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Алғы сөз 

 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – оқудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап 

көрсеткендей-ақ, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойылып отырған 

басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру 

және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру.Тілдерді қолдану мен 

дамытудың 2011- 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 

мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев: «Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің 

басты факторы болып табылатын қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық күш 

жігерімізді салуымыз керек. Сонымен бірге елімізде тұратын барлық 

халықтардың өкілдері ана тілінде еркін сөйлей, оқи алуына, оны дамытуға 

қолайлы жағдай туғызу қажет.» – деп атап көрсеткендей, қазіргі кезде білім 

беру үрдісінің талаптары студенттерге мемлекеттік тілді кәсіби бағытта 

оқытуды көздейді. Кәсіби бағытта оқытудың басты мақсаты – қазақ тілінен 

және өзі алатын мамандықтары бойынша алған білімдерін толықтыра отырып, 

сөздік қорларын кәсіптеріне қатысты жаңа сөздермен, сөз тіркестерімен байыту 

Бұл ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау техникалық  жоғары оқу 

орындарында дизайн мамандығы бойынша орыс топтарында оқитын 

студенттерге арналған. 

 Осы оқу әдістемелік нұсқаудың басты мақсаты - оқушылардың 

мамандыққа байланысты сөздік қорын қалыптастыру, байыту, сөйлеуін, 

баяндауын жетілдіру. Әдістемелік нұсқауда мамандыққа байланысты мәтіндер 

барынша іріктеліп алынды. Мәтіндер бойынша сұрақтар, тапсырмалар берілді. 

Бұл оқушылардың өзінше жұмыс жасауын, ойлауын, жүйелі сөйлеуін 

жетілдіреді.Мәтіндерде графика, живопись, мүсін өнері, қарындаш, қылқалам, 

тушь, гуашь, акварель, пейзаж, портрет, композиция, перспектива, суретшілер 

туралы айтылады. Мәтіндермен жұмыс жасау үшін түсіндірме, аударма, 

терминдер сөздіктерін пайдалануға болады. Осы мәтіндерді тек сабақта ғана 

емес, өздік жұмыстарында да қолдануға болады.Сонымен қатар, оқушылардың 

білімдерін тексеру үшін тест сұрақтары берілген. 

 Бұл оқу әдістемелік нұсқауының  кәсіби тілді үйренушілерге пайдасы 

тиер деген сенімдеміз. 

 

Авторлар ұжымы 
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1-тақырып.  

Лексика:Мамандық туралы түсінік 

Грамматика:Стиль.Ғылыми стиль 

Сабақтың мақсаты: Лексика-грамматикалық тақырыптарды меңгерте отырып, 

алған білімдерін тереңдету, өз бетінше жұмыс істеуге, ойларын анық жеткізе 

білуге, сауатты жазуға дағдыландыру, сөздік қорын молайту, термин сөздерді 

меңгерту, кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

 

1.Берілген сөздерді оқып, мағынасын түсіндіріңіз, сөйлем құрастырыңыз. 

 

Қызмет, лауазым, міндет,талап, дайындық, жауапкершілік, дағды, іскерлік, 

кәсіп, жаңалық, дербестік, талпыныс, бейімділік, қабілет, жеке қасиет, 

кемшілік,  академиялық дәреже, зейін, жан-жақтылық, алға ұмтылу, өмір сүру 

көзі , отбасы дәстүрі, кәсіби сауаттылық, ізденіс, белсенділік , әлеуметтік 

жауапкершілік, қызығушылық, сараптау, ой өріс. 

 

2.Мәтінді оқып, аударыңыз.  
  

«Бәрінен күшті адам -өзіне -өзі сенетін адам.», «Білім - бақтың 

жібермейтін  қазығы, білімсіз бақ әлдекімнің азығы.» ( М. Әуезов) 

Мамандық 

«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл 

жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті 

қажет ететін нәрсе» егеменді еліміздің ертеңі — маман  иелері болуларыңызға 

тілектестігімді білдіремін!   Ж. Аймауытов.  

Мамандық– қызметкердің кәсіп шегіндегі 

қызметінің нақты саласы. Ол лауазымнан өзгеше 

түрде белгілі бір білімді және арнаулы түрде оқып-

үйрену немесе жұмыс  тәжірибесін жинақтау 

барысында алған еңбек машықтарын талап ететін 

еңбек қызметінің тегін сипаттайды. Лауазымдық 

міндеттердің шеңберін айқындайды. 

Мамандық қызметкер еңбегінің бүкіл шеңберін қамтығанда ол кәсіп ұғымына 

сай келеді.  

Мамандық - адамнан арнаулы білім, еңбек 

дағдылары мен іскерлікті талап ететін еңбек 

іс-әрекетінің түрі.Мамандық - қарапайым өмір 

сүру көзі болып табылатын және қандай да бір 

дайындықты, жауапкершілікті талап ететін 

қызметінің маңызды бөлігі. Адам өзінің 

болашақ кәсібіне әр түрлі жолдармен келеді. 

Біреулер үшін ойға алған арманның 

орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастырушы, 
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келесі біреулер үшін - жаңалыққа, дербестікке талпыныс, үшінші біреулер үшін 

- әйтеуір бір мамандық алу керек болған соң және т. б. Мамандықты таңдау 

үшін, ең алдымен өзін, өз бейімділігін тануы қажет. Дұрыс таңдалмаған 

мамандық әсері мамандық иесінің ғана емес қоғамға кері әсерін тигізеді. Өз - 

өзіне “Мен кіммін?” “Осы өмірдегі менің орным қандай”, “Қалай өмір 

сүремін?” деген сұрақ қоймайтын адам кем де кем. Әлемде 40 мыңға жуық әр 

түрлі мамандық бар. Осы көп салалы 

мамандықтар арасынан таңдау жасау 

әрине оңай емес. Ең бастысы - адам 

еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет 

және оның мамандығы өскен ортаға 

маңызды, бағалы үлес қоса алатындай 

болуы шарт. Мамандық таңдауда 

қойылатын талаптар: белсенділік, 

әлеуметтік жауапкершілік, жоғарғы ой – 

өріс,терең білімділік, кәсіби 

сауаттылық. Мамандық таңдаудағы 

қиындықтар мен қателіктер: 

мамандыққа бағыт - бағдар берушілерге 

ауып кету; бірден жоғары білікті мамандыққа бағыт беру; достарынан қалмау 

үшін мамандық таңдау; мектептегі таңдаған пәннің мамандыққа сәйкес келмеуі; 

өзінің қабілетін, жеке қасиетін анықтай алмау, кемшіліктерін білмеу.   

5В042100 - «Дизайн» мамандығы бойынша бітіруші түлекке дизайнер 

бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.Дизайнер мамандығы екі бағытта 

мамандандырылады: графикалық дизайн және 

өндірістік дизайн. 

-Графикалық дизайн (жарнама дизайны, баспа 

дизайны, гафикалық тіл және визуалды мәдениет, 

сурет графикасы және безендіру шеберлігі); 

-Өндірістік дизайн (жиhаз дизайны, киім дизайны, 

техникалық дизайн және қолданбалы әшекейлеу 

шеберлігі). 

Corel Draw, Photo Shop, Auto CAD компютерлік 

бағдарламаларды колдану, жаңаша әдістерді еңгізу арқылы жобалы - құрастыру 

жұмыстарын орындау бойынша жұмыс жасайды. 

Моделді нобайлары, жобалы құрастырмалы өңдеулер бағдарламаға сәйкес 

теориялары дәрістерде оқылып, тәжірибелік сабақтарда орындалып, 

компьютерлік өңделу тәсілдерімен өткізіледі. 

3.Мәтіннен таныс емес сөздерді теріп жазыңыз. Сөздікті пайдалана 

отырып, мағынасына талдау жасаңыз. 

4. Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 

5. Мәтіннің мазмұнына талдау жасап, негізгі және қосалқы ақпараттарды 

ажыратып, өзара пікір алмасыңыз. 
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6. Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат құрастырыңыз. 

1).Егер сенің таңдаған оқуыңа түсуіңе ата - анаң келіспесе не істейсің? 

2) Егер сен таңдаған мамандығың бойынша оқуға барып, бірақ қажетті балл 

жинай алмай, оқуға түсе алмай қалсаң не істейсің? 

3) Оқуға түскен соң оқуың ұнамай қалса не істейсің? 

4) Сіз қандай маман болуды армандайсыз? Неліктен? 

5) Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, қалай дайындалу керек деп 

ойлайсыз? 

6) Адам бірнеше мамандықты меңгерсе, оның өмірі қандай болады деп 

ойлайсыздар? 

7) Қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін көре алады? 

8) Адам өз мамандығын таңдаған кезде, нені басшылыққа алу керек? 

9) Жақсы маман болу үшін адам нені білуі және үйренуі қажет? 

 

7. Беріген сөйлемдерді толықтырыңыз. 

1.Ең тәтті көп мамандық ....2.Ең жауапты көп мамандық...3.Ең жасыл көп 

мамандық...4.Ең спортты көп мамандық....5.Ең күлкілі көп мамандық....6.Ең 

ақшалы көп мамандық.... . 

 

8. "Әріпті мамандық" сайысы. 

Әр топқа бір әріптен беріледі. Қай топ сол әріптен басталатын мамандық 

аттарын көп тапса, сол топ жеңіске жетеді. Әр командадан бір оқушы шығады, 

үлестірмені алады. Тапсырманы орындауға 1 минут беріледі. 

“А” әрпінен басталатын мамандық. 

“С” әрпінен басталатын мамандық. 

“М” әрпінен басталатын мамандық. 

 Мысалы: “А” – аргроном. 

 

9. Жағдаяттық тапсырма. 

Сізден танысыңыз мамандық таңдау жөнінде көмек сұрады.Сіздің 

әрекетіңіз қандай болмақ? 

 

10. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын түсіндіріңіз, 

сөйлем  құрастырыңыз. 

