
Зерттеу тақырыбы:  
Отбасы, мектеп, қауымдастықтың 

ұрпақ тәрбиелеудегі бірлігіне ұлттық 
өнердің - домбыра үйретудің ықпалы 

Еділбаев Есіл 
Шакимова Дарияш 



«Есіл» домбыра студиясының  дүниеге келуі 

Домбыра студиясының қоғам, ата-ана 
сұранысы мен талаптарына жауап беруі 

Домбыра студиясының ұлттық дәстүрге 
негізделген оқу бағдарламасы, оқыту әдістері 
мен тәсілдері  
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4 Домбыра студиясының нәтижелері, зерттеу 
қорытындылары 

Мазмұны:  

Зерттеу мақсаты: балаларды  ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу мен дамытуда  қазақ 

халқының төл өнері күйді үйретудің тиімді жолдарын қарастыру. 



  
 

«Әр қазақтың төрінде домбыра тұрсын,  
әр шаңырақта Абайдың кітабы мен  

М. Әуезовтің «Абай жолы» романы тұруы керек». 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

 
   Зерттеу тұғыры:  

Жалпыұлттық «Мәңгілік Ел» идеясының құндылықтары. 

 «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы. 

 ҚР Президенті бастамасымен Ұлттық  домбыра күнінің жариялануы. 

Домбыраның мектептерде арнайы пән ретінде оқытыла бастауы 

 «Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі» «Қазақтың 100 әні мен 100 күйі» 
жобасы. 
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Жас маман ретінде 

мені ойландырған, 

ізденуге түрткі болған  

мәселелер 

2 
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Алғашқы сабақ 

беру тәжірибем:   

2 жыл,      2 

заманауи мектеп. 

Мәселеге жаңаша 

көзқарас, энтузиазм, тың 

идея, өзіндік  бастама  

4 

Қоғамдық сұранысқа  ие 

болу, жаңалықтың ата-

ана, қауымдастық 

тарапынан  қабылдануы 

«Есіл» домбыра студиясы қалай пайда болды?  
Домбыра студиясын ашу ИДЕЯСЫ қалай туды?  



1. Оқушыларды домбыра үйретуге қалай қызықтырамын? 
 

         2. Домбыраны қалай тез және оңай жолмен үйретуге болады? 
 

 
 
 
 

Мектепке алғаш келгенде жас маман ретінде мені ойландырған  
Сұрақтар:  

 
 
 



3.  Домбыра үйрету/ 

оқытудың ұлттық 

дәстүрге сай  

ерекшеліктерін 

ескермеу. 

5. Оқыту құралдары 

мен ресурстардың 

тиімділігі 

7. Домбыра 

үйренушінің/үйретушіні

ң  қажеттіліктерін 

ескермеу 

Домбыра үйретуде тиімді оқытуға кедергі келтіруі мүмкін 

жағдайлар 

4. Оқыту 

әдістері мен 

тәсілдеріне 

мән бермеу. 

1. Домбыра үйрету жөнінде қасаң пікірлер мен 

көзқарастар, музыкалық аспап/өнер деп қана 

қарау,  

ұлттық құндылық ретінде қабылдамау. 

2. Оқыту ортасына деген 

немқұрайлылық, арнайы 

жабдықталған 

кабинеттің болмауы. 

6. Домбыра 

үйренушінің жас 

ерекшеліктерін 

ескермеу 



Зерттеудің 
анықтаушы кезеңі 

 

Зерттеудің әдістері: сауалнама, сұхбат. 

                                       Әдіснама: зерделеу, отандық және шетелдік тәжірибелерді 
зерделеу,  деректерді талдау.  

