
лет, разделяя всеобщий патриотический подъѐм, она создаѐт кюй "Наказ
матери", а радостную весть об окончании войны - созданием кюя "Победа".
Народный артист СССР Мукан Толебаев (1913-1960 гг.) награждѐн
Орденом "Великой Отечественной Войны". В начале войны он находился в
рядах народных ополченцев г.Москвы, но осенью по состоянию здоровья
вернулся в Алма-Ату. Здесь им сочинены песни "Соқ барабан" ("Бей,
барабан"), "Жорық" ("Поход") на стихи Таира Жарокова, "Жеңіске" ("К
Победе") и др. Затем М.Тулебаев создаѐт песню "Таня туралы ән" ("Песня о
Тане"), посвящѐнную героическому подвигу Зои Космодемьянской, а также
проникновенные, лирические песни "Кестелі орамал" ("Вышитый платок") и
"Тос мені, тос" ("Жди меня, жди").
В это же время композитор Бахытжан Байкадамов (1917-1977 гг.)
создаѐт свои песни на военно-патриотическую тему "Панфиловцы-герои",
"Маншук", "Папочка, вернись с победой".
В 1944 г. композиторы М.Толебаев, Е.Брусиловский и Л.Хамиди
написали гимн Казахской ССР. В нѐм нашли отражение трагедия
Отечественной войны, дух приближающейся победы, дружба народов
страны.
Молодой композитор-фронтовик Рамазан Елюбаев служил в одном
полку с Толегеном Тохтаровым, повторившим подвиг Александра
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Матросова. Его глубоко потрясла смерть товарища, и в память о друге
Рамазан написал песню "Жас қазақ". Впервые исполнил эту месню Жусупбек
Елебеков во время концертов для фронтовиков.
В разгар Великой Отечественной Войны управление по делам
искусства Казахской ССР призвало поэтов, писателей, музыкантов создавать
произведения на героико-патриотическую тематику. Латиф Хамиди (19061983 гг.) - народный артист Казахской ССР, не остаѐтся в стороне от военной
тематики. В 1944 г. Л.Хамиди пишет песни "Девушка-герой" о герое
Советского Союза Маншук Маметовой, "Нуркен", посвящѐнная Н.Абдирову,
"Рамазан" о композиторе Р.Елубаеве, погибшем на фронте. В 1947 г.
совместно с А.Жубановым создаѐт оперу "Толеген Тохтаров" в 4-х актах,
либретто М.Ауэзова. Замысел оперы появился после знакомства с героем
СССР Бауржаном Момышулы, а музыкальным источником оперы стала
песня "Жас қазақ" Рамазана Елубаева.
Песни военных лет разнообразны и по содержанию, и по
интонационно-мелодическому складу: походно-маршеобразные, героикоэпические, лирические, шуточные.
Композиторы-ветераны Великой Отечественной Войны, прошедшие
весь нелѐгкий путь войны с первых еѐ дней и до победы, Абляхат Еспаев и
Нургиса Тлендиев, написали немало песен, посвящѐнных тем далѐким дням.
Нургиса Тлендиев (1925-1988 гг.) - народный артист СССР, Халық
Қаһарманы, написал: "Мен сендерді іздеймін", "Сӛнбейді әже шырағың",
"Болмасын соғыс, болмасын", "Аға ескерткішінің басында", "Дубосеково
зиратында", посвящѐнная памяти 28 героям-панфиловцам. 16 ноября 1941 г.
28 панфиловцев остановили у разъезда Дубосеково под Москвой танковую
колонну немецких захватчиков...
"Хорал" Еркегали Рахмадиева,(род. 1930 г.) народного артиста СССР,
звучал у стен Кремля в Александровском саду, у могилы Неизвестного
солдата. А.В.Молодов поставил у Кремлѐвской стены Казахскую Хоровую
капеллу и она зазвучала на всю Красную площадь как реквием в честь
бойцов, павших за Родину. К 20-летию победы над фашизмом, Е.Рахмадиев
написал песню "Женіс жыры".
Асет Бейсеуов (1938-1996 гг.) написал 22 песни, посвящѐнные героям
Великой Отечественной Войны. "Қызыл суңқарлар" в 1972 г. получила
премию Ленинского Комсомола. Также им написаны песни : "Қайта оралған
қаһарман", посвящѐнная герою Советского Союза Рахимжану Кошкарбаеву,
водрузившему флаг Победы на Рейхстаге, "Менің Мәншүгім" посвящѐнную
герою Совесткого Союза Маншук Маметовой, "Батыр Бауыржан",
посвящѐнная герою Советского Союза Бауржану Момышулы, "Соғыстын
соңғы әні" ("Последняя песня войны").
Стихи поэта К.Аманжолова о героях-панфиловцах были использованы
Г.Жубановой в опере "28". Премьера оперы состоялась в 1981 г. В Санктпетербурге, а в 1982 г. - в Москве.
Подвигу героя Советского Союза Алии Молдагуловой посвящена
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песня "Әлия", музыка С.Байтерекова, стихи Б.Тажибаева (1).
Военные песни любимы народом. Они постоянно звучат в исполнении
как профессиональных исполнителей, так и самодеятельными коллективами.
В целях патриотического воспитания молодѐжи, любви к родине, уважения к
старшему поколению каждый год в городах Казахстана проходят смотрконкурсы военно-патриотической песни, где обязательно исполняются песни,
написанные во время войны.
Неумолимо быстро бежит время, на смену приходят новые поколения.
Так важно, чтобы дети и внуки ветеранов Великой Отечественной Войны
помнили, какую дорогую цену заплатили их деды и отцы за мир и
процветание страны. У казахов есть пословица "Не отдавши светлого долга
памяти павшим, не уповай на светлое будущее".
Память о павших защитниках отечества будет жить вечно!
Через века, через года - помните!
1. Кетегенова Н. Творческие портреты композиторов Казахстана. Алматы: Алатау, 2009.
Түйін
Бұл мақала Ұлы Жеңістің 65 жылдық мерей тойына арналған. Жас
ӛспірімдерді әскери-отан сүйгіштік тәрбиелеуде музыканың рӛлі орасан
екендігі қарастырылған. Әсіресе осы бағытта қазақ композиторларынң соғыс
әндері ерекше орын алатындығы ашып кӛрсетілген.
Summary
This article is dedicated to the 65th anniversary of the Victory Day. It
illustrates songs about war written by Kazakh composers. Compositions of the
Kazakhstan composers which products are devoted these subjects are analyzed.
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СТУДЕНТТЕРДІ СЫЗУ ПӘНІНДЕ ГРАФИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН
КӘСІБИ ДАЯРЛАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
А.К.Садыбеков Абай атындығы ҚазҰПУ-нің Кӛркем сурет факультетінің
«АПОӘ және ӛнер тарихы» кафедрасының аға оқытушысы
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жылдағы
жолдауында білім беру саласына ерекше мән беріледі: "Ұлттық бәсекелестік
қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады. Әлемдік
білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін халықаралық деңгейге
кӛтеруді талап ететіні сӛзсіз" деген орамды ойларды атап кӛрсетті. Біздің
алдымызда күтіп тұрған сындарлы даму процесі ол - бүкіл жер шарындағы
жаһандану дәуірі. Жаһандану дәуірінде қатаң бәсекеге тӛтеп бере алатын
мемлекет қана ӛркениет кӛшіне ілесе алады. Мемлекеттің бәсекелестік
қабілеті ең алдымен оның білімділік сипатымен айқындалатынын ескере
келе, білім мен тәрбие беру саласын реформалаумен сабақ үрдістерінде жаңа
технологияларды меңгерудің маңызы ерекше екенін мойындауымыз керек.
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында «Білім беру
реформасы табысының басты ӛлшемі - тиісті білім мен білік алған еліміздің
кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман
болатындай деңгейге кӛтерілуі болып табылады /1/. Сондықтан білім
алушыны оқу үдерісінің нысаны ретінде ғана санамай, оны сол үдерістің тең
құқықты мүшесі ретінде қабылдап, білім алушыға түбегейлі кӛңіл бӛлу қазіргі мектеп дамуының негізгі тенденцияларының бірі болып отыр. Білім
беру саласының ең алғашқы қайнар кӛзі, ол - мектеп, себебі мектеп бүкіл
білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы, білімділіктің іргетасы қаланар
сынақ алаңы. Бүгінгі күн талабына сай жан-жақты дамыған, белсенді, ӛмірге
деген талпынысы, қызығушылығы бар, озық ойлы, ӛнер тапқыштығы басым
маман даярлау мектепте басталып, адамның бүкіл ӛмірі барысында жүреді
деген кӛзқарастар дәлелді болды. Графикалық даярлау проблемасына Кеңес,
кейін Ресей және Қазақстан педагогикасында кӛп кӛңіл бӛлінді. Сондықтан
бұл салада айтарлықтай табыстар бар, атап айтқанда, оқушыларда
графикалық білім, білік, дағдылар қалыптастырудың ғылыми негіздері
А.Д.Ботвинников, Б.Ф.Ломов, мектепте сызу пәнін оқыту әдістемесінің түрлі
аспектілері В.Н.Виноградов, Г.Д.Глейзер, М.М.Хасенов, Ж.Есмұхан,
Ы.А.Нәби, Ч.А.Рустамов, Б.А.Тұрғынбаева, В.Ф. Шаталов, А.М.Пышалко,
М.Ф.Морозов, М.И.Махмутов, К.Жүнісқызы, П.Р.Атутов, П.Р.Гордон және
басқалар, ЖОО-да студенттердің графикалық даярлығын жетілдіру жолдары
А.Я.Блаус, В.П.Верхола, Ы.А.Нәби, Г.Г.Шапрова, Б.К.Момынбаев,
Ж.Ж.Жаңабаев, Т.К.Мусалимов сынды ғалымдардың еңбектерінде
қарастырылды /2/.
«Сызу» оқу пәнін оқытудың мақсаттары ретінде оқушылырады
сызбаларды орындауға және оқуға біліктілігі мен дағдылырын
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қалыптастыруды тағайындау керек. Сонда оқу пәнін оқытудың негізгі
міндеттеріне тӛмендегілер кіреді: а)оқушылардың логикалық талдауы мен
шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту; б)оқушыларды сызбаны
рәсімдеудің жалпы ережелерімен таныстыру және оларды сызу аспаптары
мен құралдарын тиімді пайдалануға дағдыландыру; в)аксонометриялық
кескіндер және ӛзара перпендикуляр жазықтықтардағы тік бұрышты
проекциялар туралы тұрақты білім қалыптастыру және т.б.
«Сызу» оқу пәнін оқыту сатыларына сәйкес геометриялық пішіндердің,
геометриялық денелердің және бұйымдардың
графикалық кескіндері,
оларды рәсімдеудің, жасаудың және айырып танудың практикалық тәсілдері
болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, зерттеу нысандары графикалық
даярлауда сабақтастықты қамтамасыз етудің негізгі нышаны болады. «Сызу»
оқу пәнінің оқу жоспарындағы орны тӛмендегімен анықталады. «Сызу» оқу
пәні негізгі пәндердің бірі ретінде (математика) білім беру саласына кіреді.
Бұл пәннің жалпы орта білім беру жүйесіндегі ролі адам ӛмір-індегі
графикалық аппараттың мәнділігімен, графикалық кескіндерді салуға және
оларды оқуға қажет білім, білік, дағдыларды игерудің мұқтаждығымен,
байқағыштық, ұқыптылық, оқуға деген тӛзімділік, эстетикалық талғам тәрізді
жеке дара қасиеттерді дамыту маңыздылығымен анықталады.
Курсты меңгеру барысында математика, бейнелеу ӛнері, еңбекке баулу,
технология сабақтарында алған білім, білік, дағдылар пайдаланылады.
Сызудың математикамен байланысы ортақ геометриялық нысандарды
пайдалануда білінеді, ал бұл нысандар жӛніндегі негізгі мәліметті оқушылар
геометрия сабақтарында алады. Проекциялау тәсілдерін оқып білу
математика мен бейнелеу ӛнерінен алынған білімге негізделген. Математика,
еңбекке баулу және технология сабақтарында оқушылар сызуды оқып білу
барысында қажет болатын жұмыс істеу амалдарын меңгереді.
Графикалық білімге тікелей қатынасы бар мағлұматтарды оқушылар
«бейнелеу ӛнері», «технология» сабақтарынан алады, қарапайым сызу
құралдарын қолданып белгілер салады, ӛлшейді, суреттер салады, әртүрлі
геометриялық формасы бар нәрселер, макеттер жасайды. Тӛменгі сыныптың
ӛзінде-ақ техникалық сызудың элементтерімен танысады, тетікбӛлшектің
формасын анықтауды, кӛлеміне қарай мӛлшерін анықтауды үйренеді.
Осының барлығы графикалық білімді дамытуға ізашар даярлық болып
табылады. Мектеп оқушыларында графикалық ұғымдардың қалыптасуына
байланысты ой толғамдарға қорытынды жасай келе тӛменгі сыныптарда
оқытылатын табиғаттану, бейнелеу ӛнері, технология, математика сабақтары
графикалық ұғымдардың қалыптасып, оның жетілуіне негіз болып табылады
деп тұжырымдауға болады. Айтылған тұжырымдарға дәлел ретінде орта
мектеп жүйесіндегі тӛмендегі пәндерге талдау жүргізілді.
Математика пәнін оқығанда оқушы нүкте, кесінді, сәуле, түзу, сынық
сызық, кӛпбұрыш, жазықтық, шеңбер, шеңбердің ортасы, доға тәрізді
геометриялық терминдермен танысады. Мұндай терминдер ӛзге пәндерге
қарағанда математикада кӛп қолданылады. Бұл сабақта оқушы геометриялық
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денелер мен фигуралардың пішінін ғана анықтап қоймай, геометриялық
орнын да анықтайды. Бейнелеу ӛнері пәнінде графикалық білімге тән
тұрғызу теориясы білік пен дағдыны жетілдіреді және дененің кеңістіктегі
орнын анықтайды. Қағаздағы суретті нақты денемен салыстырып кӛруге
мүмкіншілік туады. «Бейнелеу ӛнері» пәні бастауыш сыныптарда оқытылып
біртіндеп күрделене түседі. Соған байланысты оқушының да ойлау қабілеті
дамиды. Жеке бұйымдар мен заттарды ғана емес, күрделі натюрморт, ыдыс,
ою, жан-жануар, табиғат кӛрінісін салады. Бұның барлығы оқушының
бойындағы графикалық ұғымның қалыптасып одан ары қарай дамуына кӛп
кӛмегін тигізеді.
«Еңбекке баулу» пәні бастауыш сыныптарда ӛтеді де, бесінші сыныпқа
барғанда «технология» пәні болып басқаша аталады. Бесінші сыныптың
«технология» пәнінде «Құжаттық сызба» деген тақырып бар. Бұнда бӛлшекті
жасау үшін оның техникалық сұлбасын және сызбасын әзірлейді. Мұндай
бейнелерді құжаттық сызба деп атайтындығы кӛрсетілген. Сызу сабағын
ӛтпей тұрып-ақ оның негізгі талаптарын орындап сызықтың түрлерін,
масштаб, ӛлшемдер енгізу, эскиздеу, пішіндерді қолдана бастаған. Осы
тақырыпта мынадай үзінді келтірілген: «Кез келген бӛлшекті оның сызбасы
арқылы белгілеу үшін оны оқып үйрену қажет. Сызылып алынатын
бӛлшектің пішінін, ӛлшемін және оны қандай құрал сайманмен сызуға
болатынын, оларды ӛзара құрастырып бұйым жасауды кӛз алдыңа елестете
білуді сызба деп атайды». Келтірілген үзіндіден «сызу» пәнін оқып бастамас
бұрын оның негізгі ережелерін басқа пәндерде қолданып оқып үйренетіндігін
айтуға болады. Демек, «сызу» пәнін тӛменгі сыныптан бастап оқуға да
мүмкіндік бар екенін байқатады /2/.
Оқыту - екі жақты үрдіс. Оқыту оқушы мен мұғалімнің ӛзара бірлесіп
жасайтын әрекетінен тұратын күрделі үдеріс. Ӛйткені, оқыту - мұғалімнің
білім берудегі негізгі іс-әрекеті болса, оқу баланың ӛзінің танымдық,
тәжірибелік әрекеті. Сӛйтіп, оқушының таным әрекеті мұғалімнің
басшылығы арқасында ғана жүзеге асады. Оқыту - даму негізі деген
тұжырым жасасақ оқыту үдеріс- інде білім алушылардың жасын және ӛзіне
тән ерекшеліктерін есепке алады. Олар мынандай жағдайда есепке алынады:
а) оқулықтарды, оқу құралдарын т.б. жасағанда; б) организмнің дене және
психикалык дамуына байланысты; в) оқу, тәрбие үдерісінде; г) жеке адамның
қабілетін қалыптастыруда және т.б.
Оқыту - жоспарлы үдеріс. Сондықтан оның формалары, міндеттері
бар. Олардың арасында ӛзара байланыс заңдылығы болу керек. Бұл
заңдылықтар:
а) оқыту мақсаттары, мазмұны, сапсы мен әдіс-тәсілдері қоғам
талабына және қажеттілігін бейнелейтін міндеттерге байланысты; ә) оқыту
формалары, оларды ұйымдастырып, ӛткізудің міндеттеріне, мазмұнына және
әдістеріне байланысты; б) білім беру, тәрбиелеу және дамыту ӛзара
байланысты және т.б.
Графикалық білім беру үдерісінің міндеттері, мазмұны, формалары,
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әдістері тұтас логикалық тізбек құраса, онда қарастырылып отырған
байланыс заңдылықтары ақырғы нәтижені қамтамасыз етеді. Сонымен бірге
сызудың әдістемесі графикалық жұмыстарды орындаудың рационалдылау
әдістерін таниды әрі үйрету үдерісін әсерлілеу ұйымдастырудың қалыптары
мен қаржыларын жасақтайды. Әр үйретуші қабілеттіліктеріне, темпераменті
мен мінезіне сәйкес оның индивидуальділігіне, педагогикалық шеберлігі мен
эрудициясының ӛзерекшелігіне кӛп дәрежеде жауаптайтын материалды
пайдалана алады /3/.