Стиль, стилистика, жазу мәнері, дәстүр,тіл стилі,сөйлесу құралы, қызмет, 

жұмыс стилі, газет стилі, ғылым стиль, зерттеу. 

 

11.«Ми шабуылы» — ой қозғау: Мамандық дегеніміз не? (Кластер әдісі 

арқылы). Әртоп өз ойын өрбітіп, дәптерге жазыңыздар.Пікір алмасыңыздыр. 

 

12. Төмендегі мәтінді оқып шығып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

Стиль- сөйлеушінің (жазушының) өмір шындығын танып-білу, сезіну 

қабілетін, бейнелеу шеберлігін, өзіндік суреткерлікт ұлға-бітімін танытатын 
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даралық өзгешелігі, жазу мәнері, қолтаңбасы. Стиль – латынша stylos (қазақша 

– жазу құралы) деген сөз. Латын тілінде кейіннен стиль сөзі «жазу мәнері» 

деген мағынада қолданылатын болған Стилистика – ең алдымен стиль туралы 

ғылым. Стиль деп белгілі бір тілдегі лексикалық, грамматикалық және 

фонетикалық тәсілдердің қолданылу принциптерін айтамыз. Бір ұғымды айтып, 

не жазып жеткізу үшін қажетті тілдік тәсілдерді сұрыптап қолдануға болады 

Дәстүрлі практикалық стилистикада «стиль» термині тілдің нормативті-

стилистикалық ережелеріне сәйкес келу дәрежесін білдіреді. 

Қазақ тіліндегі стильдердің бастылары мыналар: 

- Ауызекі сөйлеу стилі 

- Ғылыми стиль 

- Ресми іс қағаздары стилі 

- Публицистикалық стиль 

- Көркем әдебиет стилі 

Стильдердің қолдану аясы 

Ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. 

Мақсаты - қатынас жасау.Ерекшелігі:сөздер мен сөз тіркестерін еркін 

қолдану,даярлықсыз өткізу.Қарапайым сөздер және лепті, сұраулы сөйлемдер 

жиі қолданылады. 

Ғылыми стильге ғылымының әр саласына қатысты жазылған ғылыми 

еңбектері кіреді. Логикалық жүйелі ой қорытындысы - ғылыми стиль 

мәтіндерінің басты ерекшелігі. Ғылыми стиль түрлері: таза ғылыми шағын 

стиль, ғылыми-оқулық шағын стиль, ғылыми көпшілік шаығын стиль. Ғылыми 

стильдің мазмұндық белгілері: нақтылық, объективтілік, қисыңдылық. 

Терминдер - ғылыми мен техниканың, өнер мен саясаттың белгілі бір 

саласында қолданылатын нақты бір ұғымның атауын білдіретін сөз немесе сөз 

тіркесі. Терминдер салалық, сала аралық және жалпы ғылыми болып 

қарастырылады. Ғылыми стильдің басты лексикалық ерекшелігі - терминдер. 

Ресми құжаттар және іс-қағаздары стилі. Іс қағаздарының түрлері көбінесе 

белгілі бір жағдайда байланысты нақты бір тұлғаның атынан 

жазылатындықтан, ол сөздер сөйлемнің баяндауышы болып, жіктік форманың 

бірінші жақ, жекеше түрінің жалғауын қабылдайды. Ресми құжаттардың тілі 

мен іс қағаздарының тілі ресми іс қағаздары стилі болып табылады. 

Публицистикалық стиль. Публицистикалық стильге радио-теледидарлар, 

газет-журналдар тілі жатады. Публицистикалық стильге қоғамдық саяси мәселе 

қарастырылады. Публицистикалық стильдің ауызша түрі - шешендік сөз. 

Көркем әдебиет стилі. Көркем әдебиет стилінің белгілері: жазушы әр 

сөзді саралып, стильдік мақсатта қолданылады. Көркемдік-бейнелегіш 

құралдар аса мол қолданылады. Тілдің лексикалық қабаттарының барлық түрі 

қолданылады. Көркем әдебиет стилінде функционалдық стилінің барлық 

түрлерінің де элементтері кездеседі. 

Стильдік ұстамына қарай сөздер бірнеше топқа жіктеледі: 

- кәсіби лексика; 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- ресми лексика; 

- кітаби лексика; 

- сөз сөйлеу лексикасы; 

- жалпылама лексика; 

- архаизмдер мен тарихизмдер; 

- неологизмдер; 

- бейнелігіш сөздер; 

 

13.- Сұрақтарға жауап беріңіздер. 
- Нормаларына қарай стиль қандай түрлерге бөлінеді?  

- Ресми іс қағаздары стилі деген не ? 

- Ғылыми стиль дегеніміз не ? 

- Публицистикалық стиль деген не ? 

- Көркем әдебиет стилі деген не ? 

- Стильдік ұстамына қарай сөздер қандай топқа жіктеледі? 

 

14.Берілген таблицаны толтырыңыздар. 

 

№ мысалдар Ғылыми 

стиль 

Ресми іс 

қағаздары 

стилі 

Публицис 

тикалық 

стиль 

Көркем 

әдебиет 

стилі 

Ауызекі 

сөйлеу 

стилі 

1 Емен ұзақ жылдар бойы 

өсе берді.Ол150-200 жылға 

дейін созылады. 

     

2 Көшенің екі жағында 

жайқалған ағаштар.Ал 

парктктің ортасы көз 

жауын алатын қызыл,көк, 

сары гүлдер күлімдейді. 

     

3 Мереке құтты болсын! 

Табыс, береке тілеймін! 
     

4 Біз Жалпыұлттық идеямыз 

- Мәңгілік Елді басты 

бағдар етіп, 

тәуелсіздігіміздің даму 

даңғылын Нұрлы Жолға 

айналдырдық. Қажырлы 

еңбекті қажет ететін, 

келешегі кемел Нұрлы 

Жолда бірлігімізді 

бекемдеп, аянбай тер 

төгуіміз керек.  

     

5 Отбасы жағдайына      
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байланысты мені сабақтан 

босатуыңызды өтінемін. 

6 Елбасы Н.Назарбаевтың 

Жарлығымен кейбір жер 

атауларына өзгерістер 

енгізілді. 

     

7 9-мамаыр Жеңіс күнінде 

елбасымыздың 

Жарлығымен аяулы 

ардагерлеріміз 

марапатталды. 

     

8 Ақ қасқыр айналып 

жіберіп, ағызып келіп 

алдына түсті. 

     

9 Жанат қып-қызыл болып 

кетті.Тұмсығы тершіп, 

қыбыжықтай берді. 

     

10 -Кеше сабақта болдың ба? 

-Иә,болдым, ережелерді 

жат таңдар деді. 

     

11 Жол жағалауларына 

отырғызылған ағаш пен 

бұталар, гүлдер мен көгал 

ауадағы көмір қышқыл 

газды сіңіріп, ауаны 

оттегімен байытады, шуды 

азайтып, мекенжайды 

желден, күннен және 

шаңнан қорғайды. 

     

12 Мен,Қанатұлы Арсен, 

бұдан былай сабаққа 

кешікпеуге уәде 

беремін.15.04.2015 

     

13 Стилистика- тіл білімінің 

тілдік тәсілдер жүйесін 

зерттейтін сала. 

     

 

15. Интернет желісін пайдалана отырып, стиль түрлеріне қарай 

(ауызекі, ғылыми, ресми іс қағаздары, публицистикалық стиль, көркем әдебиет 

стилі ) мысалдар, үзінділер тауып жазыңыз. Өзара пікір алмасыңыз.  
 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 
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1.Стиль түрін анықтаңыз.  

Барлық сілтілердің төмендегідей ортақ химиялық қасиеттері болады.  

а) Көркем әдебиет 

ә) Ауызекі сөйлеу 

б) Іс-қағаздар  

в) Ғылыми  

г) Публицистикалық 

2.Ауызекі стилін табыңыз.  

а) Жақсы оқитын оқушыларға баса көңіл бөлінсін  

ә) Менен оларға тиетін инедей пайда жоқ  

б) Бастауыш кім? не? деген сұраққа жауап береді 

в) Сүт адам организміне өте пайдалы  

г) Сәулетті Қазақстан – менің елім  

3.Ресми стильге жататын қатарды белгілеңіз.  

а) Көркем шығарма  

ә) Ғылыми шығарма  

б) Өтініш, сенімхат  

в) Газет-журнал тілі 

г) Қоғамдық-саяси әдебиет.  

4.Көркем әдебиет стиліне тән белгіні анықтаңыз.  

а) Ғылымилық  

ә) Бейтараптық  

б) Образдылық 

в) Ауызекілік  

г) Ресмилік  

5.Көркем әдебиет стилін көрсетіңіз.  

а) Биылғы қыс сықырлаған аязсыз, құтырынған борансыз жұмсақ басталып еді  

ә) Менен оларға тиетін инедей пайда жоқ  

б) Гипербола – бір нәрсені екі есе әсірелеп айту  

в) Жанға сая панамыз – Қазақстан 

г) Египетте құл иеленуші құрылыс қалыптаса бастады  

6.Іс-қағаздар стилін көрсетіңіз.  

а) Радио, теледидар арқылы шолу, сұхбат 

ә) Суреттеу, ауыспалы мағыналы сөздер  

б) Қарапайым сөздер, кәсіби сөздер  

в) Құжаттар, бұйрықтар, анықтамалар 

г) Ғылыми мақалалар, лекциялар 

7.Публицистикалық стильдің жазбаша түрін көрсетіңіз.  

а) Лирика 

ә) Повесть  

б) Пьеса  

в) Мақала  

г) Поэма                          
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Дискурс 

Дискурс (фр.discours) -тілдік коммуникация түрі.Кең шеңберде, дискурс 

 дегеніміз уақыттың мәдени тілдік контексті. Оған рухани-идеологиялық мұра, 

көзқарас, дүниетаным кіреді. Тар мағынада, дискурс деп қандай да болмасын 

мағыналы, құнды іс-әрекеттің (актінің) нақты тілдік шындығын айтады. 