 

 

 

1. Зерттеудің анықтаушы кезеңінде желілік АҚ пайдаланып, халық 
арасында сауалнама,   интервью жүргізу арқылы айқындалды:  

- студияның орналастырылатын жері (қаланың халық көп орналасқан орталықтары 
таңдалуы) 

- қатысушылардың қажеттіліктері (ноттамен және нотасыз/есте сақтау арқылы үйрену, 
уақыт икемділігі) 

2. Отандық және шетелдік тәжірибелерді зерделеу арқылы анықталды: 

- оқуға қолайлы орта жасау  (ұлттық нақыштағы және заманауи үлгідегі оқу орнын 
жабдықтау) 

- домбыраны үйретуде ұлттық ерекшеліктер ескерілген оқу бөлмесін құру (домбыраны 
малдас құрып отырып үйрену)   

- жихаздарды жасауда, орналастыруда балалардың кеңістігі болуы (оқу бөлмесінде 
балалардың отырып, арасында бел жазып жатып  алатын мүмкіндігі болуы) 

- оқушылардың  қызығушылықтарын, жас ерекшеліктерін ескеру (жеке, топтық  оқыту 
тәсілдері, сергіту сәттері)  

  

  

 



   
• Міне, осы суреттердегідей 

жағдайда сабақ беру жас ұстаз 
ретінде мені мүлде 
қанағаттандырмады. Мен балалар 
үшін басқа пәндердегідей арнайы 
жабдықталған домбыра 
сыныбының болуын, балаларды 
домбыра үйренуге қызықтыратын 
атмосфера тудырудың қажет 
екенін түсіндім. Осы идеямды 
2017 жылы Нұр-сұлтан 
қаласындағы «Инновациялық 
мектепте-лицейде» алғаш еңбек 
жолын бастаған сәттен бастап 
мектеп ұжымына айта бастадым. 
Дегенмен, бұл идеям жылдам 
қолдау көре қоймайтынын түсінген 
соң, сөзден іс-әрекетке көшіп, 
проактивті болып, өзімнің 
бастамаммен, өзімнің қолыммен 
жасалған әрі заманауи үлгіде 
жабдықталған «Есіл домбыра 
студиясын» өзімнің туған 
қаламда, Қарағанды  өңірінде 
аштым.  

 

ПРАКТИВТІЛІК – ЗАМАН ТАЛАБЫ! 



• Әлемдік 
тәжірибелерді 
зерделеу 
нәтижелері мен 
ұлттық дәстүрге 
сай оқушыға 
қолайлы орта 
жабдықталды. 

 

Зерттеудің қалыптастырушы кезеңі 



Ұлттық нақыштағы әрі заманауи оқу бөлмесі 

Шаңырақтың алғашқы 
нобайы,  құрылысы осыдан 
басталды 



Қолайлы да жағымды 
оқу ортасында білім 
алып жатқан шәкірттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CPjtDRVh_SO/?utm_source=ig_web_copy_link 



  

 1.07.2020 ж. «Ұлттық 
домбыра күні»  облыстық 
«Рухани жаңғыру» 
орталығының және БАҚ 
қызметкерлері қатысуымен  
«Есіл» домбыра 
студиясының салтанатты 
түрде ашылу рәсімі болды.  

 

Жас ұрпақтың төл 
өнерімізді бойына сіңіріп 
өсуін мақсат еткен 
заманауи үлгідегі оқыту 
орнының тұсауын кескен  
«Рухани жаңғыру» 
орталығының басшысы, 
елімізге белгілі тұлға, 
айтыскер ақын                      
А. Жұмағұлов мырза. 

 



Домбыра студиясының қоғам назарын аударуы, ел арасында 
қызығушылық тудыруы: Бұқаралық ақпарат құралдарының үн қосуы 



  Студияның жұмысы жайлы ұлттық телеарналарда сұхбат беру 





Оқу бағдарламалары: шәкірттердің жас ерекшелігіне сай 
құрастырылған оқу ресурстары  







Оқу тәсілдері: саралап, даралап оқыту 

Оқушылар үш топқа біріктірілді:  
1-топ «ТҰЛПАР»  
2-топ «ТАРЛАН»  
3-топ «АРҒЫМАҚ» 
VIP топ: «Сәйгүлік» 
  
МАҚСАТЫ: оқушылардың 
қажеттіліктері мен қабілеттерін 
ескере отырып оқыту, жоғары 
нәтижеге қол жеткізу.  
 