Сызу пәнін оқыту әдістемесі курсының міндеті үйренушілерде
аспаптармен сызулық жұмыстың дұрыс пен рационалды әдістерін жасап
шығаруда әрі сызулық техниканың геометриялық негіздерін меңгеруде ғана
емес, сонымен бірге күрделі емес бұйымдардың сызбаларын оқи алу мен
құрай алуға үйретуде де түйінделеді. Замандас ғылым мен техниканың
талаптарының алдында ерекше бейілді үйренушілердің графикалық
дайындығын тәуірлетуге бұру қажет. Мектептерде бұл пәнді беру әдістемелік
қатынаста кемел қойылған болған сайын, үйренушілер адами тірліктің
барлық салаларында қажет, сызбаларды оқу мен орындауды соншаға тез
үйренеді. Ӛзінің жаратулық тірлігінде инженерлер, конструкторлар, ӛнер
тапқыштар сызбаларды пайдалануды айналып ӛтпейді /3/. Жалпы сызу пәнін
жоғары оқу орнының кӛркем сурет факультетінде оқыту және сонымен
қатар, бұл пәнде студенттерді графикалық тұрғыда кәсіби даярлау процесі
оңтайлы жүргізілген жағдайда ғана, студенттерге аталған пәннен білім беріп,
тәрбиелеудің жалпы мақсат, міндеттері оңтайлы шешілетіні айғақ.
Алғашында студенттерді графикалық сауаттылықтар негіздеріне үйретудің
мақсат-міндеттерін, мазмұны мен әдістерін анықтаушы бұл пән- педагогика
ғылымның бір саласы болып табылатыны баршамызға мәлім.
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Резюме
В данной статье рассматриваются проблемы формирования
графической
грамотности
студентов
художественно-графических
факультетов. Автор рассматривает графическую грамоту как одну из
основных составляющих профессионализма будущего специалиста.
Summary
In given article problems of formation of graphic literacy of students of is
art-graphic faculties are considered. The author considers the graphic reading and
writing as one of the basic components of professionalism of the future expert.
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БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ КЕСКІНДЕМЕЛІК ӘРЕКЕТІНДЕГІ
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ
КРИТЕРИЙЛЕРІ
А.Қ.Тлеужанов Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
кӛркем-сурет графика факультеті «Академиялық сурет» кафедрасының
аға оқытушысы
Түсінік мағынасындағы бейнелеудің негізгі қағидалары мен
әдістемесін тәжірибе жүзінде меңгеруге бағытталған іс-шараның нәтижесінде
бейнелеу сауатының теориялық түсінігі игерілетіндігі белгілі. Бастауыш курс
білімгерлеріндегі композициялық ойлаудың даму деңгейін анықтау үшін,
олардың композициялық – кескіндемелік дайындығын айқындап және келесі
«коррекциялық» жӛндеулік шараны жоспарлауда, критерийлерін тауып алу
қажет. Қазіргі кездегі әдістемелік зерттеулерде кескіндеме жұмыстарының
басты құрамдары: колорит, заттардағы ӛзара түстік және реңдік қатынастары,
кескіндеме жазықтықтарының пластикасы мен ырғағы, түс айшықтығының
контрастылығы және т.б. кӛп талданғанымен, кескіндеме бейнесі сипатын
жақсы ашуға мүмкіншілік беретін композициялық құрамдар толық қаралмаған. Н.Н.Волков ӛзінің «Композиция және живопись» атты дәйекті зерттеуінде тұтастық пен бӛлшектіктің үш түрін: композиция, конструкция және
структураны кӛрсетті. Композицияның әр түрлі аспектілеріне арналған зерттеулерді (В.С.Кузин, Н.Н.Ростовцев, Е.В.Шорохов, В.А.Фаворский) және
белгілі практик – суретшілердің әдістемелік ұсыныстарын (А.А.Дейнека,
Б.В.Иогансон, С.А.Чуйков) талдау барысында біз, бейнелеу формасы сапасын біртіндеп базалық сипаттан жекешелікке: бейнелеу формасының конструкциясын, оның мағыналық негізінен композиция қалыбына айналатын
структурасы мен орындау техникасы критериясын бӛліп алдық. Осы себепті
бізге мағыналы қорытындылау маңызды, ӛйткені ол бір мезгілде бейнелеу
сауатын меңгеру нысаны және мағыналық негізін құрайды. Сондықтан да, біз
келесі критерияларды бӛліп алдық:
1. Бейнелеуді композициялық – конструкциялық тұрғызу әдістемесін
білу және оны меңгеру. Бұл критерий форманы құру қағидасын білуді және
осыған сәйкес бейнелеуді ұйымдастыруда қорытындылау тәсілдері әрекетін
меңгеру деңгейін, оптикалық тепе – теңдігін табуды, кӛрермендік
қабылдаудың ерекшелігін ескере отырып бастыны бӛліп алу және орналастыру, қағаз бетіне қатысты бейнелеудің дәл форматы мен ӛлшемін табу
ілімін тексеруге мүмкіндік береді. Бұл критерий мағыналық негізін теориялық түсінік пен тұлғаның жеке тәжірибесіне қатысты бейнелеу қалыбының
жалпы конструкциясын кӛрсетеді.
2. Кескіндемелік бейнелеуді ұйымдастыру әдістемесін білу және оны
меңгеру. Бұл екінші критерий бейнелеуді кескіндемелік структура әдістемесімен ұйымдастыруды білу әрі оны меңгеруін және түс қатынастарымен
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жұмыс істеу бейімін бағалауға мүмкіндік береді. Живопись структурасы
студенттердің түспен жұмыс істеу негізін білуі және оның меңгерілетін
теориялық түсінікпен (мағынасымен) ӛзара байланысын кӛрсетеді.
3. Кескіндеме бейнелеуін орындаудың әр түрлі техникалық тәсілдерін
және технологиясын білу. Бұл үшінші критерий білімгерлердің кӛркем ӛнер
материалдарының технологиялық ерекшеліктерін білуін бағалайды, кескіндеме құралдарының айқындау мүмкіншілігін, меңгеретін материалдардың
сан түрлі тәсілдері мен әдістемелерін игеруді, кескіндеме бейнесін орындауда әр түрлі тәсілді меңгеретін түсінік мағынасымен біріктіруді білуін кӛрсетеді. Жұмысты бағалағанда осы үш критерийіні басшылыққа алатын болсақ, онда олар меңгеретін теориялық түсінікпен байланысты бейнені құрудың
нақты шарасының тәжірибелік деңгейін кӛрсетеді. Қойылған оқытулық тапсырмаларға байланысты бейнелеуді құрудың қағидасын меңгерудегі белсенділігі мен еркіндігі критериясының бағалау мүмкіншілі – айқындылығы
мен эмоциялығы (кӛңіл-күйлілігі).
4. Айқындылық деп кӛбінесе бейнелеу құралдарын ӛзінің оған деген
жеке қатынасы мен бағасына сүйеніп таңдаудағы пайда болатын заттар мен
шынайылық кӛріністерін сипаты жағынан эстетикалық ашуды айтамыз.
Сонымен айқындылық - бейнелеуді іздеуге мүмкіндік беретін сауаттылықпен
шартталмаған, ол шынайылық нысанының басты қатынастарын таба білуде
және осының негізінде бейнені ұйымдастыруды меңгеруде. В.С.Щербаков
балалар шығармашылығын зерттей келе, бейнелеудегі айқындылық пен
сауаттылықтың байланысының жоқтығына кӛз жеткізді. Осы фактілерге
сүйене отырып ол, «айқындылық пен сауаттылық үнемі ӛзара келіспеушілікте болады» деп келтіреді де, сауаттылықтың бұзылмас заңдылықтары
бұзылған кезде айқындылық басталады дейді /1, 63/. Дегенмен, таланты мықты суретшілердің ӛнер туындылары керісінше байланыс барлығын дәлелдейді. Берілген жағдайда, сауаттылық пен айқындылықтың салыстырмалылығына кӛңіл аудармай, бейнелеу тілін оқыту ерекшеліктеріне назар
аударғанымыз жӛн. Бейнелеу тілі – бейнелеу жүйесі, бейнелеу сауаты – осы
жүйені құру әдістемесін білу мен меңгеру. Адам неғұрлым сауатты болса,
соғұрлым кӛп айқындау құралдарын біледі және оларды қолдана алады.
Тӛртінші критерий - білімгердің композициялық – кескіндемелік түсі-нікті
меңгеру деңгейін тексеруге мүмкіншілік береді, ӛйткені ол меңгерілетін
теориялық түсінік мағынасына ӛзінің тұлғалық қатынасын кӛрсететін бейнелеуді ұйымдастыруда қорытындылаудың жаңа сапалы тәсілдерін қолданып қана қоймай, бейнелеуді тұрғызудың барлық белгілі шараларын басшылыққа алады. Бұл критерий білімгердің оқыту тапсырмасы сұрағына толық
жауап беретін бейне – айқындағыш құралдарын саналы түрде таңдай алу
қабілетін кӛрсетеді (бейнелеу формасын құру қағидасы, кескіндемелік
структураны, техникалық тәсілдерді). Кескіндеме жұмысында бұл айқындауыш ракурсты іздеу барысында, басты емес детальдарды жалпылау да,
бейнелеу қалыбы элементтерінде пластикалық және түстік акценттеу, әр
түрлі техникалық тәсілдерді қолдануда кӛрінеді.
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5. Эмоциялылық (кӛңіл-күйлілік). Бұл критерий бейнелеу нысанына
қатынасты сипаттайды және кӛркем образдың бір белгісі болып келеді.
Эмоциялылық бейнелеу әрекеті нәтижесіндегі жеке тұлғаның ерекшеліктерімен, оның құндылық бағыттарымен, әлемді тануымен тығыз байланысты.
Бұл критерийінің құндылығын: В.С.Кузин, Б.М.Неменский, Ю.А.Полуянов,
Н.Н.Ростовцев секілді авторлар ӛз еңбектерінде айтып ӛткен. Мысалы
Н.Н.Ростовцев «Эмоция мен сезім - шынайылық кӛрінісі фактісіне адамның
оңды және теріс қатынасын кӛрсететін психикалық жағдайы» деп жазады /2,
42/. Эмоциялылық дифференцияланған тәртіпті айқындылықтың негізінде
жатыр. Ӛйткені жеке тұлғаға маңызды мағына уайымы сферасына жанасады.
Бұл бесінші критерий студенттің интеллектуалдық деңгейінің дамуын кӛрсетеді, білімгерлердің бейнелеуге маңызды мағына бере алу қабілетін бағалау
мүмкіншілігін туғызады. Берілген жағдайда, білімгер бейнелеуді ұйымдастыру қағидалары шарасын таңдауда, түстік структурасын, техникалық тәсілдерін қолдануда эмоциялық – психологиялық кӛңіл – күйді ұйымдастыруға
ұмтылды ма, жоқ әлде бұл кездейсоқ үйлесім бе деген сұрақ маңызды орын
алады. Бесінші критерийға қалыпты «форманы» стилизациялау мен трансформациялау тәсілдерін білу, кеңістікті, түсті және оны меңгеру жатады.
Сонымен бірге, бұл критерий білімгердің қандай айқындағыш құралдарын
игергенін кӛрсетеді, ӛйткені тек қана солар мағыналы қорытындылауды
ұйымдастыруға қатысады. Бұл оқыту есебін жӛндеу «коррекция» жасап,
білімгермен жасалатын жеке жұмысты айқындап береді. Ӛз еркімен жасалған
жұмыстың эмоциялық толықтығын ашып кӛрсетеді. Осылайша, алдыңғы үш
критерий «Кескіндеме» пәні мағынасының екі компонентіне дәл келеді және
бәрі қосылып композициялық – кескіндемелік түсінікті меңгеру деңгейін
кӛрсетеді. Тӛртінші және бесінші критерийлер (айқындылық пен эмоциялық)
шығармашылық іс - әрекет тәжірибесін кӛр-сетеді де, мағынаның ӛз еркінше
тану компонентіне дәл келеді. Осы критерийлерге сүйене отырып біз ӛнер
шығармасын қабылдаудағы композицияның жалпы шарасын меңгеру деңгейін және кескіндеме бейнесін ӛз еркімен тұрғызу бейімінің жетілуін анықтауға мүмкіндік аламыз.
1.
Щербаков B.C. Изобразительное искусство. Обучение и
творчество. -М.: Просвещение, 1969. -271 с.
2.
Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих
способностей на занятиях рисованием. - М.: Просвещение, 1987. - 176 с.
Резюме
В этой статье автор раскрывает критерии оценки уровня
композиционного мышления при композиционно-живописной деятельности
студентов на начальном курсе обучения живописи. Данные критерии
рельефно отражены в показателях.
Summary
In this article the author opens criteria of an estimation of level of
composite thinking at composite-picturesque activity of students on an initial
curriculum of painting. The given criteria are boldly reflected in indicators.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ТУРАЛЫ
ТАНЫМДЫҚ ТАЛҒАМДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Е.Асембайұлы Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Академиялық сурет» кафедрасының
аға оқытушысы, филос. ғыл. кандидаты
Сурет немесе бейнелеу ӛнері - бұл адам баласының заманнан заманға
рухани байлығы ретінде ұласып келе жатқан ӛнер саласы. Сурет жеке бір
ӛнер саласы ғана емес, бірнеше ӛнер саласының ӛмірге келуіне себепкер
болған бүкіл бейнелеу ӛнерінің атасы. Сурет адамды жасампаздыққа
тәрбиелейді, адамгершілікке кенелдіреді. Адамдардың ой-ӛрісін кеңейтіп,
дүниеге деген кӛзқарасын ӛзгертеді. Сурет ӛнері ежелден келе жатқан ӛнер
саласының бір түрі. Кез келген ӛнерді түсіне, сезіне білу керек. Ондай
болмаса, одан рухани байлық жинау мүмкін емес. әрқандай ӛнерді ұғу үшін
оның қайдан, қалай шыққанын білу керек. Сол сияқты сурет ӛнерін түсіну,
білу үшін алдымен ертедегі архитектура және мүсін ӛнерінің даму тарихын
біліп, оны қазіргі дүниемен салыстыруымыз керек. Бұл жағында, қазақ
даласында сақталып қалған, біздің ата-бабаларымыздың қолынан шыққан
жартас суреттері, бұғы тастар, тас адамдар, ғажайып мүсіндер, сәулетті
сарайлар ғалымдардың, археологтардың, суретшілердің назарын аударып
отыр.
Ӛнер - ӛмір бұлағы, ізгілік пен әсемдіктің бұлағы. Ӛнерді, оның
қоғамдық тәрбиелік мәнін жан-жақты түсіну үшін әсемдік, әдемілік заңдарын
түсіну шарт. Ӛнер қоғамдық ӛмірде, оның ішінде, әсіресе, студенттердің
рухани-эстетикалық жақтан тәрбиелеуде сенімді, күшті құрал болып
табылады. Олай болса, сурет немесе бейнелеу ӛнерін жақсы үйреніп,
студенттердің ӛнерге деген әуестігін жетілдіру ең маңызды шаруа болып
отыр. Студенттер адамзат пен қоршаған орта арасындағы ӛнер тарихын
жақсы білуі керек. Сонау ықылым заманның ӛзінде-ақ ата-бабамыз ӛзін
қоршаған ортадағы қызықты табиғат құбылыстарын (кӛріністерін)
топыраққа, балшыққа, тасқа түсіріп бейнелеген. Сол арқылы табиғат
сұлулығын ұқты. Жан-жануарлардың әрекетін, мінезін зерттеді. Атам
замандарда жартастарға, үңгірлерге ойып қашап салынған суреттер ӛздерінің
шыншылдығымен,
образдылығымен,
әсерлілігімен
кӛрермендерді
тамсандырады. Тіпті композициялық құрылымын анық кескінделуі
соншалық, суретке қарап, ӛнер иесіне, оның шеберлігіне қайран қаласың.
Осы заман сурет бейнелеу ӛнерінің дамуын айтар болсақ, 1920жылдан
бастап, Қазақстанның бейнелеу ӛнері дамудың алғашқы қадамын ашып, жас
суретшілер кӛбейе бастады. Олардың ӛздерінің әзірге бұғанасы бекіп,
қабырғасы қатпаған балаң шығармаларында бүкіл қазақ даласын қамтыған
алып істерді, жаңа құбылыстарды кӛрнекті бейнелеуге тырысты. Атап
айтқанда, Қазақстанның бейнелеу ӛнерінің ӛрісіне алғаш жол салған
Ә.Қастеев, Ә. Смайлов, Б.Сәрсенов қатарлы суретшілерді айтуға болады.
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Олар 1928 жылы Семейде тұңғыш кӛркемсурет кӛрмесін ашты. Суретшілер
бір жерден екінші жерше кӛшіп жүріп, халық арасына кең үгіт жүргізді. 1930
жылдары Қазақстан суретшілерінің қатары арнаулы білімді, шын талапты
шеберлерімен толықты. Сӛйтіп 1933 жылы Қазақстан суретшілер Одағы
құрылды. 1934 жылы Мәскеу Шығыс мәдениеті мұражайында қазақ
суретшілерінің сурет кӛрмесі ашылды. Әлеуметтік, экономикалық және
мәдени ӛмірдің жаңа тағдырлары кӛркем шығармалардың
жаңа
тақырыптарын туғызды.
Суретшілер енді бүгінгі ӛмірдің кӛкейтесті мәселесіне шұғыл бет
бұрып, кӛркемӛнерде жасампаз адамның алып тұлғасын, мәртебелі бейнсін
орнықтыра бастады. Қазақ бейнелеу ӛнерінің қалыптасуы мен дамуы бәрінен
бұрын Ә.Қастеевтің есімімен байланысты болды. Бүгінде Қазақстан
Республикасының Халық суретшісі атанған, расында да халықтың қайнаған
қалың ортасынан шыққын осы үздік дарындының таңқаларлық ұлттық
жасампаздығы сонау, 1930 жылдары үздік дамыды. Кеңес Одағының әйгілі
суретшісі танылған осы қылқалам шеберінің жалшылықтан бастаған ӛмір
асулары, бүгін туған елінің шын қазынасына айналды. Ол ӛзінің халқының
жаңа ұлттық кӛркем мәдениетін
жасаушыға айналды. Суретшінің
жасампаздық талғамы терең, әдісі мол. Оның тарихи тақырыптағы,
шығармалары да, тұрмыстық шығармалары да қазақтардың қазіргідей
тұрмысын бейнелейді.
Бұдан қала берсе, қазақ халқының тұңғыш суретші қызы Айша
Ғалымбаеваның есімі аталады. Қазақ халқының алғашқы суретші қызы Айша
ӛзінің алуан тақырыптағы сырлы суреттері арқылы кӛрікті табиғаттың
ғажайып әсемдігін қанық бояумен, лирикалық нәзік сезімталдығымен
айшықты да, бедерлі нақышымен кӛрсете алды.
Қ.Телжанов, С.Романов, Н.Нұрмұхаметов, Г.Исмаилова, т.б. қылқалам
шеберлері Мәскеу, Ленинград секілді қалаларда суретшілік білімдерін
жетілдіріп, елімізде еңберінің жемісін кӛрсетуде кӛп күш салды.