Дискурс - сөйлесу арқылы берілетін ойдың әлеуметтік ястарына талдау беретін 

үғым. Дискурс ұғымы арқылы қандай да бір тікелей оқырманға не тыңдаушыға 

бағытталған концепция (ғылыми, философиялық) белгіленеді.  

Дискурс адамдардың сөйлеу арқылы жасаған қарым-катынасынан кейін 

ғана мағынасы болады, яғни мағынасы мен белгісін, сөз бен ойдың бірлігін 

айқындайды. 

Дискурс ұғымы XX ғасырдың 70-жылдарынан бастап  философияда  

кеңінен қолданыла бастады. Тұңғыш болып «дискурс» ұғымын Ю. Хабермас 

өзінің «Коммуникативтік компетенция теориясына дайындық» атты еңбегінде 

қолданған болатын. Содан бері бұл термин батыстық  философияда  кең 

қолданылып жүр. Хабермас «дискурске» мына төмендегідей белгілер тиесілі 

деп қарастырады - қарым-қатынасқа, сұхбатқа имманентті (іштей тиесілі), сол 

кезеңнің қоғамдық өмірінде қалыптасқан нормалар, ережелер және негізгі 

құндылықтар жинағынан тұратын идеологиялық тіл. Ондағы идеология деп 

отырғанымыз жалпы белгілер жүйесі деген мағынада қолданылып отыр. 

 

«Ортадағы қаламсап» стратегиясы  

«Стиль» қай елдің сөзі ? публицистикалық 

Қазақ тілінде қанша стиль бар ? историческая личность 

Диалогқа құрылған стиль қалай 

аталады? 

жоқ 

Газета-журнал тілі қалай аталады ? ия 

Ғылыми стиль - сөйлеу стилі ме? латын 

Ой күрделі баяндала ма? ауызекі 

«Тарихи тұлға» сөзінің орысшасы 5 

Жеке адамның, ұжымның, 

фирмалардың, мекемелердің 

атқаратын қызметіне байланысты 

пайда болатын жазбаша (ауызша) 

қарым-қатыныс құралы 

Әртүрлі мазмұндағы арыздар, 

өмірбаян, анықтама, түсінікхат, 

ақпарат, есеп, хабарлама, хат алысу, 

келісім жасасу, хаттама. 

Іс қағаздарының түрлері Іс қағаздары мазмұны екіұшты болмай, 

дәл, анық жазылады. Белгілі бір тәртіп, 

рет бойынша ұйымдастырылады, мәтін 

қысқа құралады.Мәтіннің қарым-

қатынас иелеріне ортақ қалыптасқан 

үлгісі болады. Мәтін баяндау стилінде 

жазылады 

Іс қағаздарының жазылу үлгісі Қатынас қағазының жіберілген мерзімі 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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күні, айы, жылы. Қағаз жіберген 

мекеме басшысының аты-жөні. 

Қатынас қағазының мазмұны. Қатынас 

қағазды жіберуші жөнінде мәлімет 

және оның қолы. 

Іс жөніндегі қатынас қағаздар 

бөліктері 

Іс қағаздары 

 

«Дискуссиялық карта» стратегиясы 

 

Сұрақтар Иә Жоқ 

Іс қағаздар- жеке адамның, ұжымның, фирмалардың, 

мекемелердің атқаратын қызметіне байланысты пайда болатын 

жазбаша (ауызша) қарым-қатыныс құралы ма? 

  

Іс қағаздар мазмұны екіұшты болып жазылады ма?   

Мәтін баяндау стилінде жазылады ма?   

Қатынас қағазының жіберілген мерзімі, қағаз жіберілген   

Мекеменің мекеме басшысының аты-жөнін көрсету міндетті ме?   

Газет, журнал, радио, теледидар арқылы беріледі ме?   

Публицистикалық стиль ғылыми стильге, көркем әдебиет стиліне 

жуықтап келеді ме? 

  

Публицистикалық стиль тек ғана жазбаша түрде қолданыла ма?   

Экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, 

сөйлемдер публицистикалық стильдің ерекшелігіне жатпайды ма? 

  

Тақырыпқа сай терминдер, неологизмдер, толымсыз сөйлемдер, 

эллипсис сөйлемдер публицистикалық стилдің ерекшелігіне 

жатады ма? 

  

Публицистикалық  сөздің қоғамдағы мәні өте зор деп ойлайсың 

ба? 

  

 

СОӨЖ                    Костюм формасы және оның ерекшеліктері 

Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы студенттердің ой-өрісін дамыту, сөздік қорын молайту. 

 

Орта ғасырларда тігу техникасы жетіле түсті. Бұл дәуірдің костюмінде 

тұңғыш рет қосылып тігілген жең және бүрме пайда болды. Тар иықты, белі 

жоғары, өзі ұзын көйлек және тар ұзын белдемше, биік баскиім әйелдер 

костюміне ұзарған силуэтті әсер берді. Ал ерлер киімі туниканың бұрынғы 

сипатын сақтап, өте тар болды. Ортағасырлық даму кезіңінің киім силуэтіне тән 

кескін – созылған үшкір пропорциялар.Конус сипатты бас киімі ұзын биік 

мұнараны еске салады. 
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ХVII ғасырда біртұтас әлемдік көркем мәдиенеттің контурлары 

жоспарланады. Өнерде екі жаңа стиль - Барокко және классицизм туындайды. 

Барокко стилі өте салтанатты және сәнді. Ал ғимараттар бейнелі және мүсінді, 

(қабырғалары бедермен безендірілген, бұрқақтары статуэтка түрінде жасалған 

қуыстар мен текшелерге мүсіндер қойылған, т. б.), интерьлерлері жарық 

монорлы түстерге толы, (алтындандырылған күрделі безендірулер, үйдің төбесі 

өрнектелген, қабырғаларына айналар ілінген (хрустальды аспа шамдар, көптеген 

жабыстырмалы әшекейлер). Осыған байланысты Барокко дәуірінің костюмі 

бүтіндей сарайлық этикетке бағынышты болды. Костюмдер өте көп 

безендірулері бар салтанатты және кең етіп тігілді. 

Костюм – өнер туындысы. Ол адамзат мәдениетінің даму кезеңдерін 

көрсетеді. Сонымен, адам қоғамда этикетке, ал костюм өз кезегінде дәуірдің 

стиліне бағынышты. ХVIII ғасырда жаңа рококо  (франц. «раковина» 

таңғажайып түрлі    әшекей) стилі пайда болады. Рококо- сәнді, нәзік, кейбір 

сезімталдық, нақыштық, майысқақтық белгіні алып жүретін сәндік стиль. 

Барокко стиліндегі киімдермен салыстырғанда, рококо стилінің киімдері көп 

өзгеріске ұшырамады. тек сызықтары бұрынғысынан да көріктірек, мәндірек 

болды. Ал қазіргі заманғы костюмдерді шартты түрде қарапайым геометриялық 

мүсіндерге жатқызуға болады. «Түзу» силуэт өзінің ерекшілігі бойынша 

тіктөртбұрышқа немесе шаршыға жақындау. «Трапеция» силуэті үстіңгі жағы 

тар, төменгі жағы кең трапецияны елестетеді. «Үшбұрыш» силуэті төменгі жағы 

үшкірлеу келеді де, үстіңгі жағы кеңейіп кеоген үшбұрышқа жақын. «Сопақ»   

және «Жартышар» силуэттері геометриялық сопақ мүсінді елестетеді. Бұл 

силуэттерді екі геометриялық фигуралардың қосындысы деуге де болады: 

жартылай сопақ және төменгі бөлігі төртбұрыш.Бұйымның ұзындығы мен енінің 

арақатынасы, бұйымның жалпы көлеміне қарай әрбір бөлшектің өлшемі келесі 

бөлщектің өлшеміне байланысты алынады. Мысалы: үсті қысқа, төменгі жағы 

ұзын; үстіңгі жағы ұзын, төменгі жағы қысқа; үсті мен төменгі жағы бірдей. 

Костюмді композициялауда түс үлкен рөл атқарады. Түсті дұрыс қолдану киім 

моделін жасауда көп көмегін тигізеді. Қазіргі заман жеткіншектерінің киім 

үлгілері, көңіл – спорттық, фольклорлық еркін стильде болуымен сипатталады. 

     Әйелдердің жеңіл киімдерін жіктеу және сипаттау. Әйелдердің жеңіл киімдері 

көйлектерден, белдемшелер мен блузкалардан, белдемшелер мен 

көкірекшелерден, бешпенттерден, блузкалар мен жеңсіз көйлектерден тұрады. 

Қазіргі заманғы киімдерді шалбарсыз елестету мүмкін емес. Бешпент, блузкамен 

немесе көкірекшемен үйлесе тігілген шалбарлар әйелдер гардеробының 

ажырамас бөлігі болып табылады.Әйелдер киімін қолданылуына қарай 

тұрмыстық, спортық, әр түрлі арнайы киімдер, сахналық киімдер болып 

бөлінеді. Тұрмыстық киімдерді екі тәсілмен өндіреді. Тігін өнеркәсібі жүйесінде 

немесе ательеде нақты тапсырыс берушінің талаптарын есепке ала отырып, жеке 

тігуге болады. 

 

- «Сән», «костюм», «киім» ұғымдарына анықтама беріңіз. 
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- Костюм стилі дегенімізді қалай түсінесің? 

- Классикалық стиль дегеніміз не? 

- Спорттық стиль дегеніміз не? 

- Романтикалық стиль дегеніміз не? 

Мәтіннің мазмұнын талдаңыз. 

Мәтін бойынша өзара сұхбат құрастырыңыз. 

Термин сөздерді теріп жазып, мағынасына талдау жасаңыз. 

 

СӨЖ 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4.Тұсаукесер жасаңыз. 

 

2 - тақырып. 

Лексика:Дизайн туралы жалпы түсінік 

Грамматика: Терминология 
Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

  

1. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын түсіндіріңіз, 

сөйлем құрастырыңыз. 

