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Пән: музыка 
Сынып: 7 
Оқыту тілі: қазақ тілі 
7 сыныпта музыка пәнің меңгеруге 35 беріледі, 1 жартыжылдықта 16 сағат, 2 жартыжылдықта 19 сағат. 



 
Ұзақ мерзімді 

жоспардың бөлімдері 
Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаттары 

1 тоқсан  
1- бөлім. Дыбыс: 

Материалдар және 
формалар 

 
Музыка туралы жалпы түсінік. 
Фразаларды айқындау. 

7.3.1.1 ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 
7.3.2.1 тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау.  

 
Фразаларды талдау. 

7.3.1.1 ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 
7.4.2.1 Қарапайым музыкалық көркем құралдарын (ұзақтығын, 
ырғағын, қарқынын, ырғақ санын) анықтай отырып, ноталар 
бойынша музыкалық үзіндіні немесе музыкалық композицияны оқи 
білу. 

 
Музыканы интерпретациялау. 

7.3.1.2 композиторлардың шығармаларын немесе өзінің жеке 
композицияларын талдау кезінде музыкалық, музыкалық емес және 
техникалық құралдарды қолдануды әзірленген критерийлер негізінде 
бағалай білу;   
7.3.2.1  тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау;  
7.1.2.1 аспаптарда орындау, ән айту, композицияларды шығару және 
импровизациялау кезінде музыканттардың әртүрлі рөлдерін түсіну 
және өзінің жеке және ансамбльдегі орындау рөлін сезіну. 

 
 

Мәнерлеп орындау   

7.1.1.1 ансамбльдік, техникалық дағдыларды, мәнерлеп орындауды 
көрсете отырып, әртүрлі жанрлар мен стильдерде есту немесе ноталар 
арқылы музыкалық материалды орындауды және импровизациялауды 
үйрену; 
7.1.1.2 үйлесімділікті сақтай отырып, жеке немесе ансамбльмен ән 
айтқанда/аспаптарда ойнағанда, өзінің партиясын орындау. 

 
Музыкалық композиция 

7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 



бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару;  
7.2.1.2 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
музыкалық шығарманы әзірлеу, жоспарлау, қайта қарау, жетілдіру. 

 
Музыкалық композиция 

7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару;  
7.2.1.2 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
музыкалық шығарманы әзірлеу, жоспарлау, қайта қарау, жетілдіру.  

Музыкалық шығарманың презентациясы.  7.3.2.1 тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау;  
7.4.1.1 тапсырмаларды бағалау критерийлерін әзірлей білу және 
өзінің жұмысын және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру бойынша 
дәйекті ұсыныстарды енгізе білу;  
7.4.1.2 өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
критерийлерге сәйкес өзінің жұмысын таныстыра білу.   

2 тоқсан 
2-бөлім.  Дыбыс: 
Сандық медиа-
технологиялар  және 
музыка 

 
 
Музыкадағы  технологияларды зерттеу 

 

7.3.1.1 ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 
7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару. 

 
Технологиялардағы  музыканы зерттеу  

 7.3.1.2 композиторлардың шығармаларын немесе өзінің жеке 
композицияларын талдау кезінде музыкалық, музыкалық емес және 
техникалық құралдарды қолдануды әзірленген критерийлер негізінде 
бағалай білу.   

 
Би музыкасы  

7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 



Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару;  
7.2.2.1 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін идеялар 
мен материалдарды (музыкалық және музыкалық емес)  ұйымдастыра 
білу.  

Дыбыс пен сандық формат  7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару. 

Ремикс жазу, музыканы сынау. 7.3.1.1 ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 
7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару.  

Авторлық құқық. Композицияны шығару 7.3.1.1 ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 
7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару.  

 
Музыканы жариялау және қарастыру.   

7.4.1.1 тапсырмаларды бағалау критерийлерін әзірлей білу және өзінің 
жұмысын және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру бойынша дәйекті 
ұсыныстарды енгізе білу; 
7.4.1.2 өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
критерийлерге сәйкес өзінің жұмысын таныстыра білу.  

Музыкалық жобанының таныстырылымы 7.4.1.2 өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
критерийлерге сәйкес өзінің жұмысын таныстыра білу. 