1950 жылдары Мәскеу, Ленинград, Киев қалаларындағы жоғары оқу
орындарына арнайы білім алған алғашқы суретшілер келіп, Қазақстан
бейнелеу ӛнерін жаңа қорымен жандандыра түсті. Осыдан кейін қазақ
кӛркемӛнерінің барлық жанрлары тіпті де жандана түсті.
1960-1970 жылдар аралығында қазақ ӛнерінің ӛркендеп дамуына
С.Айтбаев, Т.Тоғысбаев, О.Нұржұмаев, т.б. суретшілер ӛз үлестерін қосты.
Ал 1980 жылдары ұлтымыздың болмысын кӛрсете білген А.Ақанаев,
К.Дүйсенбаев, Ә.Сыдыханов, Қ.Зәкіров, т.б. суретшілерді атап атйтсақ
болады.
Студенттерге жоғарыда аталған суретшілерді жақсы біліп, жұмыстарын
танысуларына жол ашу керек. «Бейнелеу ӛнері – индивидуальді ӛнер.
Образды сомдау және оны қабылдау барысында суреткердің немесе
кӛрерменнің рухани-мәдени болмысы, кӛркем-эстетикалық, философиялық
кӛзқарасы, мәдени деңгейі, табиғи дарыны жетекші орынға шығады» деп
ғалым Б.Байжігітов анықтама береді. Осы пікірді жетекшілікке алып,
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студенттермен жұмыс жасау барысында олардың кӛркем-эстетикалық
талғамын ӛсіріп отыруымыз керек.
Сурет әлеміне еніп, оның таңғажайып қыры мен сырын меңгеру үшін
сурет ӛнерінің бізде қалай басталғаны, қалай жалғас тапқаны жӛнінде
студенттердің білуі шарт. «Суретші болам» деп, «ӛнерді» ӛмірлік мақсат
еткен адам тек «инемен құдық қазғандай» еңбектенуі қажет. Негізінен,
қазіргі қазақ бейнелеу ӛнерін таза ӛнер табиғаты ретінде студенттердің
тереңнен зерттеп қарастыруларына себепкер болуымыз керек.
1.
Байжігітов Б. Ӛнер тарихы мен теориясы.- Алматы: «Ислам
әлемі», 1999. – 187 б.
2.
Қазақстан бейнелеу ӛнері. XX ғасыр. - Алматы, 2001.
3.
Ерғалиев І., Телібаев Ғ.. Қазақ дүниетанымының негізгі
ұғымдары // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының
хабарлары. -1993. - № 3.
Резюме
Статья посвящена некоторым аспектам истории развития казахского
изобразительного искусства. Автор раскрывает значение патриотического
воспитания студенттов художественно-графического факультета в процессе
изучения курса изобразительного искусства.
Summary
Article is devoted some aspects of history of development of the Kazakh
fine arts. The author opens value of patriotic education is art-graphic faculty in the
course of studying of a course of the fine arts.
ЖОҒАРЫ ТЕХНИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
ЖАҒДАЙЫНДА СТУДЕНТТЕРІНІҢ ТҤЙІНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
АЛҒЫ ШАРТТАРЫ
Ә.А.Белегова –
ізденуші, М.Тынышбаев атындағы Қазақ кӛлік
және коммуникация академиясы
Қазіргі білім берудің мақсаты білім, білік, дағдымен қаруландыру ғана
емес, солардың негізінде дербес, ӛзгермелі қоғамда лайықты ӛмір сүріп,
жұмыс жасай алатын, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты ӛзі
іздеп тауып, ұтымды пайдалана алатын, жан-жақты дамыған білімді, ӛзінің
және ӛзгенің ісіне әділ баға бере алатын жеке тұлғаны қалыптастыруды талап
етіп отыр. Әлемдік ӛркениетте экономикалық жағдайға сәйкес білімдік мақсаттарды стандарттау, білім берудің бағыты тұлғаның құзыретін жалпы дамыту және жеке жағдайда түйінді құзыреттілігін қалыптастырудың
қажеттілігі айқындалып отыр.
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Қазақстандық жоғары білім беру жүйесін дамытудың басты
міндеттерінің бірі білім берудің мазмұнын жетілдіру болып табылады. Білім
берудің мазмұны студенттерге тек белгілі бір білім, білік, дағдылар
жиынтығын меңгертіп қана қоймай, ӛмірлік проблемаларын ӛз бетімен және
тиімді шешуге, тұлғаның ӛзін-ӛзі анықтауына, әлеуметтенуіне және ӛзін-ӛзі
жүзеге асыруына мүмкіндік беретін әмбебап білім, тәжірибе және қабілеттер
жиынтығын меңгертуге бағытталған. Білімге бағытталған оқытудан
құзыретті, тұлғаға бағдарланған білім беруге кӛшу оның мазмұнына,
экономикалық, саяси, құқықтық, деен, коммуникативтік мәдениет
компонеттерінің, сонымен бірге, еңбек, отбасылық қарым-қатынастар,
салауатты ӛмір салтын ұстану, ӛмір қауіпсізідігін сақтау мәдениетінің кӛрініс
табуын белгілейді. Осы міндеттерге сәйкес жоғары техникалық оқу
орындарының мақсаты – студенттің тұлғалық мүмкіндіктерін жүзеге асыру
үшін барлық жағдайды тудыру, даралығын ашу, оның айқындалуына,
дамуына, тұрақтануына кӛмек беру.
Университеттердің қазіргі міндеттері тек білім беру, адамгершілік
мұраттарды қалыптастыру ғана емес, сонымен бірге жаңа Қазақстанның
жаңарған әлемдегі орнын анықтайтын ғылыми және шығармашылық әлеуеті
жоғары болашақ мамандардың қоғамдық кӛзқарасы мен ӛмірлік ұстанымын
қалыптастыру болып отыр.
Жоғары техникалық оқу орны – тәуелсіз Қазақстанның гүлденуі үшін
барлық жігерін жұмсайтын негізгі міндеті жас ұрпақты тәрбиелеу мен білім
беру болып табылатын әлеуметтік институт /1/.
Жоғары техникалық оқу орындарының басты проблемасы – сапалы
білім беру, кәсіби даярлау, білікті кадрлардың әлеуетін кӛтеру, білім
саласындағы инновациялар.
Жоғары техникалық оқу орындары қызметінің негізгі қағидасы оқу
мен ғылыми ізденістердегі шығармашылық еркіндікті қажет ететін
академиялық еркіндік қағидасымен сәйкес келуі тиіс.
Жоғары техникалық оқу орындарында ғылымды дамыту еліміздің
экономикалық ӛркендеуіне ықпал ететін ғылыми техникалық кадрларды
даярлауда негізгі роль атқарады /2,2/.
Қазақстанның қазіргі экономикалық дамуы ешбір сын кӛтермейді,
жоғары техникалық білім деңгейі тым тӛмен, бәсекеге қабілетсіз. Ондаған
жылдар оза отырып, алдымызға ауқымды бағдарламалар қойғанымызбен,
оларды жүзеге асыратын шешімдер мен тетіктердің жай-күйін, ыңғайы мен
ығын біле бермейміз. Басты қателік – техникалық білімнің деңгейін әлі күнге
дұрыс жолға қоя алмай келе жатқанымызда жатыр.
Жоғары техникалық оқу орнын бітіруші студенттерге қойылатын
талаптардың бірі – гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылым
негіздерін меңгеру, алған білім мен әдістерін кәсіптік қызмет пен басқа ісәрекеттерде пайдалана білу; Қазақастан Республикасы Ата Заңы негіздерін,
адамның адамға, қоғамға, қоршаған табиғи ортаға қатынастарын реттейтін
этикалық және құқықтық нормаларды білу; ойлау мәдениетін меңгеру;
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Қазақстан Республикалық мемлекеттік тілін білуді, кәсіптік лексиканы
сауатты түрде пайдала білу; ӛзінің кәсіби қызметінде шетел тілін қолдануға
қабілетті болу. Осы талаптарды жүзеге асырудың алғы шарттары:
техникалық-технологиялық, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық
факторларды есепке ала отырып, кәсіптік мәселелерді шешуге қажетті
жағдайларда қолдану, Қазақстан Республикасының экономикалық және
әлеуметтік ортасындағы орны мен ролін; инфрақұрылымының экономикалық
сипаттамасын білетін маман даярлау; нарықтық экономика жағдайларының
негізі және басқару мәні, басқару ұстанымдары мен әдістері; қызметтерін
іске асырудың түрлі жағдайларында оларды анықтаудың ұстанымдары мен
әдістерін, экономикалық негізін, саланың кәсіпорындарының ӛнімін, құнын
және баға құрау жүйесін түсіне білетін маман даярлау болып табылады.
Ӛркениетті елдердің тәжірибесіне назар аударсақ, олар ӛзінің ӛндірістік
қабілетін үнемі жетілдіріп отыру мақсатында кадрлар даярлауға, әсіресе,
техникалық тұрғыдағы білікті мамандар әзірлеуге бірінші кезекте маңыз
береді. Мәселен, барлық жағынан қуатты дамыған, бізге менталитеттік
тұрғыдан келеді-ау деген сол жапон халқының тек 30 пайызға жуығы ғана
жоғары білімділер екенін екінің бәрі біле бермейді. Оның есесіне бұл елде
жоғары техникалық білім алып, мемлекеттің бүкіл ӛндірістік техниканы
қозғалысқа келтіріп отырған білікті мамандардың сапасы да жоғары, саны да
жеткілікті. Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыстан кейін еңсесі кӛтеріле
алмаған экономикасы оншақты жыл ішінде түзеліп, тіпті, кейбір батыстық
елдерден озып кеткендігі бүгінде әлемнің ӛндіргіш күштер мен ӛндірістік
әлеуетін зерттеуші ғалымдардың ӛзін таң-тамаша қалдырып отыр.
Мемлекет басшысы ӛзінің биылғы Жолдауында былай деп атап
кӛрсеткен болатын: «Кәсіптік және техникалық білім беру кәсіби
стандарттарға негізделіп, қатаң түрде экономиканың қажеттіліктерімен ӛзара
байланыстырылуы керек». Қазақстанның экономикалық қадамын ширатып,
материалдық ӛндіріс пен тауарлардың әлемдік бәсекеге тӛтеп берер қабілетін
қамтамасыз ету – ең алдымен, жоғары техникалық білімді жолға қоюды
қажет етеді. М.Тынышбаев атындағы Қазақ кӛлік және коммуникация
академиясының ӛзі 2008-2009 оқу жылында ваканттық екі грант, 2009-2010
ж.ж. – 1 грант иегері болып отыр. Бұл кӛрсеткіш бүгінгі таңдағы жоғары
техникалық оқу орны мамандарына деген сұраныстың жоғары деңгйеде
екендігін байқатады.
Елдің экономикалық күш-қуатын арттырудың басты алғышарты –
қажетті маман жұмысшылар мен білікті кадрлар әзірлеу. Яғни, жоғары
технологиялық талаптарға жауап беретін оқу орындары жүйесін жолға
қоюдың маңызы ерекше. Бұл үшін біздегі қаптаған жоғары оқу
орындарын реформалаудың (батыл түрде қысқартудың) уақыты жетті. Бір
ғана мысал келтірейік: қазіргі кезде Қазақстандағы 150-ге жуық жоғары оқу
орындарында 640 мың студент оқиды екен. Мемлекеттік тапсырыстың
кӛлемі 33 мыңнан сәл асады. Ал, олардың білім беру сапасын айтудың ӛзі
артық. Жоғары оқу орындарын қысқарту арқылы оларға бӛлінетін қаржының
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едәуір мӛлшерін жоғары техникалық білім жүйесін дамытуға жұмсау біз
үшін әлдеқайда тиімді болар еді /3, 2/.
Еліміздегі техникалық жоғары оқу орындарын бітірген жас мамандар
бірден ӛндірістік салаға (сұраныс болса) сеніммен араласып кете алмайды.
Ӛйткені, ӛндіріс пен білім арасындағы алшақтық жер мен кӛктей.
Студенттердің кӛпшілігі нақты тәжірибелік дәрістерден ӛтпейді. Тек
теориялық біліммен ғана шектеледі. Тіпті, сол теорияның ӛзін ӛндірістік
қажеттіліктермен тікелей ұштастыратын баяғы байланыс қазір жоқ. Және
соншама жастарды инкубатордан шыққан сарыауыз балапандар сияқты
қажет болсын, болмасын мыңдап оқытып, қалтасына диплом салып беріп,
тағдырдың толқынына итере салатынымыз да ауыр сын емес пе? Қазір
Қазақстандағы 16 – 34 жас арасындағы жастардың тең жартысынан астамы
жұмыссыз сенделіп жүр.
Ізгілік педагогикасы, тұлғаға деген қызығушылық, жалпыадамзаттық
және рухани құндылықтарға бетбұрыс жасау – қазіргі қоғам мен жоғары
білім беру жүйесінің даму бағыттары болып табылады. Жоғары техникалық
оқу орындарында дәстүрлі білімділікке бағытталған оқыту жаңа ақпараттық
қоғамның сұраныстарын қанағаттандыра алмайды. Сондықтан, ӛмірде және
қоғамда ӛз орнын анықтай алатын, білімі арқылы мүмкіндіктерін жүзеге
асыра алатын, дербес, белсенді, үнемі даму үстінде болатын шығармашыл
тұлғаны тәрбиелеу үшін инновациялық педагогикалық парадигма, оқыту
және тәрбиелеу жүйесіне тұжырымдамалық тұғырларды қажет етеді.
Қазақстанның әлемдік білім кешеніне енуі, елімізде демократиялық
қоғамның құрылуы, жоғары мектепте студенттерді жоғары сапалық деңгейде
оқытуды, осы арқылы жаңа нарықтық жағдайларда болашақ мамандандырды
даярлауды талап етеді. Мәселен, Қазақстан Республикасы білім жүйесін 2015
жылға дейінгі дамыту тұжырымдамасы /4/ мен 2005-2010 жылдары білімді
дамыту бағдарламасы жеке тұлға даярлауды күн тәртібіне қойып отыр /5/.
Осыған орай, егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету
үшін жасалып жатқан талпыныстар жағдайында оқытудың әртүрлі әдістәсілдерін қолдана отырып, терең, білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекетінде
шығармашылық бағыт ұстанатын, ӛз болмысын таныта алатын жеке тұлғаны
қалыптастыру маңызды міндет болып отыр.
Қорыта келе, айтарымыз, жеке тұлғаның түйінді құзыреттілігін
қалыптастырудағы үлкен роль еңбек, ӛзара қарым-қатынастар, адамдардың
әлеуметтік және саяси институттары сияқты әлеуметтік факторларға тиесілі.
Бұл – диалектикалық тұтастықтың арасында жүзеге асатын үдерісс.
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Резюме
В статье раскрываются основные проблемы студентов, обучающихся в
высших технических учебных заведениях. Автор рассматривает возможности
личностно-ориентированного
образования
в
обучении
студентов
технического вуза.
Summary
In article the basic problems of the students trained in the higher technical
educational institutions reveal. The author considers possibilities of the lichnostnofocused formation in training of students of technical college.
КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ
ОЮ-ӚРНЕК ӚНЕРІНЕ ЖАҢАША КӚЗҚАРАС
С.Т.Саркеева №175 «Жаңа Ғасыр» мектеп-гимназиясының «Технология» пәнінің
мұғалімі
Бүгінгі таңдағы жаңа технологиялық кезең әлеуметтік, экологиялық,
экономикалық, психологиялық, эстетикалық және т.б. факторлар мен
салдарларды ескере отырып іс-әрекеттердің нәтижеге жетудегі тәсілдерін
ойлап табуды кӛздейді. Сондықтан әрбір адам ӛзінің іс-әрекетіне тәсілдерді
ғылыми білімнің негізінде кешенді түрде таңдауы қажет. Ал, бұл болса
технологиялық мәдениеттің болуын талап етеді.
Технология түсінігі адамның түрлі іс-әрекет саласын, осы іс-әрекет пен
соған қажетті техникаға қызмет атқаратын білім жиынтығын кӛрсететін
ерекше бір ұғым. Оны адамның теориялық білімді жүйелі түрде қолданудағы
ұтымды іс-әрекетінің тәсілі ретінде сипаттауға болады.
Компьютерлік технология әлеуметтік объектілер мен іс-әрекеттер
туралы білімді түрлендірудің тиімді әдістері бойынша ғылыми-практикалық
білімнің негізгі формасы ретінде алға шыға отырып белгілі мақсатқа жетуді
қамтамасыз етеді. Оның әдеттегі ғылыми білімнен ерекшелігі, ол білім
ретінде «не» деген, ал технологиялық білім ретінде «қалай» - деген сұраққа
жауап береді /1/.
Компьютерлік технологияны қолдану арқылы ою–ӛрнектерді
орындауда оқушының ӛз- талғамымен қиялын қоса отырып, белгілі бір іс76

әрекеттің орындалу барысын бастан аяқ жобалау және жүзеге асыру деп
айтар едік.
Асқар тау, таза ауалы,сыңсыған орманды, суы шәрбат, топырағы торқа,
қойны құт-қазыналы, ұлан-ғайыр ӛңірді ӛріс-қоныс етіп, табиғаттың
дарқандығын да, тарпандығында, басынан кешіп, талай-талай тарихи кезеңді
ӛткерген ата-бабаларымыз адамзат қоғамының шалқар кӛшінде ӛзінің
шаруашылығын негізіне, тұрмыс тәсіліне, ұлттың ерекшелігіне қарай дара
ұлттық дәстүр салт санасын қалыптастырып, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғап
аса бағалы заттық мәдениеті мен рухани мәдениетін сақтап қалды. Бұл
адамзат мәдениетінің құрамдас бӛліктерінің бірі болып табылады /2/.
Халық шеберлері ішінен небір керемет ісмер оюшы сызушылар
тігіншілер, кестешілер, сырмақшылар, тоқымашылар, зергерлер, етікшілер,
ершілер, ӛрімшілер шықты. Сӛйтіп халқымыздың ұлттық қолӛнерін
қалыптастырды.
Сонау жазу – сызу шыға қоймаған ерте заманда адам ӛз ойын тасқа,
сүйекке, ағашқа ойып қашап түсіріп отырған. Қазіргі қолӛнер саласындағы
«сүйек ою ӛнері», «ағаш ою ӛнері» деген сӛздер сол ерте заманда
қалыптасқан ұғымдар. Демек, бұдан қазақ халқының ою – ӛрнек ӛнері де
осы тұста басталғанына кӛзімді жеткіземіз.
Қазақ халқының қолӛнерінің сала- саласында кең қолданылып келген,
ӛнердің ӛте кӛне, әрі күрделі түрі ою – ӛрнек ӛнері. Қазақтың қолтума
сәндік ӛнерінің барлық түрлеріне де оюлар мен ӛрнектер алғашқы элемент
ретінде қолданылады. Ою мен ӛрнек қолӛнер бұйымдарының тұтынушылық
және эстетикалық мәнін аша түседі. Сондықтан да қолӛнер заттарының
әрқайсысындағы оюлар мен ӛрнектеуге, әшекейлеуге жітік зер сала білу
керек.