 

 Көркемсурет, сәулет өнері, сурет, суретші,тұтыну заттары, қобыз, домбыра, 

сандық, ожау, торсық, қару-жарақтар, сәндік әшекейлі бұйымдар, көріктендіру 

элементтері, интерьердегі жабдықтар мен жиһаз, баспасөз ақпараттық құралдар 

жарнамасы, сыртқы жарнама, жобалау, сызу, өндірістік, құрастыру, 

халықаралық кеңес, транзиттік жарнама, киім түржиыны, арнайы киім үлгісі. 

 

2.Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз,мәтіндегі термин сөздерді теріп 

жазып,  мағынасын өзара талдаңыз. 

 

Диза́йн (от англ. design -проектировать, чертить, задумать, а также проект, 

план, рисунок) - деятельность по проектированию эстетических свойств 

промышленных изделий («художественное конструирование»), а также 

результат этой деятельности (например, в таких 

словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»). 

Термин «промышленный дизайн» был утверждён 

решением первой генеральной ассамблеи ICSID 

(International Council of Societies of Industrial Design, 

Международного совета организаций 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%83-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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промышленного дизайна) в 1959 году; термин «дизайн» является 

профессиональным сокращением термина «промышленный дизайн». 

Дизайнер- художник-конструктор, человек, занимающийся художественно-

технической деятельностью в разных отраслях (в том числе архитектор, 

проектировщик, иллюстратор, дизайнер плакатной  и прочей  рекламной  

графики,  веб- дизайнер). 

 

3.Төмендегі мәтінді оқып шығып, төменде берілген тапсырмаларды 

орындаңыз. 

                   
        Дизайн көркемсурет және сәулет  өнерінің өнеркәсіп  бұйымдарының 

ең үздік үлгілерін жасау және заттық ортаны үйлестіру шараларын қамтитын 

бағытының атауы. Дизайн қызметінің ерекшелігі - әсем әрі көркем жасалған 

тұтыну заттары мен бұйымдардың қоршаған ортаға лайық үйлесімін жүзеге 

асырып, ұдайы олардың жаңа үлгілерін ойлап табу. 

Терминдік атауы жаңа болғанымен, оның негізі ерте замандарда-ақ 

қалыптасқан.Мысалы, қазақ халқының қолөнер бұйымдарының (қобыз, 

домбыра, сандық, ожау, торсық, қару жарақтар, сәндік әшекейлі бұйымдар  т.б.) 

қайталанбас түрлері этнодизайндық үлгіде жасалған. Безендіру өнерінде де 

дизайнның әдіс-тәсілдері мен тәжірибесі кең қолданылады.  

Дизайнды оқып үйренудің өзіндік үйлестіру заңдылықтары 

бар.Олар:статика, Ритм, контраст, динамика, симметрия, ассиметрия, ньюанс 

т.б.Статикалық үйлесім-тұрақтылықты, ритм-ырғақты үйлесімді,контраст-

қарама-өайшы түстердің бірден айқын көрінуін, динамика-қозғалыстық 

үйлесім, қимылдық іс-әрекетті, симметрия-тепе-теңдік үйлесім, ассиметрия- екі 

нәрсенің бірін бірі қайталанбауындағы үйлесімділік, метр - ара қашықтығы 

бірдей орналасқан үйлесім заңдылығы екенін көрсетеді. Ньюанс -

композициялық үйлесімділіктің сәтті шығуы. 

    Сәулет дизайны: қалалық, ауылдық, саябақтық ансамбльдер, кіші 

сәулет түрлері, көріктендіру элементтері мен көгалдандыру, визуалдық 

коммуникациялар, экспозициялық кеңістіктер, қалалық ортадағы жабдық және 

жиһаз, жеке және қоғамдық үймереттердің ішкі кеңістіктері, қоғамдық 

пайдалану үшін жерасты үймереттері, интерьердегі жабдықтар мен жиһаз, 

көрмелік және сауда-саттық экспозияциялар, экстерьер мен интерьердегі 

момунменталды-сәндік элементтері мен сәндік-қолөнерлік жабдықтар, 

интерьердегі визуалдық коммуникациялар. 

 Графикалық дизайн: графикалық символдар, сауда белгілері, фирмалық 

стильдер, визуалдық коммуникациялар жүйесі, иллюстрациялар, кітап өндеу, 

орама, жарнама, әлеуметтік жарнама, электрондық және баспасөз ақпараттық 

құралдар жарнамасы, сыртқы жарнама, транзиттік жарнама. 

          Костюм дизайны: көпшілікке арналған киім түржиыны, ұсақсериялық 

және жеке тігін өнімдері, костюм ансамбілін және аксессуарларды жобалау, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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үлгінің коллекциясын және үлгілеудің әртүрлі, соның ішінде күнделікті, сәнді 

және арнайы киім үлгісін жобалау, моданы болжамдау. 

Фитодизайн -өсімдіктерді көркемдеп әшекейлеу. Грек сөзінен аударғанда 

«фито» - өсімдік деп аталады. Фитодизайн жасау үшін оған нақты жағдай 

жасап, өзінің орындалу тәртібін қолдану қажет. Кез - келген композицияны 

құрастыру үшін өсімдік түрлері, құты, ұстатқыштар, құрал - саймандар, қажет. 

Композицияға қажетті өсімдік түріне бөлме өсімдіктері, кесіп алынған 

өсімдіктер, жасанды өсімдік түрлері қолданылады. Тірі өсімдіктерді пайдалану 

жыл мезгілдеріне байланысты, жасанды гүлдерді дүкеннен сатып алып немесе 

қолдан құрастыруға синтетикалық табиғи материалдардан жасауға болады. 

Сонымен фитодизайнда құтылардың атқаратын рөлі зор. Олар – шиша, 

пластмасса, фарфор, қыш, тас құтылар. 

Сәнгер - көркемдеуші сәнгер - Сәннің бағытын, кімге арналғаның, қандай 

матадан тігілетінін, көркемдік әшекей түрін ескере отырып шығарады. 

        Инженер – конструктор - Сәнді эскиз, сурет, фото бойынша шығарады 

        Стилист - Сән үлгісіне қарай шашты өңдеу – шаш стилисті.Соған сәйкес 

бетті әрлеу – бет әрлеуші стилисті. 

Дизайнды оқып үйренудің өзіндік үйлестіру заңдылықтары бар.Олар: 

статика, ритм, контраст, динамика, симметрия,метр, ассиметрия, ньюанс т.б. 

Статикалық үйлесім- тұрақтылықты көрсетеді. 

Ритм- ырғақты үйлесім. 

Контраст-қарама-қайшы түстердің бірденайқын көрінуі. 

Динамика-қозғалыстық үйлесім,қимылдық іс-әрекет. 

Симметрия- тепе-теңдік үйлесім. 

        Ассиметрия- екі нәрсенің  бірін-бірі қайталамауындағы үйлесімдік. 

        Метр-ара қашықтығы бірдей орналасқан үйлесім заңдылығы. 

Ньюанс- композициялық үйлесімділіктің сәтті шығуы. 

Ой қозғау 
4.“Сән” мен “Стиль” сөзінің мағыналарында ұқсастық бар ма? Сипаттама бер. 

Ұлттық сипаттағы осы заманғы киімдерге көзқарасың қандай? 

5. Мерекелік отырыстарға өз ойыңдағы сән үлгісімен киінгенді қалайсың ба? Өз 

ойың. 

 

         
6.Берілген сұрақтарға жауа бере отыра өзара пікір алмасыңыз: 

- Дизайн дегенді қалай түсіндің ? 

- Дизайн қызметінің ерекшелігі қандай ? 
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- Дизайн қай кезден бастап қалыптасқан ? 

- Дизайнның қандай түрі бар ? 

- Графикалық дизайн дегенді қалай түсіндің ? 

- Сәулет дизайны деген не ? 

- Қандай дизайн  костюм дизайны деп аталады ? 

- Индустриялық дизайн деп қандай дизайнды айтамыз ?   

- Фитодизайн туралы не білдің ? 

- Отандық дизайнерлер туралы не білесіз ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-тапсырма. Терминдерді мағынасына қарай орналастырыңыз. 

 

Дизайн қалалық, ауылдық, саябақтық ансамбльдер, кіші сәулет 

түрлері. 

Сәулет дизайны көркемсурет,сәулет өнерінің, өнеркәсіп бұйымдарының 

ең үздік үлгілерін жасау. 

Графикалық 

дизайн 

күнделікті, сәнді және арнайы киім үлгісін жобалау, 

моданы болжамдау. 

Костюм 

дизайны 

сауда белгілері, фирмалық стильдер, визуалдық 

коммуникациялар жүйесі, иллюстрациялар. 

 

7.  Төмендегі жағдаят бойынша сұхбат құрастырыңыз. 

Сіздің  Қазақстандағы белгілі модельер  Аида Кауменовамен  «Сән әлемі» 

тақырыбына байланысты сұхбат жүргізгіңіз келеді. Төменде берілген 

сұрақтарды пайдаланыңыздар. 

1.Жалпы сән дегеніміз не? 

2. Сәнді қалай түсінесіз? 

3. Сәнге деген көзқарасыңыз қандай? 

4. Біздің елімізде сәнді киімдердің дайындалуына көңіліңіз тола ма? 

5.Дүниежүзілік сән әлемінде Қазақстан модельерлерінің алатын орны 

қандай? 

Cіз білесіз бе? 

Флора - Ежелгі Грек мифологиясында көктем және гүлдер құдайы .  

Флористтер- өз шығармаларында бояу орнына кепкен гүлдердің 

жапырақтарын және күлтелерін, сабақтарын, ағаш қабықтарын, жеміс – 

жидектердің және көкөністердің дәнді дақылдарын пайдаланатын 

көркемдеушілер.   

 Флотистика-табиғи материалдардан, кепкен өсімдіктерден көркем 

шығарма жұмыстары.  

Коллаж- қағаз, мата негізгі түсі және түрі әр алуан материалдарды 

жапсыру арқылы жасалатын живопистік немесе графикалық шығармалар.   
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6.Елімізде бәсекеге қабілетті киімдер шығару үшін қандай іс-шаралар 

жүргізілуі керек? 