3 тоқсан  
3-бөлім : Нота жазу  

Ноталарды жазу интерпретациясы  
7.1.1.1 ансамбльдік, техникалық дағдыларды, мәнерлеп орындауды 
көрсете отырып, әртүрлі жанрлар мен стильдерде ноталар арқылы 
есту немесе музыкалық материалды орындауды және 
импровизациялауды үйрену;  
7.1.2.1 аспаптарда орындау, ән айту, композицияларды шығару және 
импровизациялау кезінде музыканттардың әртүрлі рөлдерін түсіну 
және өзінің жеке және ансамбльдегі орындау рөлін сезіну. 

 Аккордтық символдар және ноталық 
жазба  

7.3.2.1 тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау;  
7.4.2.1 Қарапайым музыкалық көркем құралдарын (ұзақтығын, 
ырғағын, қарқынын, ырғақ санын) анықтай отырып, ноталар бойынша 
музыкалық үзіндіні немесе музыкалық композицияны оқи білу;  
7.1.1.2 үйлесімділікті сақтай отырып, жеке немесе ансамбльмен ән 
айтқанда/аспаптарда ойнағанда, өзінің партиясын орындау.  

  
 
Аккордтық символдар және ноталық 
жазба 

7.3.2.1 тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау;  
7.4.2.1 Қарапайым музыкалық көркем құралдарын (ұзақтығын, 
ырғағын, қарқынын, ырғақ санын) анықтай отырып, ноталар бойынша 
музыкалық үзіндіні немесе музыкалық композицияны оқи білу;  
7.1.1.2 үйлесімділікті сақтай отырып, жеке немесе ансамбльмен ән 
айтқанда/аспаптарда ойнағанда, өзінің партиясын орындау.  

  
Аккордтық бірізділік  

7.1.1.2 үйлесімділікті сақтай отырып, жеке немесе ансамбльмен ән 
айтқанда/аспаптарда ойнағанда, өзінің партиясын орындау;  
7.4.2.1 Қарапайым музыкалық көркем құралдарын (ұзақтығын, 
ырғағын, қарқынын, ырғақ санын) анықтай отырып, ноталар бойынша 
музыкалық үзіндіні немесе музыкалық композицияны оқи білу. 

  
Блюз 

7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару;  
7.4.2.2 Музыкалық аспаптардың дыбысталуын, дауыстардың 
жіктелуін, оркестрлер мен хорлардың түрлерін анықтау және 



салыстыру.  
  

 
12 тактілік блюздік музыка 

7.2.1.1 шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару;  
7.4.2.2 Музыкалық аспаптардың дыбысталуын, дауыстардың 
жіктелуін, оркестрлер мен хорлардың түрлерін анықтау және 
салыстыру.  

  
 
Импровизация және шығару. 

7.4.1.1 Тапсырмаларды бағалау өлшемдерін әзірлей білу және өзінің 
жұмысын және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру бойынша дәйекті 
ұсыныстарды енгізе білу;  
7.4.1.2 Өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
өлшемдеріне сәйкес өзінің жұмысымен таныстыра білу;  
7.1.1.1 ансамбльдік, техникалық дағдыларды, мәнерлеп орындауды 
көрсете отырып, әртүрлі жанрлар мен стильдерде ноталар арқылы 
есту немесе музыкалық материалды орындауды және 
импровизациялауды үйрену. 

  
Импровизация және шығару. 

7.4.1.1 Тапсырмаларды бағалау өлшемдерін әзірлей білу және өзінің 
жұмысын және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру бойынша дәйекті 
ұсыныстарды енгізе білу;  
7.4.1.2 Өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
өлшемдеріне сәйкес өзінің жұмысымен таныстыра білу  
7.1.1.1 ансамбльдік, техникалық дағдыларды, мәнерлеп орындауды 
көрсете отырып, әртүрлі жанрлар мен стильдерде ноталар арқылы 
есту немесе музыкалық материалды орындауды және 
импровизациялауды үйрену 

  
 
Еркіндік және формадағы игерусіздік 

7.3.2.1 тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау  
7.1.2.1 аспаптарда орындау, ән айту, композицияларды шығару және 
импровизациялау кезінде музыканттардың әртүрлі рөлдерін түсіну 
және өзінің жеке және ансамбльдегі орындау рөлін сезіну 
7.2.1.2 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
музыкалық шығарманы жоспарлау, қайта қарау, жетілдіру  