Бір кезде тасқа, ағашқа, сүйекке түсірілген ою – таңбалар келе – келе
киізге, алаша, кілем тағы басқа заттарға салынатын болған. Ол белгі,
таңбалар арқылы халық белгі бір ұғым түсініктерді аңғартып, біліп отырған.
Бұдан ою – ӛрнек белгі таңбалары ӛмірқажетінен туғанын байқауға болады.
Мысалы, қазақ халқының ерте кезден бергі әдет – ғұрып салты бойынша,
бӛтен жерге, алыс ауылға күйеуге ұзатылған қыз баланың белгілі бір
уақыттан кейін тӛркін жағына сәлемдеме жіберуі тиіс екен. Сәлемдемеде жас
келіншек ӛзінің күйеуге шыққаннан кейінгі тұрмыс жағдайын ою – ӛрнекпен
бейнелеп жіберуі шарт болған. Осы салт бойынша тұрмысқа шыққан бір
қыздың үйіне жіберген сәлемдемесіне - алақандай жарғақ, оның бетіне бойы
сорайған ұзын және ӛте жіңішке, әрі арық адам бейнесі кестеленіп салынған
және оның жанында тұрған дӛп – дӛңгелек адам тұрпаты бейнеленген. Бұл
сәлемдемеден қыздың ата- анасы жат жұртқа ұзатылған баласының «отырса
опақ, тұрса сопақ» болған мүшкіл халін түсінген. Ал басқа бір ретте күйеуге
ұзатылған қыздан «құсмұрын» бейнесі салынған сәлемдемеде келсе, ата –
анасы одан баласының барған жерінде құстай ерікті,басы бостандықта,
жағдайы жақсы екенін ұғатын болған. Сондықтан ұзатылған қыздан
сәлемдемеге құстұмсық жүзік келсе немесе құстұмсық ою – ӛрнекті тұскиіз,
77

басқұр сияқты зат жасап, атап ӛтуді әдет еткен. Бұл әдеттің жұрнағы қазір де
кейбір ӛңірлерде сақтаулы.
Қазақтың ұлттық ою – ӛрнектері мен оның атаулары кӛп. Ою – ӛрнек
тарихына ой жіберсек, кӛп мағлұмат аламыз, даму кезендерін байқаймыз,
уақыт ӛткен сайын жетіле бергенін кӛреміз. Сонымен ою – ӛрнек дегеніміз
геометриялық және бейнелеу элеметтерінің жүйелі ырғақпен қайталанып,
үйлесімді құрылуы. Ою сӛзін латынның ornamentum (орнамент), ал ӛрнек
сӛзін орыстың узор сӛзінің баламасы ретінде қолдануға болады. Ою –
ӛрнектерді композициялық құрылымына қарай бір жүйеге келтіру үшін
ғалымдар үш топқа бӛледі:
1.Ӛсімдік типтес ою – ӛрнек. Кӛкӛніс ӛрнектерінде ӛсімдіктердің
гүлі,жапырағы, сабағы, дәні т.б. негізгі элементтері кӛрінеді.
2. Зооморфтық ою – ӛрнек. Ӛрнектер негізінен жануарларды, яғни аң – құс,
балық т.б.түрлі жәндіктерді және олардың мүшелерін бейнелейді.
3. Космогониялық ӛрнек. Ӛрнектер дӛңгелек, ирек, шимай,торкӛз т.б.
құралады.
Жоғарыда аталған негізгі ӛрнек түрлерінен бӛлек қазақ шеберлері кӛп
қолданылатын ою – ӛрнек элементтерінің мынандай атаулары бар:
а) Аспан әлеміндегі құбылыстарға байланысты ӛрнектер: ай, күн,
жұлдыз, айшық, аймүйіз, құс жолы, жұлдызша, кемпірқосақ, т.б..
ә) Заттардың атауына байланысты ӛрнектер: балға, балта, тарақ,
балдақ, күмбез, табақ, қармай, т.б.
б) Эпиграфиялық ӛрнектер, яғни жазуды ӛрнек тәріздендіріп, белгілі
бір заттың бейнесіне келтіре әдемілеп, астарлап жазу.
в) Ру таңбалары мен ел таңбалары және малға салатынын ен таңбаларға
байланысты ою – ӛрнек элементтері: тұмар, айшық, босаға, абақ, тарақ, кӛз,
шӛміш, кӛсеу, ашамай, т.б.
Халқымыздың бізге жеткен ою – ӛрнек үлгілері – бай мұра, сарқылмас
қазына.
Ою–ӛрнек тұрмыста бір бұйымның бетін әшекейлеу үшін қолданылатын
нақыш, ӛрнек. Заттың бетін ӛрнектеу үшін ісмерлер әр түрлі тәсілді
қолданылады. Олар: оймыштау, бедерлеу, шеку, қашау, тісеу, құрау тәрізді
әрекеттер арқылы жүзеге асады. Әр ӛрнек белгілі бір бӛлшектен (элемент)
құралады.
Ғалымдар ою- ӛрнектердің әзірше 200 – дей түрін ғана
анықтады. Біз солардан халық тектес ою – ӛрнектердің сӛз етпектес.
Ою – ӛрнектердің бұл тобын, қазақ халқының ою – ӛрнектерінің
тӛркіні десек те болады. Ӛйткені барлық жаңа буындар осының негізінде
жасалып, тек атаулары ӛзгеріп отырған. Мысалы: қошқар мүйіз, арқар мүіз,
бұғы мүйіз, қырық мүйіз, қос мүйізі, сыңар мүйіз, тӛртқұлақ, түй табан, қос
алқа, құс қанаты, қаз табан, т.б. ою – ӛрнектердің негізгі арқауы.
Осы элементтерден ою – ӛрнек компазициясы жасалды. Қазақ
оюларының мазмұны мал ӛсіру мен аңшылықты, жер – су, кӛшіп – қону
кӛріністерін, күнделікті ӛмірде кездесетін әр түрлі заттардың сыртқы
бейнесін аңғартады, кӛшіп – қону кӛріністерін, күнделікті ӛмірде кездесетін
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әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін аңғартады бәрінде де мүйіз оюы үнемі
араласып отырады.
Әрбір оюшы ою – ӛрнек жасап, оған ат беріп, оны тұрмыста қолданған.
Сондықтан қазақтың ұлттық ою – ӛрнектерінің ең басты мәнері, ең кӛп түрі
және әр түрлі мәнер жасауда жиі қолданылатын «мүйіз» тектес оюлар.
Ғалымдардың анықтауынша, ол ежелгі ӛрнек, сондықтан онда кӛбіне мал
шаруашылығы
мен
кӛшпенді
ӛмір
салты
бейнеленген.
Мүйіз тектес ою – ӛрнектер кейде ӛте ұсақ, кейде ӛте ірі болып келеді. Ұсағы
зергелік, кесте тігу, ағаш, сүйек, мүйіз ұқсату сияқты нәзік істерге
қолданылса, ірісі кілем, алаша, терме алаша, текемет, сырмақ, шиорау,
қоржын, киім – кешек, құрылысқа қолданылады.
Халық шеберлері мүйіз ӛрнегінің сан қилы мәнерлермен құбылта, бір
элементке екінші, үшінші элеметтерді қосып, молықтырады да құлпырған
әдемі де мазмұнды композитция жасайды. Мұндай мүйіз тектес ою –
ӛрнектер тізбегін Қазақстан Республикасы ғалым академиясы үйінің ішкі
тіреулерінің тӛбесімен жалғасқан жерінен кӛрунге болады. «Мүйіз» тектес
ою – ӛрнектерді бұрын – соңды зерттеуші ғалымдардың барлығы бұл
ӛрнектердің негізгі қойдың, арқардың, ешкінің,
сиырдың, бұланның,
бұғының, қодастың, еліктің мүйіздерін бейнелеуден шыққан деп түйеді.
Шеберлер жаңа ою – ӛрнектерін тұрмыс тіршілігіне, ӛз дәуіріндегі
заман ағымына қарай лайықтап отырған. Мысалы, халқымыздың кӛне
бұйымдардағы ою – ӛрнектер сәнділігімен қатар, сол бұйымдардың жеңіл, әрі
берік болу жағын қарастырған. Оның үстіне әрбір жануар мен заттың ӛз
бойындағы қасиеттеріне қарай тақырыптың мағынасы, композициясы,
симметриясы мен ассиметриясы, колориті мен ритмі, сондай – ақ оған
арналған философиялық мәні де байқалады 3. Композиция дегеніміз
латынның ою-ӛрнекті бір заттың бетіне реттеп орналастыру деген сӛзі.
Мысалы, ою-ӛрнек кесеге салынатын болса, ол үлкен де, кіші де болмай,
асқан дәлдікпен жарасым табу керек.
Ӛрнек үшін симметрияның да маңызы зор. Оның екі жағының бірдей
болуы – симметрия заңы. Симметрия кез келген ою-ӛрнекте болады. Оюӛрнектердегі бояу түрлерінің бір-бірімен үндесіп, жарасын табуын колорит
дейді . Колорит кӛп бояулы ою-ӛрнектерде жиі кездеседі. Ою-ӛрнектерде
бір элементтің қайталанып отыруын ритм- ырғақ дейді.
Ою-ӛрнектерді алдымен компьютердің кӛмегімен интерактивті
тақтаның программасы арқылы жасайды. Тақта программасына кӛрпенің
жалпы жоспарын сызып аламыз. Яғни, пайда болайын деп тұрған бұйымның
эскизін алғаш тақтадан-ақ қандай болатынын ӛзіміз программаларды қолдана
отырып, ӛз фантазиямызды қосып, электронды түрде кӛруімізге болады.
Жасалған ою-ӛрнектерді принтерден шығарамыз. Қолдан сызбастан,
шығарып алынған оюды қайшымен қырқып, матаның үстіне сиямен
симметрияны пайдаланып бастырып аламыз. Сосын қалаған түстегі сәндік
жіптермен кестелеп тігеміз. Осылай, бұйымымызды компьютердің кӛмегімен
кӛп уақыт жұмсамай-ақ оңай дайындауға болады.
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Резюме
В данной статье даны сведения об обучении орнаментальному
искусству на интерактивной доске с помощью компьютерной программы.
Автор приводит некоторые методические особенности такого обучения.
Summary
In given article the information on training to ornamental art on an
interactive board by means of the computer program are supplied. The author
results some methodical features of such training.
ДЖАЗ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТАРИХИ СИПАТТАМАСЫ
М.С.Сұлтанова п.ғ.к., доцент, ҚазМемҚызПУ
Музыка мен эстетика тәрбиесінің ортақ мәселелері, зерттеу салалары –
адамды табиғат пен ӛмірдегі әсемдікті қабылдап, бағалауға және түсінуге
тәрбиелеп, оқыту болып отырса, музыкалық білім педагогикасы мәселелерімен айналысатын зерттеушілердің ӛзіндік ерекшелігі бар осынау жеңіл
эстрадалық музыка жанрына, соның ішінде джаз музыкасына бет бұруы,
бүгінгі жеткіншектер мен жасӛсіпірімдердің, жастардың арасында музыкалық-эстрадалық орындаушылық ӛнердің кеңінен таралуына байланысты деп
түсіндіреді. Соңғы уақытта ӛнер саласында коммерциялық мақсатта туындаған, жеңіл-желпі, кӛркемдік құндылығы, идеялық-адамгершілік негізі тӛмен,
болмаса жоқ десе де болады, бір сарынды музыкалар мен әндердің кӛбейіп
кетуі, оның әрі қарай белең алуы педагог-музыканттарды оқушылар,
жеткіншектер мен жастар аудиториясынан алшақтаттырады. Бұл ӛз кезегінде
тәрбиелік мәні зор классикалық, халықтық музыка және академиялық деңгейге кӛтерілген үздік джаз музыка туындылары арқылы музыкалық мәдениетті
қалыптастыру идеясына елеулі нұсқан келтірері сӛзсіз. Қанша жастарға джаз
музыкасын тыңдатпаймыз десек те, олар күнделікті сол музыкамен етене
жақын ӛмір сүруде. Олай болса, неліктен біздер оқушылардың жоғары
талғамын қалыптастыруда сол бағыттың үздік үлгілерін ұсынбаймыз деген
мақсатты ой туындап, оған жауап іздегендейміз.
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Музыка,
оның
түрлері,
жанрлары,
стильдері,
әртүрлі
композиторлардың ӛмірі мен шығармашылығы туралы білім музыканың
ӛзімен танысу негізінде берілгенде музыкалық танымның кеңеюі мен
талғамның қалыптасуында үлкен роль атқарады. Музыка үйрету мен білім
беру музыкалық тәрбиенің маңызды жолы болып табылады, яғни музыкалық
қабілеті дамыған, ӛнерге деген талғамы жоғары, музыкаға деген
сүйіспеншілігі мен қызығушылығы бар мәдениетті адам тәрбиелеумен
бағалы. Музыкалық талғам – адамның ӛнер туындысын қатар қабылдау және
бағалау қабілеті болып саналады. Ол ең алдымен ӛнердің тікелей әсерімен
қалыптасады. Бұл, сондай-ақ, адамның ӛзінің жеке ерекшеліктеріне, ӛнердегі
шынайы кӛркем құндылықтарды қабылдау ерекшеліктеріне де тікелей
байланысты. Егер бала жастайынан бастап-ақ, үнемі жоғарғы деңгейдегі,
жақсы музыка естіп ӛссе, онда нәзік талғам қалыптасады. Жақсы талғам тек
халықтық, классикалық дүниелермен ғана емес, сонымен қатар күнделікті
ӛмірде теледидар мен радио байланы-сынан естіген жеңіл эстрадалық
жанрдағы музыканың жақсы мен жаманын салыстыру арқылы да дамиды.
Тыңдаушы
аудиторияның
байыпты
музыка-лық
шығармаларды
қабылдауының жеткіліксіз деңгейінен туындаған кон-церттік ӛмірдің белгілі
вакуумдық кӛпшілік коммуникация мүмкіншілігінен эстрадада пайда болған
кейбір құбылыстар концерттік жанр есебінде қабыл-данды. Сол қатарға джаз
музыкасы да енді. Олай болса, ХХ ғасыр музыка-сындағы ерекше жарқын,
кӛрнекті құбылыс – джаз тарихына назар аударайық.
Джаз – тарихи, эстетикалық, әлеуметтік құбылыс. Ол ғасырлар бойы
дамыған классикалық музыкалық жанрдың ешбір түрімен салыстыруға
келмейтін 70-80 жылдар арасында қазіргі әлемдік музыкалық тұрмысты
ӛзгерте, жаңа формаларды тудыра, қолданбалы тұрмыс-салт музыкасынан
дами келе, ХХ ғасырдың мәдениетін байқататын интернационалдық құбылыс
болып табылды. «Джаз» ұғымы 1910 жылдар ортасында қолданыла басталды; алғашында кішігірім оркестрлерді және олардың ойнайтын музыкасын
атайтын. Джазға дыбыс шығарудың академиялық емес тәсілі мен ырғақтандыруы, әуенді жеткізуде импровизациялық сипаты мен оны ӛңдеулері,
жүйелі ырғақтық соғылысы, эмоционалдық кӛтеріңкілігі тән. Кӛпшілік
мойындаған танымал ӛнердің бұл түрі жаңа белестерді жеңе отырып, «джаз»,
«соул», эстрадалық музыка, кино мен теледидар музыкасына әсерін тигізді.
Джаздың негізгі ӛзегі – блюз, гитара немесе банджо аспабының сүйемелдеуімен орындалатын жеке дауысқа арналған ән. «Блюз» ағылшын «blue»
сӛзінен – кӛгілдір, кӛңілсіз дегенді білдіреді. Блюз – ХІХ ғасырдың екінші
жартыжылдығында пайда болды. Шын мәнінде, ол орындаушы-музыканттың
орындау барысында әнді кенеттен шығаратын импровизациялауы болатын. 3
тізбекті құрылым тән (aa1в) шумақты формада шығарылатын блюзде
шумақтың екіншісі біріншіні қайталайды, кейде ӛзгертілсе, үшінші –
қайырымды қорытады. Блюзға вокалдық партия мен аспаптық сүйемелдеу
диалогы да тән болды. Музыкант вокалдық партияны сүйемелдемейді, қайта
әуенді гитарада кӛркемдеп, ӛңдеп импровизациялайды. Демек, ол ақын мен
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музыканттың диалогы болып келеді. «Түнгі аспан» пьесасы кӛңіл-күй мен
формасы жағынан негрлік блюзға жақын. Мұнда гармониялық жүйелілік пен
блюзға тән он екі тактілік құрылым кездеседі. ХХ ғасырда блюз басылып
шығам дегенге дейін, қалалық ән емес, әнші-музыканттардың ауызша шығармашылығы болатын. Ең алғаш Вильям Хендидің «Мемфис-блюз» жарық кӛрді, 1914 жылы ең танымал оның «Сан-Луи» блюзі шығады. «Блюз патшайымы» танымал әнші Бесси Смит болатын. 20-жылдардың ортасында
жазылған оның алғашқы күйтаспалары қазіргі кезде ӛте сирек кездеседі (1).
Джаздың осы кезеңін сипаттай келе, джаздағы алғашқы данышпаны
Луи Армстронг жайында айтпай кетпеуге болмайды. «Данышпан» сӛзі
джазда Армстронгпен байланысты, оның шығармашылығы барлық талдаудан
да жоғары. Луи Армстронг Жаңа Орлеандада 1900 жылы 4 шілдеде дүниеге
кел-ді. Армстронг балалық шағы басқа да джаз пионерлері секілді
регтаймдар, би, марш т.б. – музыка атмосферасында ӛтті. Армстронгтың
әуенді сезінуі ерекше болатын. Ол корнетте ойнауды 14 жасында бастады.
Нотаны танымай-ақ бірнеше айлардан соң аспапты меңгергені соншалықты,
мектептегі музы-канттар тобын басқарды. Тӛрт жылдан соң ол Жаңа
Орлеанданың басты джаз-бэндте корнетист болды. Тағы тӛрт жылдан кейін
ол сол уақыттың жақсы джазмені аталды, ол кезде оған жиырма үш те
болмаған еді. 28 жасында джаз-дың дамуына әсер еткен, сонымен бірге
америка музыка тарихына енген күй-табақтар сериясын шығарды. Әрине,
джаз – жастар ӛнері. Бейдербек жиырма сегізінде кетті; Чарли Паркер –
жиырма үшінде. Отыз жасқа дейін Лестер Янгпен ал Билл Холидей – жиырма
беске дейін джаз музыкасының ең жақсы үлгілер орындалды. Әрине, Луиде
нағыз музыкалық аспабы болмады, бірақ ӛзге әріптестері секілді квартетте
кӛшелерде болмашы ақшаға ән айтатын. Квартет құрамының ӛзгере беруі
әртүрлі дауыстар партиясын айтуға мәжбүрледі. Ол да болса Армстронгқа
музыкант есебінде қалыптасуына әсерін тигізді.