 

7.Жағдаяттық тапсырма. Сіз дизайнер мамансыз.Сіздің кеңсеңізге жас 

мамандар тәжірибеден өтуге келді. Сіз оларға осы мамандық жайлы не 

айтасыз? Сіздің әрекетіңіз. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

 

1) Түйме, сыдырма, батырма, әрлеу тігістерімен ерекшеленетін ...... 

а). фольклорлық стиль 

ә). классикалық стиль 

б). романтикалық стиль 

в). спорттық стиль 

г).орта ғасыр 

2) Дәуірдің мәдениетін, сұлулық туралы түсінігін, ерекшелігін сипаттайтын.... 

а). сән 

ә). костюм 

б). стиль 

в). дизайн 

г).композиция 

3) Басты ерекшелігі қатпарлар, желбіршектер, шілтерлер, банттар.... 

а). романтикалық стиль 

ә). классикалық стиль 

б). спорттық стиль 

в). фольклорлық стиль 

г).жай стиль 

4) Қоғаммен бірге өзгеретін әр дәуірдің эстетикалық талғамын бейнелейтін.. 

а). костюм 

ә). Сән 

б). стиль 

в) дизайн 

г) тігіс 

5) Қолөнердің көптеген түрлері кеңінен қолданылатын... 

а). спорттық стиль 

ә). фольклорлық стиль 

б). романтикалық стиль 

в). классикалық стиль 

г)  қарапайым стиль 

Терминология 

Әрбір тілдің сөздік құрамында жалпыға ортақ сөздермен қатар, ғылым мен 

техниканың, өндіріс пен шаруашылықтың жеке бір саласына ғана тән арнаулы 

сөздер де болады. Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі 
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саласына қатысты қолданылатын сөздерді термин сөздер деп атаймыз. 

Термин (лат. terminus - шек, шеті, шекарасы деген мағынада) -ғылыми ұғымға 

айқын анықтама беретін, оның мағыналық шегін дәл көрсететін сөздер.Термин 

сөздердің басты сипаттары мынадай:1. Термин ғылым мен техниканың әр 

саласына тән болуы керек;2. Термин сөздер дара, бір ғана мағыналы болуы 

керек;3. Термин сөздердің көпшілігі дүние сөзі тілдерінің халықтарына ортақ 

болуы керек.Термин сөздерді кейде арнаулы сөздер деп те атайды. 

Терминдердің пайда болуы ғылым мен техниканың атауларына тығыз 

байланысты. Ғылымы жоқ, техникасы болмаған елдерде термин жайында сөз 

болуы мүмкін емес.Бір тілдің шеңберінде қолданылатын терминдерді түгелдей 

жинақтап, жүйелейтін ғылымды терминология деп атайды. Қазақ 

терминологиясы қазіргі таңда жан - жақты қарастырылып, қауырт жиналуда, 

қазірдің өзінде терминдердің жетпістен астам сөздігі басылып шықты.Мысалы, 

әдебиет терминдері: поэзия, сатира, опера, образ , идея,мазмұн мен түрі сюжет, 

лирика, эпос, драма, стиль, өлең құрылысы, әдеби процесс; көркемдік әдіс, 

жанр дегендер. міне, осындай терминдер қатарына жатады. 

 

9.Сөйлемдерді көшіріп жазып, термин сөздерді табыңыз.Мағынасын 

түсіндіріңіз. 

 

1.Халыққа қажетті тауарды өндіру мен қызмет көрсету саласын дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасында халықтың киімге, көпшілік қолданатын 

тұрмыстық және шаруашылық тауарларына жан-жақты сұранысын толық 

қамтамасыз ету қарастырылған.2.Өнеркәсіп салаларында халықтың түрлі 

топтарының тілегіне сай бұйымдар әзірлеу белгіленген.3.Аталған бағдарламаны 

жүзеге асыруда өнеркәсіп түрлерінің адам өмірі үшін пайдалы заттарды өндіруі 

басты мақсат болып табылады.4.«Фольклер стиліндегі жаңа ағым   

бағытындағы   киімді   жобалау» атты үлгі  халықтың үздік үрдістерін сақтай 

білген киім үлгісі қазақ халқының камзол мен бешпет негізінен қазіргі сән 

ағымына сай көшірмені фольклор стилінде жасалды.5.Оның негізгі 

ерекшеліктерін, әсем сызықтарын түсті жібек жіптермен 

кестеленіп,композициясын толықтыратын қосымша сән сызықтары 

пайдаланылады.6.Осының бәрі бірігіп бір бүтінді құрайды.7. Гректердің 

киімдері қатпарланған болған. 8.Ерлер костюмі хитон мен гиматиядан 

тұрған.9. Сонымен қатар, сырт киімнің бірі хламида иықта фибуламен 

қыстырылған, кішкентай тікбұрышты мата бөлігінен жасалған.10 Әйелдердің 

іш киімі ретінде колпосы мен диплодионы бар хитон болған және әйел хитоны 

жерге дейін ұзын болған. 11.Сырт киім ретінде пеплос және гиматий болған. 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
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Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары 

1. Термин сөздерді табыңыз. 

а) адалбақан 

ә) боран 

б) жеңіс 

в) Коэффицент 

г) кел 

2. Термин сөзді табыңыз.  

а) диалект 

ә) бақ 

б) ауа 

в) бет 

г) ел 

3. Араб тілінен енген сөзді табыңыз. 

а) той,жыр 

ә) ән, күй 

б) жыр,би 

в) емтихан, кітап, мұғалім 

г) пионер, пилотка 

4. Термин сөздерді табыңыз. 

а) дауыс 

ә) дыбыс 

б) арман 

в) проза, поэзия 

г) бас,ел 
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5. Тіл білімінің терминін табыңыз.  

а) синус 

ә) доға 

б)уақыт 

в) әріп 

в) тор 

6. Интернацционалдық терминді табыңыз. 

а) тиін 

ә) әділет 

б) қария 

в) баскетбол, футбол 

г) талшық 

7. Термин сөзді табыңыз 

а) эпитет 

ә) лажсыз 

б) сіріңке 

в) жүдә 

г) тез 

8. Тарих ғылымының терминін атаңыз. 

а) ереже 

ә) көбелек 

б)тәрбие 

в) дәуір 

г) тар 

9.Географиялық терминді табыңыз.  

а) мұқтаж 

ә) түбек 

б) ықпал 

в) айдар 

г) ақыл 

10.Математика ғылымының термин сөзін табыңыз. 

а) кәсіп 

ә) нәсіп 

б) сәтті 

в) абсолюттік шама 

г) сезім 

 

 

СОӨЖ                        Киім   

Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс сөйлеу мен 

дұрыс жазуға үйрету.        
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Киім- адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы 

түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен 

қорғайды. Киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, 

балық, құс өнімдері, жасанды материалдар 

пайдаланған. Киім тігісті және тігіссіз болып 

бөлінеді. Адамзат палеолит дәуірінде тігіссіз, 

байланатын лыпа киімдерді пайдаланса, неолит 

кезеңінде, яғни өсімдіктерді өру, иіру, тоқу кәсібін 

игергеннен кейін - иықтан, мықыннан киілетін киім 

түрлері пайда болды. Тігіссіз киім адам денесіне 

оралады, байланады. Мысалы, үнділіктер сари, 

шалма, шәлі; кавказдықтар бурка; римдіктер тога; 

ежелгі гректер гиматий; солтүстік халықтары теріден 

жасалған тұлып; тайгалықтар тері желбегей; қиыр 

шығыстықтар теңіз жәндіктерінен киім дайындады. 

Аяқ киім түрлі ағаш, тері, көннен жасалады. Кеуделік 

киім пішілуіне қарай тұйық (орыс косовороткасы, эскимос анорині), алды ашық 

желбегей (камзол, шапан) болып келеді. Киім белгілі дәрежеде адамдардың жас 

айырмашылығын, әлеуметтік ерекшеліктері мен этнографиялық ортасын 

танытады. Көшпелілер адамзат тарихында 

атқа отыруға қолайлы болу үшін ойлап тапқан 

кең шалбар мен екі өңірі алдынан ашылатын 

қаусырынатын кеуде киім – шапанды адамзат 

өркениетіне қосты. Әлеуметтік дәрежесіне 

қарай қазақ халқы арасында би, бақсы, бай, 

сал-сері (жарғақ, шалбар, шәйі көйлек), 

қойшы (шекпен, кебенек, сырттық), балуан, 

батыр киімдері болған. Жас ерекшелігіне 

қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен 

киімі, қалыңдық, жас жігіт, келіншек, бәйбіше 

киімі, ақсақал киімдері үлгілерінің әшекейі, 

тігілуі, сырылып, кестеленуі әр түрлі болып 

келеді. Жасы ұлғайған адамның киімі денеге 

қонымды, кең, мол пішілген, әшек  ейі, 

жалтырауығы аз, қарапайым, кең бола түседі. 

Күйеу киіміне  ұзын төбе тымақ, қызыл манат 

шапан жатады. Сонымен бірге бақсы киімі, сал-сері киімінің де өзіндік сәндік 

ерекшелігі болады. Әркімнің жеке басында іштік, сырттық, сулық, бір киер, 

сәндік және кейбірінде салтанат, ғұрып киімі болады. Бір киер киім деп қымбат 

маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат елге 

сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақ салтында ер жігіт 

жекпе-жекке түсерде, соғысқа барарда киімдердің ең жақсысын, көрнектісін 

киген. Қазіргі заманғы киім түрлері күнделікті өмірде, жұмыста, қызметте, 
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қыдыруға, спортпен шұғылданғанда, демалыс орындарында киюге 

арналады.Сондай-ақ, әскерилердің, өзге де мамандықтардың арнаулы киімдері,  

сәндік киімдер түрлері бар. (kk.wikipedia.org/wiki/) 
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Тапсырмаларды орындаңыздар. 

1.Киім дегеніміз не? 

2. Киім тігуге қандай материалдар жұмсалған? 