  
Музыкалық жобанының таныстырылымы 

7.3.2.1 тиісті пәндік терминологияны қолдана отырып, музыканы 
талқылау және талдау  



7.4.1.2 Өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
өлшемдеріне сәйкес өзінің жұмысымен таныстыра білу  

4 тоқсан  
4-бөлім: Музыка және 
қозғалыстағы 
бейнелер 

 
Музыка мен фильмді зерттеу 

7.3.2.1 Тиісті пәндік терминологи-яны қолдана отырып, му-зыканы 
талқылау және талдау; 
7.1.2.1 Музыканттар аспаптарда ойнағанда, ән айтқан кез-де, олардың 
композиция-ларды шығару және им-провизациялау кезіндегі әртүрлі 
рөлдерін және жеке және ансамбльдік орындауда өзінің рөлін  сезіну. 

 
Музыка мен анимацияны зерттеу  

7.2.1.1 Шығармашылық жұмысты орындау үшін музыкалық және 
музыкалық емес құралдардың кең спектрін (мысалы: компьютер 
бағдарламалары мен қосымшалары, Audacity, Soundation, Windows, 
Movie Maker, Киностудия және т.б.) қолдана отырып, әртүрлі стиль 
мен жанрда музыканы импровизациялау және шығару  
 
7.1.2.1 Музыканттар аспаптарда ойнағанда, ән айтқан кезде, олардың 
композицияларды шығару және импровизациялау кезіндегі әртүрлі 
рөлдерін және жеке және ансамбльдік орындауда өзінің рөлін  сезіну  

Музыка мен тірі театрлық қойылымды 
зерттеу 

7.3.1.1 Ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 

7.2.2.1 Музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін идеялар 
мен материалдарды (музыкалық және музыкалық емес)  ұйымдастыра 
білу;   
7.1.2.1 Музыканттар аспаптарда ойнағанда, ән айтқан кезде, олардың 
композицияларды шығару және импровизациялау кезіндегі әртүрлі 
рөлдерін және жеке және ансамбльдік орындауда өзінің рөлін  сезіну.  

Анимация / Жобаның жанды драмалық 
орындалуы 

7.3.1.1 ұлттық музыкалық шығармалар мен әлем халықтарының 
музыкасын тыңдау және салыстыру, тыңдалған музыканы талдау, 
әртүрлі қызмет түрлері арқылы өз сезімдері мен эмоцияларын 
білдіру; 
7.2.2.1 Музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін идеялар 
мен материалдарды (музыкалық және музыкалық емес)  ұйымдастыра 
білу. 

 
Дыбыстық әсерлер 

7.1.2.1 Музыканттар аспаптарда ойнағанда, ән айтқан кезде, олардың 
композицияларды шығару және импровизациялау кезіндегі әртүрлі 



рөлдерін және жеке және ансамбльдік орындауда өзінің рөлін  сезіну. 
 
Саундтрек жазу 

 
7.2.1.2 Музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
музыкалық шығарманы шығара білу және импровизациялай білу. 

Композиция, импровизация және 
дайындық 

7.2.1.2 Музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
музыкалық шығарманы шығара білу және импровизациялай білу; 
7.1.2.1 Музыканттар аспаптарда ойнағанда, ән айтқан кезде, олардың 
композицияларды шығару және импровизациялау кезіндегі әртүрлі 
рөлдерін және жеке және ансамбльдік орындауда өзінің рөлін  сезіну.  

 
Композиция, импровизация және 
дайындық  

7.2.1.2 Музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
музыкалық шығарманы шығара білу және импровизациялай білу; 
7.1.2.1 Музыканттар аспаптарда ойнағанда, ән айтқан кезде, олардың 
композицияларды шығару және импровизациялау кезіндегі әртүрлі 
рөлдерін және жеке және ансамбльдік орындауда өзінің рөлін  сезіну.  

Музыкалық жобанының таныстырылымы 7.4.1.2 Өткен материалды жинақтай отырып, әзірленген бағалау 
өлшемдеріне сәйкес өзінің жұмысымен таныстыра білу. 

 
 
 
 
 

 