Корнетист Джозеф Оливер ойнаған Кид Ори басқарған оркестрді Луи
кӛ-ріп, оны кейін кәсіби әдістерге үйретеді. Олардың қарым-қатынасының
нәти-жесі – Оливер ауық-ауық ӛз орнына Армстронгты Ори оркестріне
ойнауға жіберіп тұрды. 1918 жылы Оливер солтүстікке – Чикагоға кеткенде,
Ори Армстронгты оның орнына алды. Жаңа Орлеандта Ори джаз-оркестрі ең
жақ-сы оркестр болса, он сегіз жасар Армстронг жүргізуші корнетист болды.
Қала-ның әртүрлі мекемелерінде ол ӛз біліктігін жетілдіре берді. 1922 жылы
Оливер Армстронгты Чикагоға шақырды, арада біраз жылдар ӛте ол алғашқы
күйтабағын шығарды. 1924 жылы Хендерсон оркестрінде жұмыс істей, жеке
партиялық бірнеше күйтабақтар «Sugar Foot Stomp» жазады. 12 қараша 1925
жылы «Okeh» студиясында күйтабақтар сериясынан «Hot Five», «Hot Seven»
атты алғашқы жазбаларын шығарды. Кейінгі жылдары Армстронг Тэйт,
Кэролл Диккерсонның тобында жеке орындаушы болып ойнады. Осы жылдары ол корнет аспабынан трубаға кӛшеді. Джаз пионерлері корнет аспабын
қолданатын. Труба симфониялық оркестрдің аспабы болып саналатын, сондықтан да джаз мүшелері оны ойнаудан қашатын. Алғашында екі аспапта ке82

зек-кезек ойнай келе, кейін бірыңғай труба аспабына кӛшеді. Сӛйтіп джаздан
бұл аспап қалыс қала берді. Тек Жаңа Орлеанд дәстүріне сенімін сақтағандар
ғана ойнайтын. 1929 жылы Армстронг Чикагодан Нью-Йоркқа кӛшті.
Кейінгі он жеті жылда ол үлкен оркестрдің негізгі жеке орындаушысы
болды. Жиыр-ма жылда ол ӛте кӛп джаздық пьессалар ойнады. Кӛптеген
оркестрлер оның ойыны мен ән айтуына сүйемелдеуші болды. Әдетте трубач
бір кеште бір-екі үлкен соло орындай алса, Армстронг концерттің әрбір
номерінде ойнады. 1935-1941 жылдар арасы Армстронг үшін жемісті
болатын: кӛп жазбалар жасады, ондаған фильмдерге түсті, байыды. Биг-бэнд
ғасыры 1946 жылға дейін созылды. Армстронг дикселанд секілді кіші
пьесаларға қайта оралды, кӛбірек ән айта бастады. Енді ол әнші ретінде
танымал болды. Ӛмірінің соңына дейін (6 шілде 1971 жылы қайтыс болды)
Армстронг кӛпшілік алдына шығып жүрді.
Луи Армстронг бүкіл әлем таныған керемет джаз музыканттарының
бірі болды. Оның джазға сіңірген еңбегі ұжымдық музыкадан жеке ойнау
ӛнеріне айналдыруы еді.
Джазда вокалдың рӛлі арта түсті. 30 жылдарға дейін ән айту джазға
бағы-нышты құбылыс болып табылатын. Джаздық ансамбльдер ән, блюз
орындау-шы әншілерге берілген тақырыпқа импровизация жасау
мүмкіншілігі жоқ сүйемелдеуші ғана болатын. Армстронг трубасы мен
Бесси Смиттің ән керемет дуэтін атап айтуға болады. Кейде әнші рӛлінде
ансамбль мүшелері шығатын, олар ән әуенін вариациялайтын, бірақ тақырып
олардың вариа-цияларын еркін импровизацияға айналдыруға мүмкіншілік
бермейтін. Тек «скэтті» енгізе әнші әннің шумағын еркін импровизациялауға
мүмкіншілік алды. Осы жерде ӛте қызық жағдайлар туындады. Әншілер
аспаптар тембріне еліктей, аспаптық импрровизация әдістерін қолдана,
сонымен қатар белгілі аспаптарға тән бӛлек қайырымдарды қолдана
импровизация жасай бастады. Ән айту аспаптық болып, джаздық
ансамбльдің ерекше сүйемелдеуші аспа-бына айналды. Адам дауысының
бояуы емес, енді тембрлік кӛркемдеу мен бояу әсемдігінің мүмкіншіліктері
бағаланды. Осылай ән айту джаз ойнаушы мүшесі ретінде кірді. Ӛзінің
тӛменгі, қарлыққан дауысын кез-келген аспаптың дауысына керемет
ауыстыра алатын, импровизациядағы бай қиялы мен терең свингті таң
қаларлық мүмкіншілігін иеленген джаздың кӛрнекті әншісі Луи Армстронг
болатын. Джаздық вокалдың дамуына джаз әншісі Элла Фицджеральд үлкен
рӛль атқарды. Оның негізі – вокалдық импровизацияға табиғи әнге әндік
және мәнерлі бастауды енгізді, үлкен шеберлікпен аспапқа еліктеу әдістерін
қолданғанмен, әнге табиғи кӛркем әдістерін қайтарып әкелді. Элла
Фицджеральд кейбір әндерді кішігірім қойылымдарға айналдырып жіберді –
кейбір музыкалық композицияларында дауыс жеке аспап болды. Оның
орындауындағы «Приятное Джорджи Браун», «Мистер Паганини»-ді естіп,
вокалдың бай мүмкіншіліктері мен олардың әдістерін импровизацияда
қолдануға болатындығына кӛз жеткізуге болады. Вокалды бір аспап ретінде
ӛте жақсы кӛркемдеуде Элланың қатысуымен Хайлд Дейвис ансамблінің
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орындауындағы «Шие секілді қызыл» композициясында керемет свингті,
«скэт» әдісінің дамуы мен джазда электроорганды қолдануды ести аламыз.
Сонымен, джаз – белгіленген тақырыпқа жеке және ұжымдық импровизациялау негізіндегі музыканттардың ұжымдық орындау тәсілі. Жеке импровизациялау ӛнері барлық музыканттарға, сонымен бірге ансамбльде ырғақты
аспаптарда орындайтын (бас, ұрмалы, гитара, фортепиано) музыканттарға да
тән болды. Ұжымдық – жеке орындау ғана емес, ансамбльде музыканттардың
ӛз партияларын басқаша түрлендіруі. Ұжымдық импровизацияда әрбір орындаушы тақырыптың және басқа аспаптардың дыбысталуының кӛркемдігін
ерекше кӛрсетіп отыруы керек. Джаз музыкасының басқа да тармақтары
жайында әлде де болса айта беруге болады. Ол да болса, келешек мақалалар
еншісінде демекпін.
Жалпы, болашақ ұрпақтың музыкалық мәдениетінің деңгейін білу үшін
олардың қанына біткен халықтық музыкамен қатар классикалық музыканы
тыңдай отырып, үздік деп танылатын рок музыка шығармаларын жастар ӛміріне және тұрмысына орынды енгізуіміз керек. Ал ол, мектепте музыкалық
тәрбие жұмысының әдіс-тәсілдерін жетілдіру – оқушылардың мәдени-тынығу жұмыстарының теориясы мен практикасын оқу-тәрбие үрдісінде тиімді
пайдаланып, дұрыс ұйымдастыра білуге тікелей байланысты.
1.Карцын Л.М. Музыкальное исполнительство и творчество
слушателя. – М., 1990.
2.Шапиро Н., Хентофф Н. Творцы Джаза. – Новосибирск, 2005.
Резюме
В статье рассматривается история музыкального жанра – джаз как
основной компонент формирования музыкального вкуса молодежи. Дается
краткий обзор творчества выдающихся исполнителей джазовой музыки Луи
Армстронга, Бесси Смит, Элла Фицджеральд. По мнению автора при
организации музыкально-досуговой работы подрастающего поколения
учитель музыки должен правильно организовать, внедрять истинные
композиции выдающихся исполнителей в учебно-воспитательный процесс.
Summary
This article considers the history of musical genre – jazz, as the basic
component of formation in student’s musical taste. A brief review of works of
eminent jazz music’ players like Louis Armstrong, Ella Fitzgerald is given. In
organization of musical leisure works of growing generation, teacher of music
must correctly organize; introduce true compositions of performers (players) in
teaching and educational process.
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РОЛЬ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Т.У.Оспанова к.п.н., доцент,
Казахский государственный женский педагогический университет,
А.И.Умурзакова –
доцент Казахского национального педагогического университета
им.Абая
В настоящее время во многих вузах осуществляется переход к
организации обучения, основанного на принципах активности личности,
проблемности, создания условий для творчества, поддержки и
стимулирования познавательной самодеятельности субъекта учения. На
основе осмысления психолого-педагогических основ активного обучения
А.А.Вербицким была разработана теория контекстного обучения /1/, где
процесс учения рассматривается как формирование познавательной
деятельности студентов, последовательно трансформируемой, с ориентацией
на модель специалиста, в деятельность профессиональную в адекватных ее
содержанию формах.
Контекстным А.А.Вербицкий называет такое обучение, в котором с
помощью всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной
деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых
систем наложено на канву этой деятельности. Усваиваемые теоретические
знания выступают здесь уже не только предметом изучения, но и прежде
всего средством решения моделируемых или реальных практических задач. В
контекстном обучении создаются условия для порождения и развития
познавательной и профессиональной мотивации, учебная деятельность
приобретает для студентов личностный смысл, поскольку в ней реально
просматриваются контуры будущей профессиональной деятельности. Выбор
комплекса форм, методов и средств контекстного обучения определяется с
опорой на его основные принципы: - последовательного моделирования в
формах учебной деятельности студентов целостного содержания и условий
профессиональной деятельности специа-листа; - связи теории с практикой; совместной деятельности субъектов образовательного процесса; - активности
личности; - проблемности; - единства обучения и воспитания; - учет целей и
содержания обучения, особенностей образовательного процесса, контингента
обучающихся. В качестве специфических форм и методов активного
обучения контекстного типа выступают: проблемные лекции, лекции вдвоем,
лекции с запланированными ошибками, дискуссии, деловые игры, разбор
конкретных педагогических ситуаций, научно-исследовательская работа
студентов, учебно-педагогическая практика, творческие задания, работа в
творческих группах и др.
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Реализация
контекстного
обучения,
в
котором
создаются
дидактические и психологические условия, способствующие процессу
трансформации учебной деятельности в профессиональную, предполагает
определенное,
а
в
необходимых
случаях
и
существенное
переструктурирование содержания обучения, изменение временных рамок
его усвоения, деятельности преподавания и деятельности учения.
Музыкально-историческая подготовка школьного учителя музыки
включает в себя овладение студентами историческими и теоретическими
знаниями, умениями и навыками в системе музыкально-исторических и
музыкально-теоретических дисциплин. С позиции контекстного обучения
музыкально-историческая подготовка предполагает усвоение студентами
историко-теоретических знаний, где содержание осваивается как фундамент
профессионализма учителя музыки.
Педагогические технологии контекстного обучения призваны
обеспечить поэтапное овладение студентами профессиональными знаниями,
умениями, компонентами педагогического мастерства во всей системе
учебновоспитательной работы в вузе. Если в традиционном обучении
«эксплуатируются» в основном внимание, память, восприятие, двигательная
активность студента, которые обеспечивают усвоение им готовых образцов
знаний, умений и навыков, то в контекстном обучении речь идет прежде
всего о его творческом педагогическом мышлении, без которого не может
состояться полноценный учитель. Поскольку мышление порождается в
проблемной ситуации (С.Л. Рубинштейн /2/, А.В. Брушлинский /3/,
А.М.Матюшкин /4/), в содержании и процессе контекстного обучения
необходимо реализовать принцип проблемности. Создаваемые проблемные
ситуации, должны быть нестандартными, непривычными, нетрадиционными.
Студент, попадая в ту или иную ситуацию, должен определиться в ней,
провести анализ обстановки, определить какие данные есть, а каких
недостает или они противоречивы и исходя из анализа ситуации
сформировать собственные задачи, которые решаются самостоятельно или с
помощью преподавателя, а на конечном этапе доказать истинность решения,
правомерность выбора своих действий и поступков. Содержание обучения
должно быть гибким, выбираться в зависимости от того, с какой категорией
студентов предстоит работать. Необходимо также задать социальный
контекст будущей профессиональной деятельности учителя музыки с
помощью реализации принципа совместной деятельности и диалогического
общения субъектов образовательного процесса. Это реализуется прежде
всего посредством органического сочетания групповых, индивидуальных
(самостоятельная работа студентов) и коллективных форм организации
учебной деятельности при ведущей роли последних.
Модель контекстного обучения содержит, согласно А.А.Вербицкому
/1/, три базовых формы деятельности студента и множество других, переходных от одной базовой формы к другой.
Первой базовой формой является учебная деятельность академического
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типа, ведущая роль в которой отводится лекциям и самостоятельной работе
студентов под руководством преподавателя (СРСП). В рамках этой базовой
формы лекция может быть разных видов: информационная, проблемная,
лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция с запланированными ошибками
и др. (Н.В.Борисова, А.А.Соловьева /5/). Уже на лекционных занятиях
проблемного характера намечаются предметный и социальный контексты
профессионального будущего, поскольку лектор излагает не заранее известные абстрактные знания, а создает и вместе со студентами в диалогическом
общении с ними (мысленном или реальном) разрешает проблемные ситуации, раскрывающие теоретическое содержание усваиваемой профессионально-педагогической деятельности.
СРСП также проводится в разных формах в зависимости от целей
обучения и его содержания: занятие - дискуссия, в котором ведущую роль
выполняет студент, и т.п. Подготовка и про ведение таких занятий в процессе
музыковедческой подготовки, требует от студентов большой самостоятельности. СРСП строится в виде этапов: подготовительного, организационного,
постановки цели, актуализации знаний студентов, выдвижения ими или преподавателем проблем, их обсуждения, разрешения и обобщения. Важное
значение имеет подготовительный этап, который требует предварительной
интенсивной работы с источниками и монографической литературой. На
этом этапе тщательно прорабатывается специальная литература, особенно та,
где содержатся противоречивые или противоположные точки зрения на
проблемы в области истории и теории музыки, пути их разрешения. В
процессе СРСП целесообразно организовать учебные подгруппы, давать им
разные проблемные ситуации и творческие задания, организовывать дискуссии по обсуждению проблем, согласованию противоречивых точек зрения и
т.п.
Так, при подготовке к СРСП, посвященному творчеству венских
классиков, каждый студент готовится к нему индивидуально, знакомится с
содержанием и особенностями творчества композиторов различных эпох. Во
время занятия студенты разделяются на подгруппы, задача которых - дать
анализ их творчества, выявить общее и особенное. В совместной групповой
работе над теми или иными вопросами, студенты обмениваются информацией, включаются в дискуссию, в ходе которой высказывают собственные
мнения по отдельным аспектам темы. Далее каждая подгруппа «защищает»
свою точку зрения, а эксперты из числа студентов других подгрупп оценивают логику выступления, доказательность тех или иных положений, обоснованность выводов и т.п. Очевидно, что в этих условиях обучающиеся
работают осмысленно, включается их творческое педагогическое мышление,
личностная активность, полноценно реализуется принцип активности личности в познавательной деятельности.
Второй базовой формой активности студентов в контекстном обучении
является их квазипрофессиональная деятельность, наиболее ярко представленная в деловой игре. Деловая игра строится таким образом, что в ней
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воссоздаются основные закономерности движения профессиональной деятельности и профессионального мышления на материале, предложенном
преподавателем и возникающим в ходе самой игры. Еще при разработке
деловой игры необходимо предусмотреть такие дидактические условия,
который позволят играющим командам (микропедагогическим коллективам)
реализовать весь комплекс знаний и умений, который они приобрел и в
предшествующем обучении, в том числе на педагогической практике. Основными из них являются: умение «видеть» проблемные ситуации; формулировать цели своей деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства
действий; переводить проблемную ситуацию в заданный вид; проводить
оценку ее выполнимости, делать обобщения; принимать согласованные
решения, доказывать их правомерность.
Третья базовая форма - учебно-профессиональная деятельность реализуется через учебно-педагогические практики на старших курсах и
научно-исследовательскую работу студентов. Программы учебных педагогических практик и научно-исследовательской работы студента строятся по
системной логике и предполагают поэтапную реализацию с возрастанием
уровня сложности. Другие формы учебной деятельности, входящие в
контекстную модель, являются переходными от одной базовой формы к
другой: практические занятия с использованием методов имитационного
моделирования, разыгрывание различных педагогических ситуаций и их
анализ, работа в творческих группах, конференции по тем или иным
аспектам истории и теории музыки. Вместе с базовыми формами все они в
системном качестве и должны составить педагогическую технологию
контекстного обучения в процессе музыковедческой подготовки студентов.
1. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические основы контекстного
обучения в вузе: Дисс ... д.п.Н. - М., 1991.
2. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования.-М.: АГШ
СССР, 1958.
3. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение.- М.,
1983.
4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.- М.,
1971.
5. Борисова Н.В., Соловьева А.А. Игра в обучении лекторов. - М., 1989.
Түйiн
Бұл мақалада контекстік оқыту теориясы позициядан мұғалімнің
музыкатану дайындығының ерекшеліктері қарастырылады. Контекстік оқыту
теориясының мәні ашылады, оның мұғалімнің музыкатану дайындығында
қолданылатын негізгі принциптері, формалары анықталады
Summary
In this article it is considered properties of musicological preparation of а
teacher from position of theory of context training. And it is revealed, it
determined its basic principles, basic forms, applied in musicological preparation
ofthe teacher.
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БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ОНЫҢ БАСҚА
КӚРКЕМ ПӘНДЕРМЕН ТЫҒЫЗ САБАҚТАСТЫҒЫ
Р.Х.Канапьянова–
к.п.н., доцент, сәндік қолданбалы ӛнер кафедрасы
Абай атындағы ҚазҰПУ
Қазіргі кезеңде Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге
бағытталған жаңа білім беру жүйесі қалыптасуда және бұл үрдіс
педагогикалық теория мен оқу – тәрбие процесінің практикасында мәнді
ӛзгерістермен ұштасу үстінде. Білім берудің ӛлшемдері мен белгілері жаңаша
қалыптасуда. Жаңа мазмұн, жаңаша әдіс-тәсіл, жаңа педагогикалық
қатынастар қалыптасуда.