3. Тігіссіз киімдерді қандай халық өкілдері киген? 

4. Аяқ киімдер қандай материалдардан жасалған? 

5.Киім тігуде адамдардың жас ерекшеліктері, әлеуметтік жағдайлары 

ескерілген бе? 

6. Қазіргі заманғы киім түрлері неге байланысты бөлінеді? 

7 Мәтінде айтылған негізгі ойды жеткізіңіз. 

 

СӨЖ: 

1.“Дизайнер ”,”Киім”  тақырыптарына ақпарат жинаңыз. 

2.Ақпараттарды сұрыптаңыз, жоспар құрастырыңыз. 

3.Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

4.Тұсаукесер жасап, қорғаңыз. 

 

3- тақырып. 

Лексика: Қазақ өнері 

Грамматика: Кірме сөздер 
Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін түсіндірме сөздікті пайдалана 

отырып,  мағыналарына түсініктеме беріп, орыс тіліне аударыңыз. 

Сөйлемдер құрастырыңыз. 

 

Бейнелеу өнері,т асқа қашау, нұсқа, жақпар тас, тайпа, қыш ыдыстар, 

Андрон мәдениетi, мұра, қалыптау арқылы жасалған бұйымдар, кәсіп, күн 

шапағы,  қола құрал-жабдықтар, қазба жұмыстар, қола мәдениеті, шекіме 

бейнелер, сақ, ғұн, үйсiн, қол өнерi , сән өнерi, ағаш ұқсату, зергерлiк өнер, 

кесте және кiлем тоқу, обалар мен қорымдар,  көне заман,  жиһаздық заттар, 

даму кезеңі,  қалыптасу, бейнелеу нақышы, қоғамдық сана мен адам танымы, 
көркем образ, өркен жаю. 

 

2.Мәтінді оқып, аударыңыз. 
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Қазақстан жерiнде кезiгетiн бейнелеу өнерiнiң алғашқы нұсқалары 

палеолит дәуiрiне жатады. Олар Қаратау мен Хантау тауларында тасқа 

қашалған жан-жануарлар тұрпаты түрiнде кездеседi.Неолит және қола 

дәуiрiнде тасқа бедерленген Баянауыл үңгiрiндегi (Павлодар обл.),Таңбалы 

аңғарындағы (Алматы обл.) бейнелер (бұғы, арыстан, садақты аңшы, арбаға 

жегiлген бұқа, сиыр, т.б.) мен Балқаш көлінің солтүстік жағасындағы жақпар 

тастардағы суреттер (келiншектiң қасындағы екi ер кiсiнiң жекпе-жек 

қылыштасуы, т.б.) қазақ жерiн мекендеген тайпалардың негiзгi кәсiбiн, әдет-

ғұрпын баяндайды.Андрон мәдениетi мұрасына саналатын геометриялық 

өрнектi қыш ыдыстар, қалыптау арқылы жасалған бұйымдар, күн шапағы 

бейнеленген қола құрал-жабдықтар Орталық, Солтүстік және Батыс Қазақстан 

аумағында жүргiзiлген қазба жұмыстары 

кезiнде ашылды. "Таңбалы тастағы” 

(Алматы обл.) б.з.б. 2 ғасырдағы тасқа 

бедерленген Будда бейнелерi (көп қолды 

Чон-Рай-Сик, Мун-Сақ Будда, Манла 

Будда) шекiме суреттердiң озық 

үлгiлерiнiң бiрiнен саналады.Осы 

жартастарда 16 -17 ғасырларларда 

салынған суреттер де бар.Қола 

мәдениетiнiң соңғы кезеңiне саналатын 

Беғазы-Дәндiбай мәдениетi тұсында (б.з.б. 

9 - 8 ғасырлар) көне өнер түрлерi жаңа үлгiлермен толыға түскен. Б.з.б. 7 

ғасырларда көшпелiлер одағының нығайып, әлеуметтік құрылысы мен 

шаруашылықтың дамуына байланысты б.з.б. 4 ғасырларда байырғы сақ, ғұн, 

үйсiн өнерi гүлдендi. Қол өнерi мен сән өнерiнiң ағаш ұқсату, зергерлiк өнерi, 

кесте және кiлем тоқу салалары дамыды. Ертiс, Шiдертi, Өлеңтi, Сiлетi, Есiк, 

Түрген, Iле өзендерi және Орт. 

Қазақстан мен Сыр бойындағы, 

Баянауыл, Сауыр тауларының етегiндегi 

обалар мен қорымдардан табылған көне 

заман бұйымдары, жиһаздық заттар 

көшпелi тайпалар өнерiнiң даму кезеңiн 

көрсетедi. Скифтердiң аңдарды 

бейнелеу нақышы Қара тау үстiртiне 

қарағанда қазақ жерiнде бұрын 

дамығанын дәлелдейдi. 1970 ж. Алматы 

обл. Есiк қаласы маңынан табылған 

алтын бұйымдар ("Алтын адам”, бұғы, 

арқар, жолбарыс, жылқы, барыс 

бейнелерi) да - б.з.б. 6 - 5 ғасырларда 

қазақ жерiн мекендеген тайпалардың 

өнер үлгiлерi. 
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Ұлттық музыка өнерінің дамуына әсер етіп, өшпес із қалдырғандар:  

-Тәттімбет Қазанғапұлы (1815 - 1862жж), Құрманғазы Сағырбайұлы (1818 - 

1889жж), Дәулеткерей Шығайұлы (1820 - 1887жж), Біржан Қожағұлұлы (1834 - 

1897жж), Жаяу Мұса Байжанұлы (1835 - 1929жж), Ақан сері Қорамсаұлы (1843 

- 1913), Ықылас Дүкенұлы (1843 - 1961 жж). 

Қазақтың сәулет пен бейнелеу өнері, музыка мен би, кәсіби театр өнері 

мен балет, кино мен цирк және эстрада өнерінің тарихи тұрғыдан туып 

қалыптасуы мен жан-жақты өркен жаюы, даму процесі мен жетістіктері, әрі 

оның дүниежүзілік мәдениет шежіресінде алатын орны ерекше. 

Өнер - көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, ішкі 

сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам 

танымының формасы. 

Өнер өмірде болған оқиғаларды қаз-қалпында алмай, өзгертіп, түрлендіріп, 

көркем образдарды типтендіру арқылы сомдайтын эстетикалық құбылыс. Оны 

қоғамдық сананың өзге формаларынан даралайтын белгісі де адамның 

шындыққа деген эстетикалық қатынасы болып табылады. Өнердің мақсаты – 

дүниені, адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік-эстетикалық тұрғыдан игеру. 

Көркем шығарманың бел ортасында нақты бір тарихи жағдайда алынған жеке 

адам тағдыры, адамдардың қоғамдық қатынастары мен қызметтері тұрады. 

Өнердің көркем әдебиет, музыка ,мүсін, кескіндеме, театр, кино, би, сәулет 

өнері сияқты т.б. түрлері бар. 

Өнер жеке тұлғаның жан-жақты дамып жетілуіне, оның эмоционалды 

күйіне, интеллектуалды өсуіне ықпал етіп, адамзаттың қордаланған сан 

ғасырлық мәдени тәжірибесінен, даналығынан сусындауға мүмкіндік береді. 

Өнер туындысы адам сезіміне қозғау салумен бірге, баяндалған оқиғаны 

басынан өткізгендей тебіреніске, кейіпкердің қуанышына сүйінген, қайғысына 

күйінген толғанысқа әкеледі, эстетикалық ләззәтқа бөлейді. Ол ерекше көркем 

образды рәміздер жүйесі арқылы, айрықша көркем тіл ретінде көрініп, 

адамдардың санасына жол табады. Адамның көркем шығармашылдық әрекеті 

сан алуан қалыпта дамып, ол өнердің түрлері, тектері, жанрлары ретінде 

таратылады. 

  
Өнер теориясы бойынша көркем шығармаға негіз болған матерялдық арқауына 

байланысты өнер түрлерінің негізгі үш тобы туындайды:1.мекендік немесе 

пластикалдық (кекіндеме, мүсін, графика көркем фото,архитектура, т.б.) яғни, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


30 

 

көркем бейнені кеңістікте түзетін өнер түрлері;2.мезгілдік (сөз және музыка 

өнері), яғни көркем бейнелерді уақыт кеңістігінде құратын өнер 

түрлері;3.мекенді-мезгілдік (би,актерлік өнер және осыған негізделген аралас 

түрлер -театр,кино,телевизия,эстарада,цирк т.б.), яғни көркем бейнені белгілі 

бір уақыт кеңістікте түзетін өнер түрлері. 

 
 

3. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз. 

4.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

5.Өзара сұхбат құрып, ой бөлісіңіз. 

6.Еліміздегі қазақтың ұлттық өнері жайлы не білесіз?Пікір алмасыңыз. 

 

7-.Жағдаяттық тапсырма. Сіздің компанияңызға шетелден қонақтар келді. 

Сіздер оларға еліміздің ұлттық өнері жайында ақпарат беріп, өнер 

мұражайына саяхат жасаңыз. 

 

8.Интернет желісінен тақырыпқа байланысты бейнефильм қарап, тыңдап, 

алған ақпараттарыңызбен бөлісіңіз. 

 

9.Сәйкестендіріңіз. 

Акварель дегеніміз не?  бейнелеу өнерінің бір түрі. Мүсін шығармалары 

көлемді болады  

Гуашь дегеніміз не? жансыз заттарды бейнелеу өнері.. 

Натюрморт дегеніміз 

не? 

 суда еритін қоймалжың бояулар 

Пейзаж дегеніміз не? адамдарды бейнелеу  

Портрет дегеніміз не? табиғатты бейнелеу өнері. 

Мүсін дегеніміз не?  суда еритін, мөлдір бояулар және осы бояумен 

орындалатын шығармалар. 
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10.“Мақал құрастыру” айдары.  

Берілген мысалдар негізінде өздеріңіз толықтырыңыз.  
1. Балам өнерлі болсын десең, өнегеңді көрсет. 