НӘТИЖЕСІНДЕ: әрбір оқушы 
біртіндеп келесі топқа, яғни 
Арғымақтан – Тарланға,  
Тарланнан – Тұлпарға өтеді.   
 
Үздіктер «Жас дәурен» 
ансамбліне қатысады.  



Зерттеудің қорытынды кезеңі  

   Сауалнамалар мынадай оң пікірлерді қамтыды: 
• Оқу ортасы, сабақ кестесі қолайлы, оқыту тәсілдері тиімді -  98 % 
• Ұлттық үлгідегі оқыту орнынан рухани шабыт береді - 100 % 
• Заманауи үлгіде интерактивті тақта, экрандар қолданылуы ұнайды- 90 % 
• Мұғалімдердің қарым-қатынасы, баламен тең дәрежеде сөйлесуі 

ұнайды  - 100 % 
• Қоғамдағы барлық тұлғалар үшін қол жетімді - 80 % 
• Жас мөлшерінде шектеу  болмауы ұнайды  ( Ең кіші шәкірт 5 жаста, 

ересек шәкірт 70 жаста) - 100 % 
• Арнайы оқу құралдары, оқушыларға арналған дайын дәптерлердің 

болуы ұнайды- 95 % 
• Оқытудың саралау арқылы жүзеге асырылуы ұнайды - 100 % 

 



 
Жетістіктері 
Бір оқу жылын аяқтаған алғашқы 
шәкірттердің сертификат алу сәттері 

 

Халықтың сұранысы бойынша екінші филиал 
ашылды. Ашылғанына екінші жылға аяқ басқан 
студияда  100-ге жуық шәкірт тәрбиеленуде.  

 



Түйіндеме:  
 

• Үйірмелер баланың тек рухани дамуына ғана емес, қиялының, 
академиялық қабілеттерінің дамуына да ықпал етеді.  

• Домбыра үйрену - фольклор, қазақ әдебиеті, тарих, өнер пәндерімен 
тығыз байланыста жүзеге асырылады. Баланың жан-жақты, үйлесімді  
дамуына ықпалы зор. 

• Көненің көзі, қазақтың қара домбырасы өскелең ұрпақтың  ұлттық 
рухын  қалыптастырудаға нағыз  тәрбие құралы.  

• Ата-аналардың балаларын домбыра үйренуге көптеп  беріп жатқаны, 
сауалнамада келтірілген оң пікірлер, республикалық деңгейдегі 
конкурстардағы бірнеше жүлделі орындар домбыра үйретудің тиімді 
жолдармен жүзеге асырылып жатқанының белгісі.  

 

«Бала қиялын дамытатын екі құрал –  
өнер (art) және кітап». 
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Домбыраны тиімді үйрету тәсілдері:  

Балаға жайлы, ұлттық 
дәстүрге сай және 

заманауи оқу ортасын құру 

Үйренушілердің жас ерекшеліктеріне сай 
оқу құралдары мен ресурстарын әзірлеу: 

1-3 бөлім кітаптары мен дәптерлері 

Үйренушілердің 
қажеттіліктері мен 

сұраныстарын ескеру: 
нотамен және есте сақтау 

арқылы үйрету. 

Оқытушының 
қажеттіліктерін ескеру. 

«Деңгейлеп саралап оқытуды 
қолдану: жеке, жұптық, 
топтық оқыту арқылы 

.Дарынды, талантты 
шәкірттердің әлеуетін 

ашу, дамыту.  

Домбыра мен күйді 
рухани құндылықтарға 

негіздеу  
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