Педагогикалық білім мазмұны жаңа іскерлік ұстанымдарды, ғылыми
проблемалардың шығармашылық шешімдерін, нарықтық-практикаға
бағытталған білім беру бағдарламасын қамтиды.
Бұрын ақпараттық деректер шектеулі болса, қазіргі заманда
қабылдануы жағынан ғаламдық маштабты қамтып отыр. Педагогикалық
үрдісте мұғалім мен оқушы арасындағы байланыс жеке тұлғалық сапалы
ӛзгерістерге бағытталған мәнді міндеттерді шешуге тиіс. Осы жағдайда
ерекше рӛл жеке тұлғаның рухани тәрбиесіне, оның адамгершілік-ізеттік
қалыптасуына беріледі.
Педагогикалық жаңа әдіс-тәсілдерді қалыптастыру барысында
психологиялық, педагогикалық жағдайларды ескерсек, оның негізгі
тұжырымдық бағыттары шығады:
- балаға ақпараттық мағұлматтар бере отырып, олардың есте сақтау
қабілетін арттыру және одан әрі осы мәліметтерді пайдалануға бағытталған
олардың ақыл-ойын дамыту;
- білімнің тұрақты моделінен динамикалы құрылымдық жүйеге ӛту
арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту;
- бұрын орта деңгейде оқитын балаға кӛбірек кӛңіл бӛлінген болса, енді
ӛзіндік ойы бар, озық ойлы оқушының дамуын жетілдіруге бағытталған ісәрекет негізінде
сабақ жүргізуге мүмкіндік тудыратын білім
беру
бағдарламасының жасау міндеті тұр деп айта аламыз;
- бұрын оқушының сыртқы мүмкіндіктеріне, яғни нақтылы ісәрекетпен айналысу, білімін жетілдіру, есте сақтау қабілетін дамыту,
дағдысын қалыптастыру секілділерге ерекше мән берілсе, және ойлану
арқылы шешілетін үрдістерге, шығармашылыққа ұмтылдыратын ӛзіндік іс әрекетін жетілдіру арқылы білім беру әдісіне кӛңіл бӛлінеді.
Осы жағдайда бұрыннан қалыптасқан ескіше оқыту әдісі қазіргі заман
талабына сәйкес келе бермейтіндігін, бүгінгі мектепте жаңа әдіс-тәсілдерге,
идеяларға бағыттаған жаңа тұжырымдама қажеттігі туындайды.
Біздің жағдайымызда бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі пәнін
оқытудың дүниетанымдық мәселелерімен байланысты. Олай дейтініміз ӛнер
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тарихы мен әлемдік кӛркем мәдениет жӛнінде әңгіме қозғаған уақытта
Қазақстан бейнелеу ӛнер тарихы пәнін оқытуда оның дүниетанымдық
мәселелері ұмыт қалмауға тиіс.
Алдымен бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі пәнінің педагогикалық
шарттары және оның эстетикалық тәрбиедегі ролі қандай нәрселермен
анықталады деген сұрақтарға жауап беріп кӛрейік.
Бейнелеу ӛнеріне Қазақстан ӛнерінде негізінен ХХ –ғасырда
қалыптасқан живопись, графика, мүсін ӛнері секілді бейнеге қатысты
белгілермен анықтайтын ӛнердің
түрлері жатады. Олардың
негізгі
ерекшелігін айқындайтын белгі қоршаған ортамен, бейнеленген адаммен,
сурет салынған натюрмортпен және сюжеттік сарында орындалған әртүрлі
оқиғалардың шындықпен ұқсастықта
бейнеленуі. Бұл оның
басты
критерийі. Әрине, ХХ – ғасырда бұл түсінікке қайшы келетін модернистік
бағыттағы ізденістер, абстракциялы композициялар жеткілікті болды.
Дегенмен біз бұл жерде жоғары кӛркемдік талғамда орындалған
классикалық реалистік шығармалар жӛнінде айтып отырмыз.
Сондықтан біз де оны бейнелеу ӛнері түрлері мен іс-әрекет
ерекшеліктеріне қатысты тӛмендегідей бӛлімдерге ажыратып кӛрейік:
- жазықтықта бейнелеу. Ол живопись пен графика ӛнері түрлеріне
байланысты нұсқаға қарап сурет салу, композиция құрау, еркін тақырыпта
сурет салу секілді шығармашылық түрлерін қамтиды;
- мүсін ӛнері. Мұнда үш ӛлшемді жұмыр денелі композиция құрау,
модельдеу іс-әрекет түрлері қамтылады;
- сәндік қол ӛнері. Бұл
ӛнерді кӛптеген бағдарламалар
мен
оқулықтарда ―Сәндік қолданбалы ӛнер‖ деп атап жүр. Біздіңше бұл дұрыс
атауға ие емес. Себебі біз атап ӛткендей қол ӛнері бұйымы қолданылатын,
функционалды міндет атқаратын зат және бұйым. Дегенмен оның міндеті
функционалды
қасиетімен шектелмейді. Ол әшекелей қызмет
атқаратындықтан, оның кӛркемдік қасиеті жоғары. Сондықтанда оны біз
оны ―қол ӛнері‖ деп атаймыз. ―Сәндік қолданбалы ӛнер‖ деген түсінік орыс
тілінде
қолданылатын
―декоративно- прикладное искусство‖ деген
түсініктің дәл аудармасы болса керек. Қол ӛнерінің осындай қасиеті
жӛнінде, кейбір ғалымдардың еңбектерінен кӛруге болады;
- сәулет ӛнері. Мұнда сәулет ӛнерінің түзілімдік ерекшелігі, оның
тарихи аренада алатын орны, оның әлеуметтік функциясы және кӛркем
стильдік ерекшелігі қамтылады;
- әңгіме сабағы. Әңгіме сабағын кейбір бағдарламаларда ―кӛркемдік
қабылдау‖ және ―кӛркемдік түйсіну‖ сабағы деп те атайды. Ӛзінің жүктейтін
міндетіне қатысты оны осындай етіп әр түрлі атауға болады. Ӛнер
шығармаларын таныстырумен шектеліп, ол жӛніндегі баяндамалар жасасақ,
оны ―әңгіме сабағы‖ деп атауға болады. Егер сабақ барысында картинаға
терең талдау жасалып, оның кӛркемдік мүмкіндіктерін ашып, кӛркемдік
тілін ұғуға міндет етсек, мұндай сабақты ― кӛркемдік қабылдау‖ сабағы деп
айтуға болады. Егер талдауды одан ары тереңдеп кӛркем шығарманың
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немесе объектінің эмоционалды, образды бейнесін және оның интуициялық
мүмкіндіктерін тереңірек меңгеруге талпынсақ, ол сабақ ― кӛркемдік
түйсіну‖ сабағына айналар еді.
Біздің жағдайымызда ―кӛркемдік қабылдау‖ сабағының маңызы зор.
Осы жағдайда репродукциямен, фотоматериалмен, компьютермен, әр-түрлі
дайын бұйымдармен әңгіме сабағын әр түрлі деңгейде ұйымдастыруға
болады.
Негізінен алғанда бейнелеу ӛнерін ғылыми тұрғыда тануда адам
баласы ғылым арқылы ӛнерді түсінеді және сезіне алады. Сондай-ақ
ӛнердің қандай да саласы болмасын ғылыми тұрғыда зерттелініп
танылмаса, ӛнердегі теориялық терминологияны түсіну мүмкін емес.
Сонымен қатар ӛнер эстетиканың негізгі құралы болып қаралады. Яғни,
бейнелеу ӛнері адам баласының эмоцияналды – эстетикалық сана-сезімін,
талғамын оятатын бір құралы болып есептелінеді. Ӛйткені ӛнер мен
эстетиканың
арасындағы байланыс бейнелеу
ӛнеріндегі кӛркемдік
нақыштың терминін түсінуде тек ӛнертану саласында ғана емес, сонымен
қатар ғылыми мәдениеттану, этнография, ӛнер философиясы тұрғысында
эстетиканың негізгі ӛнер категориясы заңдылықтарында қарастырылып,
терең ұғынуға, кең түсінуге ықпал жасайды.
Жалпы бейнелеу ӛнеріндегі эстетиканың заңдылығы бүкіл салаға тән
болып табылады. Бейнелеу ӛнері пәні арқылы оқушылардың біліктілігін
арттыру, машықтығын, икемділігін, дағдысын жетілдіру, оның кӛркемэстетикалық кӛзқарасы мен кӛркемдік талғамын дамытып қана қоймай,
сонымен бірге ӛнер жолында ӛз бағытын табуға да бір мүмкіндік ала
алады.
Егер қоғамдық қатынас сатылы дамиды десек, Қазақстан бейнелеу
ӛнері әрбір жаңа сатыда сақталумен қатар, ӛзгеріп, жаңарып отырады.
Қазақстан бейнелеу ӛнері арқылы қоғамда ӛнерге деген жаңа кӛзқарас
пен жаңғырту пайда болады. Ол арқылы заманы ӛтіп бара жатқан ескі
қатынас түрлерінен ӛз заман талап-тілектерін қанағаттандыратын жаңа
формалар жүйесі қалыптасып, болашақтағы қатынас түрлеріне жаңаша
қуат беріледі.
Бейнелеу ӛнерінің мән-мағынасы адам дамуындағы маңызы ол
руханилықтың иесі болып табылатын жанды тұлғаның ӛздігінен ізденуіне,
жаңарып отыруына, ӛз ӛмірін шығармашылыққа айналдыруға мүмкіндік
береді.
Бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі пәнін оқып, меңгерту арқылы
оқушыларға ӛткен дәуірлердегі құндылықтар туралы біліп қана қоймай,
оның маңызды және қажетті деген элементтерін ӛз бойына сіңіріп, ӛзінің
рухани мұратына, мақсатына айналдырып отырады.
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Резюме
Данная статья рассматривает искусство как самое высокое достижение
человека. Будущему поколению необходимо привить любовь к искусству. В
качестве одного из средств развития национальной культуры и самосознания
молодого поколения автор выделяет национальное искусство.
Summary
The main of the article is to stimulate progress of Kazakh national culture.
In authors opinion it is possible by increasing consciousness of growing generation
and appeal young people to the Arts.
СТИЛИЗАЦИЯ КАК ПРИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НАТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
А.Тарасова, Ю.Цой –
студенты 3 курса специальности «Графика» ХГФ КазНПУ им.Абая
В художественной практике стилизация означает преобразование
реального мотива в условный образ путем выявления и обобщения его
основных и особенных качеств. Это не перечисление деталей, не упрощение
и схематизация, а нахождение в результате поисков образного решения.
Процесс работы над стилизованным образом отражает общие принципы
творческой работы от зарождения идеи, его вынашивания, композиционных
поисков до реализации замысла в материале. Главное не забывать о том, что
до зрителя в первую очередь нужно донести некое эмоциональное состояние.
Художник должен обладать способностью к свободной интерпретации
образов
представления.
«Данная
способность
предполагает,
в
противоположность буквальному воспроизведению добытых наблюдением и
сохраненных
памятью
характерных
черт
модели,
воплощение
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изобразительными средствами отобранных мышлением наиболее важных
художественных деталей объекта, перекомбинирование элементов,
изменение, трансформацию формы, характера ее пластического решения в
соответствии с общим замыслом, особенностями стилистического решения
изображения, создаваемым эмоционально-психологическим состоянием» /1,
30-31/. Творческая деятельность, результатом которой является создание
полноценного художественного произведения, выполняется на базе
большого запаса жизненных впечатлений, хранящихся в памяти, достаточно
высокого
уровня
развития
композиционного
мышления,
опыта
композиционной деятельности, профессионального мастерства.
Рисующий должен быть знаком с разнообразными способами
композиционной деятельности и уметь их комбинировать и преобразовывать
при решении новых изобразительных задач. Его восприятие и мышление
должны быть настроены на композиционное видение реальной
действительности. В этом случае в сознании рисующего без целеполагающих
усилий происходит отбор главного, типического, наиболее выразительного,
разнообразные мысленные преобразования и трансформации. Благодаря
сознательной целенаправленной творческой переработке конкретный образ
видоизменяется, деформируется, происходит создание новой формы, которая
выходит за рамки уже имеющихся в искусстве. Г.Л. Ермаш пишет:
"Выдумка, фантазия, сочинение являются основными средствами
творческого преобразования материала в произведение, они придают ему
черты художественности, подчиняют материал идейно-эмоциональной
тенденции автора" /2, 164/.
Правила существуют для того чтобы их нарушать, ведь без отхода от
классических канонов не будет ничего нового. Отхождение от нормы
приводит к нахождению нового пути, но при этом нельзя отказываться от
классики, так как это основа.
В области художественного обобщения реальных форм сложился
значительный опыт, уходящий во времена наскальных рисунков и древних
орнаментов. История искусства знает периоды повышенного интереса к
стилизованным образам. И сегодня мы наблюдаем широкое обращение к
условным формам в изобразительном и декоративном искусстве, в дизайне и
архитектуре.
Интерпретацией натуры в большей или меньшей степени занимались
художники
различных
стилистических
течений
и
направлений
изобразительного искусства разных временных периодов. Приведем в
качестве примера некоторые из них.
Модернизм - общее название направлений искусства и литературы
конца 19-20 века, которые охватывают кубизм, дадаизм, сюрреализм,
футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство и т.д.
Кубизм - модернистское течение в живописи первой четверти 20 века.
Характерные черты творчества художников – деформирование и
геометризация форм, отсутствие перспективы и светотени. Цель кубизма 93

конструирование объемной формы на плоскости, расчленение ее на
геометрические элементы.
Наивное искусство - одно из направлений примитивизма 18-19 вв., к
которым в основном относят художников-самоучек.
Примитивизм - стиль живописи, зародившийся в 19в., вмещавший в
себя обдуманное упрощение картины, делая ее формы примитивными, как
творчество первобытного племени.
Романтизм - идейное художественное направление, возникшее в
европейской и американской культуре конца 18 первой половины 19 века.
Критериями в искусстве стали свобода самовыражения, повышенное
внимание к индивидуальным неповторимым чертам человека.
Маньеризм – термин, который относили к искусству, которому
свойственны метафорическая насыщенность, пристрастие к гиперболе и
гротеску. Для маньеризма характерна удлиненность фигур, напряженность
поз, необычные и причудливые эффекты, связанные с размерами,
освещением или перспективой, яркие цвета.
Сюрреализм - модернистское направление, зародившееся во Франции в
1920 гг. Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому,
иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам.
Фэнтэзи - это довольно молодой жанр изобразительного искусства.
Фантастические герои смотрят на нас с суперсовременных картин и зовут в
свой мир фэнтэзи. Зрителю хочется найти своего героя фэнтэзи, стать хоть на
время таким. Этот мир красив и увлекателен. Среди современных
художников данного направления назовем в качестве примера американку
японского происхождения Одри Кавасаки, на творчество которой большое
влияние оказала манга. Отсюда в ее работах девушки с большими глазами, а
также комиксы и модерн. Техника письма темперой по деревянным плитам
придает ее работам теплоту и глубину. Однако резкая графичность
изображений в сочетании с деревом придают некую загадочность и тревогу.
Борис Валеджио, проработав оформителем книг и титульных страниц к
комиксам, открыл для себя искусство фэнтэзи. Он отличается особенной
любовью к совершенству строения человеческого тела, а фэнтэзи позволяет
изобразить мускулистые и чувственные тела во всех вариациях.
В Казахстане, как и в других странах, изобразительное искусство давно
прошло этап становления и сейчас активно развивается. Как опытные, так и
молодые художники нашей страны стараются усовершенствовать свою
технику, вливаясь в современное течение искусства, все больше стилизуя и
импровизируя. Создавая различные творческие объединения, художники
Казахстана развивают изобразительное искусство в нашей стране, поднимают его авторитет и статус.
Для выявления творческих сил, особенно национальных и
самодеятельных, в каждом городе нашей страны проводятся выставки. В
работах современных художников можно увидеть разнообразие стилизации
натуры. Иногда художники увлекаются стилизацией до такой степени, что в
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изображении теряется предметоподобие, в фигурах людей едва
прослеживаются человеческие черты.
В своем творчестве многие художники используют богатые
возможности для стилизации натуры такого жанра как натюрморт.
Любой объект натюрморта может быть переработан фантазией
художника, а так же его способностью подметить в данном предмете
некоторую индивидуальность и характер. Можно утрировать форму,
например, доведя ее до максимальной остроты или угловатости, или максимально округлить формы. Можно максимально вытянуть формы по
вертикали или горизонтали, подчеркнув при этом пластику предметов.
Возможно так же обыграть формы введением и нанесением декоративного
рисунка на предметы, подчеркнув этим незатейливую форму предмета. Но
при этом необходимо придерживаться общей идеи натюрморта. Во всем
должна быть определенная грань и чувство меры, в результате которой
композиция будет восприниматься целостно и гармонично. Художественные
приемы должны работать на выявление выразительной композиции.
Возможностей для стилизации много, важно одно: все используемые приемы
должны работать на выявление общей идеи, формы, силы цветового
воздействия на зрителя, быть гармоничными во всех аспектах. Все должно
быть обдуманно, взвешено и отвечать одной задаче – художественной
выразительности.
В области художественного обобщения реальных природных форм
сложился значительный опыт, уходящий во времена наскальных рисунков и
древних орнаментов. Природа во все времена являлась неисчерпаемым
источником творческого отражения. Примеров создания художественных
форм и конструкций по образцу устройства растений и животных более чем
достаточно. Это бионика в дизайне, где птицы и стрекозы служили
прообразами самолетов и вертолетов, структурирование в архитектуре на
основе пчелиных сот или формы гусеницы. Текстильщик черпает мотивы в
узоре бабочек и рыб, а модельер ищет рисунок, пластику и колорит у цветов,
птиц и змей. Доминирующее положение из природных форм во многих
композициях, пожалуй, занимают растения. Мотивы растительного мира
достаточно легко поддаются стилизации.
Наиболее сложным жанром для стилизации натуры является
изображение обнаженной натуры. Первая полуподпольная художественная
выставка обнаженной натуры открылась в Алматы в 1986г., где было можно
прямо проследить возможности творческой интерпретации натуры. В то
время было достаточно сложно выставлять работы с обнаженной натурой,
так как мгновенно такие работы придавались суровой критике. И вот сейчас,
в течение нескольких лет, казахстанская галерея "АртНават" взяла на себя
задачу развить эту тему в виде сформировавшейся уже художественноэстетической концепции. Целью данных выставок было показать явление
гармонии и красоты.