2. Қолөнер – мол өнер. 

3. Өнер талаптан туады. 

4. Өнерліден үйрен, өнерсізден жирен 

5.Тілі – бізі (Шешеннің тілі – шеберді – бізі.) 

6.Қолы – тоны (Қай біреудің қолөнер қолымен тіккен тоны өнер.) 

7.Жақсы – жаман (Жақсыдан үйрен – жаманнан жирен.)   

 

Есте сақтаңыз! 

Кірме сөздер - тіларалық қарым-қатынас (байланыс) нәтижесінде бір 

тілден екінші тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер (сөздер, сөз 

тіркестері,жұрнақтар т.б.).Көбінесе белгілі бір жаңа ұғым-түсініктің атауы 

болып келетін кірме сөздер «шет тіл сөздері», «интернационал 

сөздер», «варваризмдер»,« калька»,  сияқты түрлерге сараланып зерттеледі. 

Кірме сөздердің кейбірінің түр-тұлғасынан, дыбысталуынан қай тілдің еншісіне 

жататыны белгілі болып тұрса, ал ертеден қолданылып, тілге әбден сіңісіп 

кеткен кірме сөздің қайсы бірінің түп төркінін айқындау үшін арнайы 

этимологиялық зерттеулерге жүгінуге тура келеді. Мысалы, тіліміздегі заң-

закон қос сөзінің законы - орыс сөзі екені баршамызға белгілі, ал төл сөзіміздей 

болып кеткен заң болса - ерте замандарда қытай тілінен ауысқан лексема 

Абай шығармалары тіліндегі кірме сөздер негізінен екі үлкен топқа бөлінеді: 

араб-парсы және орыс сөздері. Олардың әрқайсысын ақын өмір сүрген 

кезеңдегі қалың көпшілікке түсінікті- түсініксіздігіне, актив- пассивтігіне 

(қолданылуына) қарай іштей екі топқа жіктеуге болады: 

1) Араб-парсы сөздері: а) ар, абырой, амал, адал, арам, әскер, әйел, дәулет, 

дәурен, зайып, зейін, күмән, қадыр, құрмет, қиял, құдай, Алла, молда, мешіт, 

шәкірт, хат т.с.с.;ә) аррахман, батил, жаһил, исбат, интинжа, мағмұр, мағрифат, 

мағишат, мәслих, латиф, ниһаят, салахият, тақриб, тахмин т. с. с. 

2) Орыс сөздері: а) барқыт, бақалшік, бодан, болыс, закон, зауыт, кір, майыр, 

мәліш, ләпке, ояз, сияз, сот, старшын, самаурын, сома, партия т. с. с.; ә) 

виноват, визит, единица, занимайся, здравомыслящий, гуляйттау, миллион, 

картечь, номер, ноль, прошение, прямота, трагедия, такт, фабрик, электрт. с. с. 

Сондай-ақ Абай шығармаларындағы калька арқылы жасалған балама 

тіркестерді де (үміттің нұры - «светило надежды», суық ақыл - «рассудок 

холодный», қараңғы көңіл - «мрачная душа», жабыраңқы жазған сөз - «стих 

унылый» т. б.) осы топқа жатқызуға болады. 

Орыс тілі арқылы енген сөздер 

Көкшетау облысы Щучинск Еңбекшілдер аудандары тұрғындары 

тілінде жеңіл шана орнына қашауа - кошевка, бәкінің бір түрін білдіретін 

забиял-Завьялов зауытының қойылған, тәрте орнына оғлоп-оглобля, етік кремі 
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орнына айтылатын бәкіс –вакса, бас орамал орнына қолданылатын кәстеңке -

косынка, шәркей орнына қолданылатын шабата - чобот сөздері кездеседі. 

Қарағанды экспедициясының материалдарынан қылауыз - өсекші, кляуза, 

декабріс - декабрь айында туған мал, бурус - төрт қырлы ағаш, брусья, шолан -

ас үй, чулан тәрізді сөздерді кездестіреміз. 

Араб, иран тілдерінен енген сөздер 

Оңтүстік сөйленістерінде мынадай араб, иран сөздері кездеседі: кәшек, 

ақыр, зуала, дәліз, айуан, бадыраң, дәсте,   дуал, жанан, қоза, қыш, мұрап, 

наубайхана т.б  

Түркі тілдерінен енген сөздер 

Түркі тілдерінің әсері көбінесе, Қазақстанмен көрші түркі тілді 

республиканың түйіскен жеріндегі сөйленістерде кездеседі. Мысалы: 

Өзбекстанмен шектес Шымкент облысындағы сөйленістерде өзбек тілі арқылы 

енген элементтері көп кездеседі. Мысалы: жүдә - өте, пісте – күнбағыс, мейман 

- қонақ. Осы өлкеде ұйғыр тілінен енген көмбеқонақ - жүгері, қалаймақан – 

ретсіз, асбузыл – асхана, қырғыз тілінен енген таеке – нағашы, майана –жалақы, 

чыбыр сөздері кездеседі. 

Маңғыстау сөйленісінде қарақалпақ, түркімен тілдерінен енген 

төмендегі сөздерді келтіруге болады: ашар - кілт, түркіменше – ачар, жіптік –

кішкене қысқаш, түркіменше- жіптик, дәп - әдет, жалатай – алдамшы. 

Бау-бақша егісімен байланысты сөздер 

Алматы облысы дарбыз - қарбыз, жегелек- сары қауын, келімдәрі -қызыл 

бұрыш, чемішке -күнбағыс. Жамбыл облысы бадыраң- бәдірен –бадыраң - 

бәдірең -қияр, күнгебағар - күнбағыс, қозықұлақ - саңырауқұлақ. 

Шымкент облысы аскелді - асқабақ, жоңырышқа - жоңышқа, пақта - мақта, 

пәмілдәрі -помидор, керем- кәрәм-  капуста. 

Орал облысы алашағу - күнбағыс, балмұрын- итмұрын, ботташық -картоп. 

Қостанай обылыс алақұрт - күнбағыс, бәрәңгі -картоп, өгіршік-қияр, шеттеуік - 

күнбағыс. 

Семей, Шығыс Қазақстан облысы қауын - қарбыз, әгүршік -қияр, 

чекілдеуік- күнбағыс, рауағаш - рауғаш т.б. 

Орталық және солтүстік Қазақстан облысы картопия -картоп, қоқыраз-

жүгері, патсөндік - күнбағыс, сарымсақ -пияз. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары 

1. Араб тілінен енген сөзді табыңыз. 

а) самаурын, жәшік, ояз 

ә) емтихан, кітап, мұғалім 

б) пісте, күнбағыс,пахта 

в) антоним ,ал, ән 

г) стиль, есімдік,сен 

2. Орыс тілінен енген сөзді табыңыз. 

а) Жәшік, доға, сот 
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ә) ас, алма, бас 

б) кең, сал, тар, 

в) бу,құты, күна 

г) дауа,оқу,екпін 

3. Кірме сөзді табыңыз. 

А) ас,сөз,көз 

Ә) терең,аң,рет 

Б) Жәшік,қоза,дәліз 

В) бақ, сай,тай 

Г) нан, ұн, су 

4.Басқа тілден енген сөздер қатарын табыңыз.  

А)  Геометрия, телефон, ұстаз. 

Ә) қала, бала, дала 

Б) әр,ар, бар 

В) ой,бой, қой 

Г) күн, жел,қар 

5.Басқа тілден енген сөздер қатарын көрсетіңіз.  

а) кірпіш, билет, пальто 

ә) тас,бас, ас 

б) мақал, сақ, тақ 

в) өмір, ыдыс, сүт 

г) ереже,өң,кір 

 

СОӨЖ: 

                                                  Киімді әрлеу, сәндеу 

Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс сөйлеу мен 

дұрыс жазуға үйрету. 

 

 Әрлеу, сәндеу материалдарына таспалар, 

ызбалар, баулар, шілтерлер, гипюр, стеклярус 

жатады. Алуан түрлі тігін бұйымдарын әрлеу 

үшін маталар, тері, үлбір, күдері, түймелер 

қолданылады.Тағайындалуы бойынша әрлеу 

материалдары үш топка бөлінеді: қолданбалы 

бұйымның ішкі бөлімдерінің тігістерінің 

шеттерін бекіту және көмкеру үшін таспалар 

және ызбалар, сәндік колданбалы киімнің 

сыртын сәнді көмкеру үшін арналған таспалар, 

ызбалар, баулар, сәндік-киімді сәндеуге арналған 

және эстетикалык функцияларды орындайтын 

таспалар, эмблемалар, ызбалар, баулар және 

шілтерлер.  
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 Таспа -бұл ені әр түрлі болатын мата қиындылары, олар екі түрлі көлденең 

жіптерді тоқитын станоктар мен машиналарда 

өңделеді.Таспалар матаға ұқсас бір түсті және 

атластан майда өрнекті болып тоқылып, әр түрлі 

матадан, түкті және шілтерленген түрлері болады. 

Өңірлік жиек таспа- жартылай зығыр, жаймалық өрім, өңірдің, қиықтың 

жиектеріне салынады. 

Шалбарлық таспа- мақта жіппен, жартылай капрон немесе капрон жіптерден 

жаймалық және саржалық айқаспамен «шыршаға ұқсас» жиек салып тоқылады, 

шалбардың төменгі қиық жиегін бекіту үшін қолданылады. 

Корсаждық таспа- жатық боялған, өңделмеген түсті мақта жібінен жаймалық 

айқаспамен тоқылған. 

 Киперлік таспа- саржалық өріммен және «шыршаға ұқсас» өріммен тоқылған, 

жіптері ағартылған, өңделмеген, табиғи түсінде немесе тегіс боялған, киімдер 

және басқа да бұйымдарды біріктіру үшін пайдаланылады. 

Сәндік-қолданбалы таспалар: Аспабау таспалар- жартылай жібек, вискозды, 

капронды, эластик араласқан капрон жіптерінен жаймалық атластық, майда 

өрнекті өріммен тоқылған, ширатқанға төзімді. 