Ню, как жанр искусства, призванный явить миру обнаженное тело
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имеет давние сложившиеся традиции. Ню отображает идеал красоты своей
эпохи и народа. Характер звучания и разнообразие ню зависели от
социальной среды, где творили художники. Ну а сегодня художники,
совмещая накопленный опыт в данном жанре и свою оригинальность,
создают новые направления.
Итак, художник ищет способы художественного обобщения,
усиливающие эмоциональность и экспрессивность создаваемого образа. Этой
цели служат разнообразные приемы стилизации. Стилизованная форма лишь
в чем-то сходна с оригиналом и предполагает возникновение новой, более
выразительной формы. Стилизация в определенной степени призвана
заменить слишком привычный, кажущийся малопривлекательным образ чемто необычным, свежим, придать ему особую выразительность.
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Түйін
Мақалада нұсқаны шығармашылық стилизациялау сұрақтары
зерттеледі. Авторлар шыныйы ырғақта түрлендірумен оны айқындау
жолындағы шартты образ және оның негізгі және ерекше қасиеттерін
жалпылаудағы стилизацияны қарастырады.
Summary
In the article the teaching of style of clothes is considered as a necessary
component of training of future artists and designers. Method of teaching of style
is expounded with support of the common principles of creative works.
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БОЛАШАҚ БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Е.Қ.Боранқұлов – аға оқытушы,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
«Ұрпағы білімді халықтың болашағы жарқын болады» дегендей, жас
ұрпаққа білім беру – бүгінгі күннің басты талабы. Ел Президентінің
«Қазақстан
–
2030»
стратегиялық
бағдарламасында
барлық
қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы және
елдің денсаулығын жақсарту міндеттерімен бірге жас ұрпаққа білім мен
тәрбие беру мәселесі атап кӛрсетілген /1/. Осыған орай, тәуелсіз
мемлекетімізде еңбекқор, кәсібін терең түсінетін, ӛзінің білімі мен іскерлігін
жан-жақты қолдана білетін мамандар даярлау қажеттігі туады. Ӛйткені кез
келген мемлекеттің жоғарғы мектебінің маңызды әлеуметтік қызметі
болашақ маманның ӛз мүмкіндіктерін кӛрсете алуына жағдай туғызу болып
табылады. Осы айтылған міндеттер – мамандар даярлайтын жоғары оқу
орындарының алдында тұрған негізгі алғы шарттар.
Білімді әлеуметтік институт деп қарастыратын болсақ, оның маңызды
бір проблемсы – үздіксіз білім тұжырымдамасы бойынша, бүгінгі ғылымитехникалық, технологиялық тӛңкеріс жағдайында материалдық және рухани
ӛндірістің, тұтыну мен бӛліністің, жеке адамның бір қалыпты ӛмір сүруі мен
жан-жақты дамуы үшін бүкіл ӛмірінде үздіксіз білімін дамытып, рухани
байып отыруы қажет. Бір сӛзбен айтқанда, білім – әрбір адам және бүкіл
қоғам үшін қажеттілік.
Үздіксіз білім адамдардың кәсіби, әлеуметтік іс-әрекетінің толық іске
асырылмай отырған жағдайында ӛте қажет. Әрбір адамның үздіксіз білім
алуы және ӛз бетінше білімін кӛтеруі - бүкіл қоғамның және әрбір адамның
мақсаты.
Мамандар мен жұмысшыларға кәсіптік білім беру, оларды
мамандыққа даярлау, қайта оқыту, біліктілігін кӛтеру. Қазіргі заманғы
ӛндіріс салалары, қоғамның рухани
ӛмірі әрбір азаматтан жалпы,
политехникалық, компьютерлік білімді ғана талап етіп қоймайды, сонымен
қатар арнаулы кәсіби мамандықты, икемділікті қажет етеді. Кәсіптік білім
жеке тұлғаның, яғни әрбір адамның жан-жақты дамуының қажеттілігі болып
саналады. Кәсіби бағдарлама кӛптеген салаларда қолданылады екен. Ол
педагогика, психология, тарих, әлеуметтану, мәдениеттану, т.б. салалармен
байланысты.
12 жылдық оқу мерзіміне кӛшуде кәсіптік мектептердің алатын орны
ерекше. XXI ғасыр біздің алдымызда жаңа міндеттер қойып отыр. Оның ең
басты міндеттері – еліміздің әлемдік қауымдастыққа енуі, экономикасы мен
білімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Орта білім беру жүйесін 12 жылдық оқыту мерзіміне кӛшірген
жағдайда кәсіптік мектептердің құрылымы, оқу жүйесі, сатысы қандай
болады! Осы мәселелер қазіргі кәсіптік білім саласында еңбек етіп
жүргендерді алаңдатуда.
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12 жылдық білім беру стандартына сәйкес мектеп табалдырығынан
бастап оқушыларға кәсіби бағытта білім беру қарастырылып отыр. Осыған
орай кәсіби білім беру мақсатында «Бейнелеу ӛнері» пәнінің алатын орны
ерекше. Жоғарғы сынып оқушыларының эстетикалық мәдениетін,
эстетикалық талғамын арттыру кәсіби білім деңгейін кӛтеруді қажет етеді,
сол себептен ұлттық бағыттағы инновациялық технологияларды сабақ
жоспарына ендірген жӛн.
Бейнелеу ӛнері сабағында экономикалық, экологиялық, эстетикалық
білім беру басты міндет болып табылады. Нарық экономикасы талаптарын
жүзеге асыру ісіне еркін еңбек пен жоғарғы ӛнімділік кепіл бола алады.
Қазіргі заманғы ӛндіріс салалары, қоғамның рухани ӛмірі әрбір азаматтан
жалпы, политехникалық, компьютерлік білімді ғана талап етіп қоймайды,
сонымен қатар арнаулы кәсіби мамандықты, икемділікті, жоғары техникалық
оқу орындарында болашақ маманның коммуникативтік құзыреттілігін
қалыптастыру қажет етеді.
«Құзыреттілік» ұғымына ғылыми психологиялық әдебиеттерде алғаш
түсінік берген ғалымдардың бірі – неміс психологы Хабермес. Ол
құзыреттілікті тілдік коммуникация теориясында әлеуметтік термин ретінде
қолданған /2/. Кейіннен «құзыреттілік» ұғымы әлеуметтік психология
саласындағы еңбектерде кездеседі. Онда мынадай түсінік берілген: «... ӛз
ісін, қиын байланыстарды, құбылыстар мен үдерістерді, сонымен қатар
мақсатқа жету үшін белгіленген тәсілдер мен құралдарды жетік меңгеру»
/3,27/. Әлеуметтік психолог Д.Брунер құзыреттілікті неғұрлым беделді
маманға тиесілі қасиеттердің жиынтығы деп қарастырған /4/. Бұл анықтамаға
сүйенетін болсақ, құзыреттілік кәсіпқойлықтың атрибуты деп түсінуге
болады. Жалпы психологиялық зерттеулерде құзыреттілікке екі түрлі
кӛзқарас туған: біріншісі, субъекттің кәсіби даму деңгейі ретінде; екіншісі,
оның жалпы психикалық сипаттамасының элементі ретінде.
80-жылдары «құзыреттілік» ұғымы оқу үдерісін басқаруға қатысты
еңбектерде пайда бола бастады. Бұл еңбектерде тек білімдердің жиынтығы
ретінде ғана емес, сонымен қатар білімнің нақты құралының мүмкіндіктері
ретінде кӛрініс тапқан. Яғни, құзыреттілік жеке тұлғаның негізгі
компоненттерінің бірі ретінде және адамның іс-әрекетінде кездесетін
міндеттерді табысты шешуде
жеке тұлғаның бойындағы қасиеттерінің
жиынтығы ретінде қарастырылады (М.Альберт, М.Мескон, А.М.Омаров
және т.б.). Э.Клэрстің пікірінше, «құзыреттілік» мүлде жоқ, ол тек нақты
мамандықта кездеседі /2,32/.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, құзыреттілік жеке
тұлғаның кәсіби іс-әрекетін игеру барысында пайда болатын жаңа бейнесі
ретінде қарастырылады екен.
Жеке тұлғаның құзыреттілігін қалыптастырудағы үлкен роль еңбек,
ӛзара қарым-қатынастар, адамдардың әлеуметтік және саяси институттары
сияқты әлеуметтік факторларға тиесілі. Бұл – диалектикалық тұтастықтың
арасында жүзеге асатын үдеріс.
Компетенттілік ұғымының мазмұны мыналардан тұрады: білімнің
мобилдігі, әдістерді дұрыс пайдалануы және ойлаудың сынилығы.
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Кейбір зерттеушілер «құзыреттілік» ұғымын былай нақтылайды:
«құзыреттіліктің маңызды белгілері болып мынадай критерийлердің
комбинациясымен белгіленетін деңгей саналады:
- іскерлік пен білімді меңгеру деңгейі (іскерлік пен білім саласы);
- іскерлік пен білімнің кеңдігі және диапазоны;
- арнайы тапсырмаларды орындауға қабілеттілік;
-ӛз жұмысын ұтымды ұйымдастырып, жоспарлау қабілеті;
-тосын жағдайларда ӛз білімін қолдана білуге қабілеттілігі (техника,
технология, еңбек ұйымдастыру мен оның шарттары ӛзгерген жағдайда, тез
бейімделу).
Авторлардың
осы тобы екінші терминнің дербес анықтамасын
ұсынады: «Құзыреттілік - «істі біліп», іс-әрекет атқаруға қабілеттілікті
білдіретін жалпы балама термин. Әдетте, белгілі бір әлеуметтік кәсіби
мәртебесі бар адамдарға қатысты қолданылады, оның орындайтын міндеттері
мен шешетін күрделі проблемаларының нақты деңгейіне сай білім мен
іскерлігінің сәйкесті бӛлігін анықтайды» Кӛріп отырғанымыздай, бұл
анықтама құзіреттіліктің кәсіптік белгілерін де қамтиды, олар жеке тұлғаға
байланысты жайттарды толықтырады. Сондықтан теңестірудің орнына
авторлар талданып отырған ұғымдарды бүтін мен бӛлшектің ӛзара тәуелділігі
ретінде құрастырады.
Болашақ шығармашыл, кәсіби маманды оқытушының жоғары
шығармашыл тұлғасы ғана даярлай алады. Бұл – жалпы және кәсіби білім
берудің кез келген жүйесін дамытудың ең маңызды постулаттарының бірі.
Құзыреттіліктің бар-жоғын адам еңбегінің нәтижесіне қарапайымдау
қажет. Кез келген қызметкер, ӛз әрекеті мен кәсіби іс-әрекеттің түпкі
нәтижесіне сай талаптарға жауап беретін жұмыстарды орындаса ғана, кәсіби
құзыретті болып саналады. Бұл құзыреттілікті пайымдаудың жалқы жолы.
Жеткен нәтиже емес, белгілі бір жетістікке жету үшін тырысуды
құзыреттілікке телуге болмайды. Құзыреттілік эволюциялық парадигмалық
деңгейдегі түсінік бойынша қарастырылады. Соған орай, құзыреттілік
ұғымының кешенді түрде зерттелу барысында болашақ маманның кәсіби
құзыреттілігін дамыту бағытындағы пікірлер туындайды.
Осыған орай, кәсіби құзыреттіліктің түрлерін ажырату қажет: арнайы
құзыреттілік; әлеуметік құзыреттілік; жеке тұлға құзыреттілігі; дара
құзыреттілік. Кәсіби құзыреттіліктің түрлеріне жеке-жеке тоқталайық:
- арнайы құзыреттілік – ӛзінің кәсіби іс-әрекетін жеткілікті дәрежеде
меңгеру, ӛзінің кәсіби қалыптасуын жобалай білу;
- әлеуметтік құзыреттілік – бірлесе (топпен, кооперативпен, т.б.) кәсіби
іс-ірекетті атқаруды, ынтымақтасуды, сондай-ақ, осы кәсіпке қатысты
қарасымды меңгеру, ӛзінің кәсіби еңбегінің нәтижелері үшін әлеуметтік
жауапкершілік;
- жеке тұлға құзыреттілігі – ӛзін кӛрсете білу мен қалыптастырудың
амалдарын, жеке тұлғаның кәсіби деформацияларына қарсы тұру құралдарын
игеру;
- дара құзыреттілік – ӛзінің қабілетін жүзеге асыру және кәсіп аясында
ӛз даралығын қалыптастыруға қабілеттілік, кәсіби тұрғыдан ӛсуге деген
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даярлығы, ӛзінің даралығын сақтауға деген қабілеті, кәсіби тұрғыдан
қартаюға бой бермеу, ӛз еңбегін артық уақыт пен күш жұмсамай-ақ ұтымды
ұйымдастыруға икемділігі, еңбекті қиындықсыз, шаруасыз, тіпті, сергіту
арқылы нәтижеге жеткізу.
Маманның кәсіби-құзыреттілігінің проблемасы – күрделі де кӛпқырлы.
Бұл философияда, педагогикада, психологияда, әлеуметтануда, кәсіби білім
беруде, акмеологияда, андрогогикада, еңбек психологиясында, т.б. гуманитарлық ғылымдарда әр қырынан қарастырып жүр. Мәселе кешенді түрде
зерттелуде. Кешенді зерттеу аталған ғалымдардың бұл проблеманы шешудегі зерттеуде мүмкіндігін шектеу емес, керісінше, сол салалрдың нәтижелерін саралай пайдалана отырып, маманның кәсіби біліктілігі, оның
маңызы, мазмұны, құрылымы, қалыптасуы мен дамуының, шарттылығы мен
мүмкіндіктерінің тұтас сипатын педагогикалық, психологиялық тұрғыдан
ашу.
«Маманның кәсіби құзыреттілігі» антикалық заманда-ақ пайда болған.
Платонның оқытуды жоғары деңгейде айқындауы, Аристотельдің жалпы кең
білім беру мен кәсіпке үйретуді байланыстыру негізінде жоғары білімнің
реалистік ұстанымын дамытуы, ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда зайырлық кәсіби
мектептерді жоғары оқу орындары ретінде қайта құру, қазіргі кӛпсатылы
жоғары білім берудің қалыптасуы сияқты тарихи ілгерілемелі ӛзгерістер
кәсіби құзыретті, бәсекеге қабілетті маман даярлау жолындағы ізденістерінің
дәлелі бола алады.
Қорыт келе, болашақ бейнелеу қнері пәні мұғалімдерінің кәібиқұзыреттілігінің проблемасы – күрделі де кӛпқырлы. Бұл философияда,
педагогикада, психологияда, әлеуметтануда, кәсіби білім беруде,
акмеологияда, андрогогикада, еңбек психологиясында, т.б. гуманитарлық
ғылымдарда әр қырынан қарастырып жүр. Мәселе кешенді түрде зерттелуде.
Кешенді зерттеу аталған ғалымдардың бұл проблеманы шешудегі зерттеуде
мүмкіндігін шектеу емес, керісінше, сол салалрдың нәтижелерін саралай
пайдалана отырып, маманның кәсіби біліктілігі, оның маңызы, мазмұны,
құрылымы, қалыптасуы мен дамуының, шарттылығы мен мүмкіндіктерінің
тұтас сипатын педагогикалық, психологиялық тұрғыдан ашу болып отыр.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030. - Алматы: Білім, 1997. - 256 6.
2. Болина М.В. Формирование социокультурной компетенции будущего
учителя: Автореф. дисс ... канд.пед.наук. – Челябинск, 2001. – 19 с.
3. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное
образование. – Екатеринбург: Урал. гос.проф.универ-та. 1998. – 126 с.
4. Брунер Дж. Психология познания. – М.:Прогресс, 1989. – 412 с.
Резюме
В данной статье раскрываются проблемы подготовки будущих
учителей изобразительного искусства в формировании профессиональных
умений и навыков.
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Summary
In this article the problems of training the future teachers of depictive skill in
the region of shaping of the crafts and habits are revealed.
ДӘСТҤРЛІ ӘН НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ПРОБЛЕМАЛАРЫ
А.А.Мұхамбетжанова ҚазМемҚызПУ, аспирант
Оқушыларды дәстүрлі музыка негізінде оқытудың ӛзіндік
ерекшеліктерімен мүмкіндіктері бар. Музыка пәнінің деңгейін кӛтеру,
дәстүрлі музыка негізінде білім беру ісін жетілдіру, оның тиімділігін арттыру
қажеттігі туып отыр. Халықтың музыкалық мұрасын жинап-теріп, оны
зерттеу жолында артына ұмтылмас із қалдырған А.В.Затаевич, академик
А.Қ.Жұбанов,ӛнер зеттеушілері Б.Г. Ерзакович, П.И.Аравин, Б.Ш.Сарыбаев
сынды ғалымдардың ұлан-ғайыр еңбектері халқымыздың игілігіне жарап,
ұрпақтан-ұрпаққа тарап жатыр. Білім берудің бұл жағын, әсіресе тӛменгі
сынып оқушылары әлдеқайда айқын сезінеді. Бұл міндет педагогикалық
міндеттермен қатар оқушылардың ұлттық музыкаға оның ішінде дәстүрлі
әнге деген саналы кӛзқарасын қалыптастыра отырып жүзеге асырылады.
Соңғы жылдары дәстүрлі музыканың әрбір жанрын бӛлек арқау етіп, жеке
дара зерттеу жұмыстары қолға алына бастады. Олардың қатарында ӛнер
зерттеушілері Б.Балтабаев, Б.Аманов, П.Шегебаев. т.б атауға болады.
Республика ғылымы саласында жас ұрпақты халық музыкасы арқылы
тәрбиелеу мәселесі жан-жақты да, терең зерттеле бастады. Бұл орайда
С.А.Үзақбаева, М.Х.Балтабаев,Т.К.Қышқашбаев, Л.К.Дүйсенбаева және т.б.
Аталған еңбектердің әрқайсысы дәстүрлі музыка мәселесінің теориялық
негіздемесін қамтамасыз етіп, әрі қарай жетілдіру жолдарын, белгілеуге үлес
қосады. Сонымен оқушыларды дәстүрлі музыка негізінде оқытудың
мәселесін қарастыра отырып, біріншіден жалпы дәстүрлі әнге деген
қызығушылығын арттыру тәсіліне кӛңіл бӛлінеді.
Педагогика ғылымының тарихымен мектептің қалыптасу кезеңдеріне
тоқталар болсақ, белгілі педагогтар оқу тәжірибе ісінде қызығушылықпен
оқытуға үлкен мән берді. Мысалы, Жан-Жак Руссо оқыту процесінде
қызығушылыққа кӛп кӛңіл бӛле отырып, «оқушының кез-келген
материалына қызығушылығы болса, оны тез әрі қарай меңгеріп кете алады,»
- деді. Я.А.Коменский еңбектерінде танымдық қызығушылықтың маңызын
айқындайды, оқуға, білімге, қызығушылықты арттыруда оқу материалының
тиімділігін атап керсетті. К.Д.Ушинский педагогтардың ой-пікірлерін қолдай
келе «Ешбір қызығушылықсыз, тек мәжбүр ету арқылы жүргізілген оқу
қажетсіз, ол оқушы бойындағы білімге деген құштарлығын жойып жібереді»,
- деп жазды.
Айталық XVII ғасырда француз сенсуалистері мен материалистері
Гербарт, Кондильяк, Гельведций психология ғылымында, қызығушылықтың
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ұғымын пайдалана отырып, қызығу-педагогиканың ең негізгі ұғымы деген
тұжырым жасады.
Белгілі психологтар С.А.Ананьин, М.Р.Беляев, Л.И.Божович,
С.Л.Рубинштейн, В.Н.Мясинщев т.б. ғалымдар "қызығу" ұғымына ӛздерінің
түрлі кӛзқарастарын білдіре отырып, "қызығушылық" - жеке адамның белгілі
бір бағыттылығы деген ортақ пікірге келеді.
Педагог, музыкант Б.Асафьев "Музыка сабағындағы болып жаткан
әрекеттерге эмоциялық қатынасын дамытудын ең негізгісі - оларды
қызықтыра білу" — деді. Ал Д.Кабалевский "Музыкаға деген қызығушылық,
музыкамен әуестену, ұнату да оны ғажайып сұлулығын тусіну үшін қажетті
шарт. Сонда ғана ол ӛзінің тәрбиелік және танымдық ролін атқара алатын
болады. Ал музыкаға қызықпаған, онымен айналыспаған, оны ұнатпаған
адамға білім және тәрбие берем деу сәтсіздікке ұшыратпай қоймайды". Бұдан
шығатын қорытынды: балалардың дәстүрлі әнге қызығу сезімін оятпай,
олармен музыкалық сабақ ӛткіземін деу бос әурешілік.
Ал халық әндерін, дәстүрлі әнді ұнату, оған қызығу сезімдері арқылы
балаларға музыкалық аспантың нағыз кӛркем үлгілерін, халық әндерінің
шығу тарихын, домбырада ойнау тәсілдерін педагогикалық негізде түсіндіру
қажет.
Қызығушылық мәселесі қазақ ойшылдары мен философтарының да,
ағартушы педагогтарының да назарынан тыс қалмаған. Олар айналаны танып
білуде қызығушылықтың роліне үлкен мән берген. Әсіресе балаларды
тәрбиелеуде олардың
білімге қызығушылығын қалыптастырудың әдіс
жолдарын қарастырған. Мысалы, Әл-Фараби «Философияны үйрену үшін
қажетті шарттар" атты трактаттарында баланың ішкі сезімдеріне әсер ете
отырып, мұғалімнің оқыту процесінде қызығушылықпен ынта тудыра білуі
жӛнінде пікір айтты: "Рухани негізі түзу болса, оның тілегі, қалауы дұрыс
болады. Оқу-үйрену нәтижесінде шәкірттің ниеті әсер етеді, кӛңіл алауы
болмақ». Сонымен қатар Ибн-Синаның тәрбие беру туралы пікірі де ӛте
құнды. Ол, «егер бала - ұжымды тәрбиеленсе, онда ол жалықпайды, сабаққа
ынтасы мен қызығушылығы пайда болып, басқалардан қалып қоймауға
талпынады» - дейді.
Ғұлама Абай да ӛзінің 38-қара сӛзінде адамның адамдығы -тәрбиелілігі,
ақылы мен ғылымы (алған білімі) туа біткен денсаулығына, психологиялық
жан дүниесінің дұрыстығына тәуелді дегенді айта келе, оқуға баулудың
мынадай педагогикалық жолын ұсынады: "Ғылым — білімді әуел бастан бала
ӛзі іздеп таппайды.
Басында зорлық яки алдау мен үйір қылу керек, үйрене келе ӛзі
іздегендей болдырудың, қызықтырудың тәсілдерін меңзейді. Балалардың
ӛнер-білімге деген талабы олардың қызығушылығын оятып, тәрбиелеген
жағдайда ғана жеміс бере алатындығына халқымыздың ұлы ағартушысы
Ы.Алтынсарин сол кезде жіті назар аударып, пікір білдірген.
Ы.Алтынсариннің кӛзқарастарында балаларды мектепке, сабаққа, кейіннен
ғылымға ӛз бетімен кұштарландыратынын сабақ балаларға ана тілінде
қарапайым, қызықты ұғындырылып, әңгімелер мен ертегілер, мысалдар мен
ӛлеңдер орынды пайдаланса, олардың білім алуға қызығушылығы арта
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түсетіні айтылады. Қызығушылыққа қатысты осы ұғымдарды пайдалана
келе, «оқушылардың дәстүрлі әнге қызығушылығын арттыру, олардың бұл
іске белсене араласу дағдысын қалыптастырады .
Дәстүрлі әнге деген қызығушылық жалпы білім беретін мектептерде
ән-күй пәні және сыныптан тыс жұмыстар барысында да мұғалімдердің
мақсатты, жүйелі басшылығымен жүзеге асады. Бұл жерде, әлбетте, басты
рольді жеке тұлғаның ӛзіндік қызығушылығы аркылы атқарады. Сӛйтіп,
жалпы әнге деген дұрыс кӛзқарастың қалыптасуына негіз болады.
Ал ӛскелең ұрпаққа дәстүрлі музыканың тәрбиелік сипатын саралау
орасан зор роль атқаратыны белгілі. Қазақстанда дәстүрлі музыканың
дамуы халықтың кӛп ғасырлық тарихымен оның тұрмыс-салтымен,
мәдениетімен тығыз ұштасқан. Мәселен, бір ғана қазақ халқының ұлттык
аспаптары және дәстүрлі әнге халық бұқарасының рухани творчествосының
бағалы нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар қазіргі кезде музыканың
тәрбиедегі әрбір халықтық мәдени және рухани мұрасына дұрыс кӛзқарасты
қалыптастыру, оларды пайдалану жолдарын іздестіру ерекше мәнге ие болып
отыр. Жеткіншек ұрпаққа дәстүрлі музыка арқылы тәрбие беру мәселесі
бойынша материалдар да бүгінгі мектептердің практикалық тәжірибесінде
бар болғанына қарамастан, бұл проблеманың кӛптеген аспектілері
Қазақстанда әлі де зерттелмегені іс құпия емес. Жоғарыда айтып
кеткеніміздей дәстүрлі ән оқушылардың қызығушылығын қарастыра отырып
оның эстетикалық тәрбиесіне, ұлттық ерекшеліктеріне, шығу тарихына және
сол жанрды қолдана отырып ұлттық ойлау және болмысын қалыптастыруына
негіз болып отыр.Жалпы музыканың тәрбиелік сипаты жӛнінде шығыстың
ұлы, ойшылы, әмбебап ғалым әл-Фараби «музыкалық әуендер жақсы мінезқұлық машықтарын, адамның қоғамдық мұраттарын қалыптастыруда елеулі
роль атқарады және музыка мен ән адамды эстетикалық сезімдерді туғызу
аркылы кісінің ӛзін-ӛзі тәрбиеленуіне, бойдағы нашар қасиеттен арылуына
ықпал етеді»- деп жазды.
Аспапта ойнау кезінде балалардың тұрып-ойнау немесе отырып
қалпын қадағалау қажет. Аспаптарды меңгерудің ең алғашқы қадамы ретінде
оқушылардың ырғақ сезімін дамытатын қарапайым жаттығулар жасау, әр
аспаптың ерешеліктерін ескеру, орындалатын жаттығудың балалардың
меңгеруіне жеңіл әрі түсінікті болуын қадағалайды
Сонымен сабақ ӛткен сайын оқушылардың аспапты меңгеру шыңдала
түседі. Мұғалім әр әнді немесе күйді оқушыларға орындату кезінде оған
шығармашылықпен қарап, музыкалық аспаптарға лайықтауға болады, тек ол
шығарманың орындалу сипаты қандай, мазмұны нені бейнелейді,
композитордың айтайын деген ойы не екенін кӛрсету керек. Сонымен
аспапты
ойнау
музыкалық-педагогика
негізінде
оқушыларды
ұйымшылдыққа, бірлікке, сезімталдыққа, адамгершілікке баулыса,
оқушылардың эстетикалық тәрбиесіне де мейлінше ықпал жасаудың тиімді
жолдарын белгілеу ерекше маңызды.
"Эстетикалық тәрбие - ӛмірдегі табиғат пен ӛнердің әсемдікті
қабылдап, бағалауға және түсінуге қабілетті адамның пәрменді түрде қалыптастырудың нысаналы жүйесі. Эстетикалық тәрбиенің аса маңызды құрамы
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ӛнер болып табылады. Ал дәстүрлі әннің эстетикалық тәрбиедегі ролі оңың
мәнімен ӛзіндік атқаратын қызметімен анықталады. Себебі, дәстүрлі музыкада кӛркем бір образ бере отырып, оқушыларға оны танып білуіне, рухани
болмысына септігін тигізеді. Бұл эстетикалық тәрбиенің ішінде ӛте кең, сан
қырлы ұғымды қамти отыра, оқушыларға аспапты музыканың әрбір халықтың мәдени және рухани мұрасына дұрыс кӛзқарасты қалыптастыру, оларды
мектепте пайдаға жаратудың жолдарын кӛрсету маңызды мәнге ие болып
отыр. Мұның бәрі, әлбетте, музыка пәні мүғалімдерінің іскерлігінің нәтижесінде жүзеге асады. Осы орайда академик Асафьев былай деп атап кӛрсетеді: «педагог-музыкант ӛзінің күнделікті жұмысында аспапты орындаушы ретінде, хордың жетекшісі ретінде музыкалық әдебиетті жақсы білетін
әрі оны еркін меңгерген тарихшысы ретінде ӛзін кӛрсете білуі тиіс»
Сонымен жоғарыда айтылған педагог-ғалымдарымңздың ой-арқылы,
дәстүрлі музыканың оның ішінде дәстүрлі әннің оқушыларға жан-жақты тәрбие мүмкіндігінің жоғары екенін, олардың педагогикалық мән-маңызының
бүгінгі таңда бұрынғыдан да арта түсетінін, әсіресе балалардың қызықтыра
отырып тәрбиеленуін қалыптастыруда тиімді құралы ретінде пайдалануға
болатындығын дәлелдейді.
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Резюме
В статье рассматриваются педагогические проблемы традиционной
песни в общеобразавательной школе. Традиционная музыка должна быть
вплетена в систему образования, но не в качестве отдельных этнографических элементов, а как необходимая связь народного искусства с современной жизнью. Надеясь на творческий подход педагога и самореализации
своих знаний, способностей, выявляя интерес учащихся к традиционной музыке, можно правильно внедрять народное искусство в учебновоспитательный процесс.
Summary
This article considers the teaching problem of traditional music in
comprehensive school. Traditional music must be part of system of education, not
as separate ethnographic element, but it must be as connection between national art
and present life. Using teacher’s creative approach and self-realization of his
knowledge, abilities, and revealing the students’ interest to traditional music, it’s
possible to introduce national art to teaching and educational process.
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ҚОРҚЫТ АТА − ҰЛЫ ОЙШЫЛ, МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ
Қ.Бекбенбетова Абай атындағы ҚазҰПУ- дың «Бейнелеу, музыка және хореграфияны
оқыту әдістемесі» кафедрасының оқытушысы
Қазіргі таңда мемлекетіміз егеменді ел болып, етек-жеңін түзеп,
кеткенін түгендеп, кемтігін толтырып жатқан тұста, ұлттық құндылықтармыз
бен ел бірлігін сақтауда сан ғасырлық тарихымызда ӛткен атабабаларымыздың жауынгерлік дәстүрін терең зерттеп дәріптеу арқылы,
тәуелсіз еліміздің жастарын Отанын сүйюге, ұлт намысын қорғауға, ерлікке
баулу басты міндетіміз. Барша түркі халқының ғұлама ойшылы және кемеңгері Қорқыт Ата әлемдік ақыл-ой тарихимыздағы оқшау тұлғалардың бірі.
Оның жырларында түркі халқының елдігін нығайтқан Баяндур, Қазан сынды
бишілердің парасаты дәріптеледі. Намыс пен ар, ел мен жер, қарыз бен парыз
туралы тәлімді тәмсіл ӛнеге етіледі.
Қорқыттың мемлекет басқаруға қатысуы мен ел билеуі оның ұзақ
жылдар бойы уәзірлік қызметті атқаруымен байланысты. Бабамыздың
даналығы бей-жай, енжарлық емес, елдің мұң-мұқтажына кӛңіл аударатын,
оларды әділетті жолмен шешуге ұмтылатын, елдегі азаматтар мен ұрпақтарды биіктете, асқақтата қалыптастыратын қағидалар ұсынуға кеңес беретін,
әрекетшіл, игілікті істерге ұмтылатын, ел болашағын ойлайтын, отансүйгіштік пен еңбексүйгіштікті сақтайтын данагӛйлік.
Ол үш ханға уәзірлік жасап ел басқару ісіне тікелей араласып, Оғыз
қарулы күштерін нығайтуға үлкен әрекет жасаған ірі тұлға. Сол кезеңде ол
әскерлерді сапқа тұрғызғанда ортасын алқа-қотан жасап, оларды оң қол, сол
қолға бӛлуді енгізеді. Әлеуметтік жора (заң) негізін жасағап, осы заңда атабабалардың ӛмір сүрген мекенін ―жерұйық‖ ретінде қарастырған. Оны
сыртқы жау шабуылынан қорғау, жер-суды белгілі тәртіппен пайдалану, даужанжалды ақылмен шешу, кінәліні жазалау сияқты салаларға бӛліп қарастырады. Сондай-ақ қалың әскерді қос қанаттап орналастыру, кӛпшілік жиында тәртіппен отыру, ас үстінде мүше беру, шүлен тарату тәртіптерін дәстүрлік жүйеге келтірген. Осылайша, қазақ халқының әдет-ғұрпына негізделген заңдар жүйесін жасаған.
―Қорқыт хикаясында‖ ол әр уақытты меңзеп сӛздер сӛйлейді, оғыз
қауымының халін баяндайды. Қандай істер болса да, оның кеңесінсіз жүзеге
аспайды. Қорқыт оғыз бектерінің ортасында сӛз сӛйлейді, насихат айтады.
Хикаяда Қорқыт: ―Кӛргенге кӛз, естігенге құлақ болу үшін істейтін кӛп
шаруалар бар. Ханды оғыз нәсілінен, Боз ақ ұғландарынан қойып, соған
бағыну керек, екі кісіні кӛтермеу керек. Ел ағасы біреу болса, ел түзеледі,
екеу болса бұзылады‖ – деп халықты бірлікке, тұтастыққа шақырады /1/.
Ойшыл ел басқаратын бек елді заң, тәртіптің күшімен басқаруы керектігін ұлағатты сӛздері арқылы тұспалдап жеткізеді. Заң жоралары арқылы
ғана әділетсіздікті, ӛзім білемдікті, әр түрлі бассыздықтарға тосқауыл қоюға
болады деген ойын айтады. Дана қарттың ой-арманы – әділдік, кісілік қағидаларынан бастау алатын биліктің әр-түрлі әлеуметтік топтарымен екі жақты
келісімде болуын және сол арқылы мемлекетті күшейтуді мақсат ететін –
«елді басқару ӛнері», сонымен қатар оның кейбір нақыл сӛздерінен,
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күйлерінен Отырардың ұлы ойшылы, Әбу-Нәсір-әл-Фарабидің «Қайырымды
қала тұрғындарының кӛзқарастары» атты трактатында айтылатын мінсіз
адамзат қоғамы, мамыражай заман туралы арманындарымен үйлесіп жатқанын аңғаруға болады.
Қорқыттың үәзірлік қызмет атқару кезінде маңына ел билеуші, ғалым
және ақылгӛйлер топтасқан. Қорқыт әділ қазылық жасап елді аузына қаратады, үлкен жиындарда сӛз бастап, жаңа туған бектердің балларына ат
қойып, бата береді. Бұл «Дірсеханұлы Бұқашжан жырында» кӛрініс табады.
Дірсеханның әйелі ұл тапқанда оның атын қоюға Қорқыт шақырылады. Ол
балаға бата-тілегін айтады.
Ей, Дірсе хан,
Бектік бер бұл ұғланға,
Тақ бер астына, ӛнерлі екен!
Қаз мойынды бедеу ат бер бұл ұғланға,
Мінре болсын, ӛнерлі екен!
Қой қорадан он мың қой бер бұл ұғланға,
Соғым болсын ӛнерлі екен!
Аруаналардан қызыл түйе бер ұғланға,
Жүк артатын кӛлік болсын,ӛнерлі екекн!
Алтын баулы отау бер бұл ұғланға,
Кӛлеңке болсын басына, ӛнрлі екен!
Құс иінді торқа тон бер ұғланға,
Киер болсын үстіне, ӛнерлі екен! /2/.
Ас-той үстінде мүше беру Қорқыт заманынан бастау алаған салтдәстүр. Данагӛй бабамыз малдың басы мен жамбасын жасы үлкен құрметті
адамға, құлақты отбасындағы кенже балаға, таңдайды шешен бол деп үлкен
ұлға, кӛзді бойжеткен қызыңа бер деген тілекпен шешесіне береді.
Осындай мүше тарату дәстүрі ағайын туғандардың ауыз-біршілігін,
құда-құдағидың арасындағы қарым-қатынасты нығайтатын мемлекеттік салт
дәрежесіне дейін кӛтерілген. Бүгінде оғыз-қыпшақ тайпаларының ішінде тек
қазақ халқы ғана құда мен құдағайға, қыз бен күйеу балаға, нағашы мен
жиенге, қимас адамға, жақын кӛршіге арналған малдың мүшесін атауды берік
сақтап келеді. Міне, Түркі қағанаты білім және тәрбие жүйесіндегі тәрбие
беруші тұлғаға тән даналық, ақылгӛйлік, білімділік, данышпандық қасиеттердің барлығын Қорқыт ата тұлғасынан табамыз.
1.
Мұқатаев С. Іргелі ел боламыз десек/ Ақиқат.- 1999.- № 8. – 12 б.
2.
Ысқақов Б. Қорқыт ата кітабы. – Алматы: Жазушы, 1994 –20 б.
Резюме
В этой статье раскрыты особенности государственной деятельности
Коркыта ата и проблемы управления государством. Автор подчеркивает, что
при правлении государством он основывался на социальных законах, был
наставником народа, помогал в развитии Огузского государства.
Summary
This article deals with the government and management problems of the
legacy of Korkyt Ata. Government was directed by Korkyt. When he had been
taking part in government affairs he made the basis of social laws. During his life
Korkyt told sayings for people. He helped to develop Ogyz state.
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