 Сәндік иілгіш таспалар- штапель жіптерінен, жолақты ала тоқылған, таспалы 

резеңке талшықтардың тартып тұруының арқасында бет жағында ілмектері бар, 

шомылу костюмдері және шаңғышылар костюміне колданылады.  

Иілгіш таспа- вискозды жібектен резина талшықтарын немесе спандекс 

жіптерін араластырып, ішкиімдік бұйымдарға қолданылады. 

«Гофре» иілгіш таспа- вискозды жібектен, екі жағынан 

резина талшықтары өтетін ортасы гофреге ұқсас, іш киімдік 

бұйымдар үшін қолданылады.  

 Жиектік таспа- мақта немесе жүн аралас жіптерден 

саржалық және жалған репстік айқаспамен тоқылады, 

ағартылған және тегіс боялған, тігістердің қиылған жерлерін тегістеу үшін 

колданылады. 

Іш киімдік бейка- мақта мата таспаға түрлі-түсті вискоза жіптерінен 

жаккардтық өрнектер салынған, ала тоқылған, балалар 

бұйымдарында 

қолданылады. 

 Әрлеу таспалары- түрлі енді вискозды құрамдас 

жіптерден жасалатын әр түрлі енді майда өрнекті, 

жаккардты өрімді, түрлі-түсті, суретті түрі жиі кездеседі, 

әйелдер және балалар киімдеріне қолданылады. 

Үлдір таспа- жұқа, мережкаға ұқсас суретті болып келеді, 

негіз жібі капрон жіптерден және арқауы мақта қағазды, 

жүн жіптерден және текстурланған жіптерден дайындалады. 

Эмблема таспасы- жаккардтык, тақырыптық суретті (штурвал, якорь, аңдар, 

геометриялық орнаменттер, өрнектер), вискозды құрама жіптерден және 
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иірілген штапель жіптерден жасалады және балалар, спорттық бұйымдарға 

қолданылады.  

 

1. Әрлеу, сәндеу материалдарына нелер жатады ? 

2. Бұйымдарды әрлеу үшін қандай заттар қолданылады ? 

3. Әрлеу материалдары неше топқа бөлінеді ? 

4. Таспа деген не ? 

5. Таспаның құрамы қандай болады ? 

6. Таспаның қандай түрлері бар ? 

 

СӨЖ: 

1. Тақырып бойынша  ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

4- тақырып. 

Лексика: Интерьер 

Грамматика: Қыстырма сөз 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, аударып, мағынасын 

талдаңыз, сөйлем құрастырыңыз. 

 

Қалыптастыру, сәндеу, ішкі кеңістік,сәулет өнері, қолайлылық пен әсемдік, 

интерьер, көрме, макет, аспаптар,сәулетші,шебер, ажарын келтіру, пейзаж, 

натюрморт, сәндік эскиз. 

 

2. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 
Ғажайып құбылысқа қарап тұрып және ол туралы тыңдап жүріп адам 

дами түседі. Сұлу бейнелерден біз сұлу, яғни жақсы ойларға берілеміз. 

 Ал сұлу өмірден — абсолюттік сұлулыққа көшеміз.     (Платон) 

 

Интерьер - пәтердің белгілі бір ретпен қалыптастырылған әрі сәндеп 

жабдықталған ішкі кеңістігі. 

Пәтер интерьерін қалыптастыруда оның сәулеттік шешімі және құрылыс 

жабдықтары: бөлменін саны мен өзара ыңғайластырыл олардың көлемі мен 

габариті, терезе мен есіктің, үй жылытатын радиаторлардың, жапсарластырып 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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салынған шкафтың, санитарлық аспаптардың, асханадағы ыдыс-аяқ жуғыш пен 

газ не электр плитаның т. б. орналасуы елеулі роль атқарады. Пәтер интерьері 

тұрмыстық аспаптардан, машиналар мен жарық түсіретін құралдардан 

және жиһаздан құралады. 

Интерьерді жабдықтаудың қажетті шарты -қолайлылық пен әсемдік. 

Интерьердің барлық элементтері өзара әдемі үйлесуі, ал интерьер бүтіндей 

алғанда бірін-бірі толықтырып, көз тартарлық әсем болуы тиіс. Пәтерді 

жабдықтарда үйге қандай заттар қажет, оларды қай жерге және қалай 

орналастыру, әшекейі мен түсі, бөлменің әшекей мен болуын өзгерту-өзгертпеу 

туралы мәселені алдын ала ойластыру керек. 

Пәтер интерьерін қалыптастыру мәселесіне арналған кітаптар шығарылады, 

журналдарға мақалалар басылады, көрмелер ұйымдас-тырылады, 

ал көрмелерде осы заманғы пәтер интерьерлерінің макет үлгісі және жиһаздың, 

жабдықтың, әшекейдің, жабдықтауға қажетті басқа да элементтердің ең жақсы 

өнеркәсіптік үлгілері көрсетіледі.  

Сәулетші өзі салатын үйдің тек сыртқы ажарына ғана емес, ішкі көркіне де 

көп көңіл бөледі. Үйдің 

ішін безендіру өнерін 

«интерьер» деп атайды. Ол 

француздың «ішкі» деген 

сөзінен шыққан.Бұл сөздің 

басқа да мағынасы бар. 

Бөлменің ішіндегі бүкіл 

жиһазымен тұтас көрінісін 

де интерьер дейді. 

Интерьер де өз алдына 

бір жанр.Онымен тек ХҮІІ 

ғасырдағы голланд 

суретшісі ғана емес,басқа 

елдердің, асқа дәуірлердің 

шеберлері де әуестенген. 

Пейзаж, натюрморт, сәндік 

эскиз, интерьер жасағанда 

да әр бөлікті ой елегінен сан 

қайтара өткізіп, жөндеп, 

түзетумен ғана табысқа қол 

жеткізуге болады.Салып 

отырған затының өзіне 

қарап, салыстырып, 

ұқсамаған жерлерін түзетіп, 

қайта жөндеумен суретші 

өзінің шығармасын 

аяқтайды.  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5


37 

 

         
 

3. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

- Интерьер дегеніміз не? 

- Ол қай елдің сөзінен шыққан? 

- Интерьер сөзінің қандай мағынасы бар? 

- Онымен кімдер әуестенген? 

- Интерьермен ХҮІІ ғасырда кімдер әуестенген? 

4. Мәтіннің мазмұнын талдаңдар ,өзара сұхбат құрастырыңыз. 

5. Өз үйлеріңіздің интерьері жайлы пікір алмасыңыз . 

6.Жағдаяттық тапсырма.Сіз интерьер дизайнерісіз. Сізге Жаңа құрылған 

компания өз кеңсесін жөндеуден өткізіп, ерекше дизайнмен көркемдеуін 

сұрады. Сіздің әрекетіңіз. 

7.Ой қозғау 
1. Ата – бабамыздың мекен еткен қандай үйді білеміз? 

2. Үйді жиһаздау дегеніміз не? 

Қандай жиһаз түрлерін білесіңдер? 

Киіз үйдегі жиһаздар 

Қазіргі тұрғын 

үйдегі жиһаздар 

1. Жиһаз үйлесімділігі дегеніміз не? 

2. Түстер үйлесімділігі дегенді қалай түсінесіңдер? 

Шығармашылық жұмыс 
Берілген тақырыпқа сәйкес үй интерьеріне қызықты етіп композиция құрыңыз. 

Тапсырманы топ болып орындап, жұмысты қорғаңыз.Өзара ой бөлісіңіз. 
 

Қыстырма сөз 

Сөйлемдегі айтылған ойға сөйлеушінің қалай қарайтынын білдіретін сөзді 

қыстырма сөз деп атайды.Қыстырма сөз бір сөзден де, бірнеше сөзден де 

тұрады  Кей реттерде сөйлем түріндегі қыстырма сөз кездеседі. Қыстырма 

сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды. «Кім біледі, Сен кәпір, Баяңдыдан сендің 

бе? Әлде айналып, кім білер, Боталы түйе секілді Қорадан шықпай өлдің бе», 
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«Ақынды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі парқын кердім», 

«Мен білемін, қайтейін. Мұндай асыл тумайды», «...Әзілдей білмей ме. Көп 

сөйлеп созбайын».  Қыстырма сөз айтылған ойына автордың сенімін, күдігін, 

жорамалын т.б. көзқарасын аңғартады. 

 

8.Берілген сөйлемдердегі оқып, қыстырма сөздерді табыңыз. 

Мына жердің табиғаты, шіркін, өзгеше екен! Мен білсем, осы жерге 

демалушылар көп келеді.Шынын айту керек,бұл өте ғажап туынды! Е бәсе, 

солай болу керек еді! Биыл , несін айтасың, тапсырыс жетерлік. 

 

9.Берілген мысалдарды салыстырып, мағынасындағы ерекшеліктерге 

талдау жасаңыз. 

 

Меніңше, бұл өте жайлы үй Бұл өте жайлы үй 

Біз бүгін, әрине, әдеттегіден ерекше дизайн 

таңдаймыз. 

Біз бүгін әдеттегіден ерекше дизайн 

таңдаймыз. 

Бәлкім, бұл жұмысты ертеңге қалдырармыз. Бұл жұмысты ертеңге қалдырармыз. 

Маған, әйтеуір, фильм ұнады. Маған, әйтеуір, фильм ұнады. 

Жаңылмасам, сені бір жерден көрген 

сияқтымын. 

Сені бір жерден көрген сияқтымын. 

 

10.Мәтінді оқып, көшіріп жазыңыз.Қыстырма сөздердің астын сызыңыз. 

Сөйлемге қандай мағына үстеп тұр? Тыныс белгілеріне назар аударыңыз. 

Мәтіннің негізінде өз мысалдарыңызды да жазыңыз. 

 

Бір күні Асан аулаға шығып, орталықтағы ойыншықтар сатылатын дүкен 

жаққа барды. Қалтасында бір тиын ақшасы жоқ болса да, жай әншейін, қызық 

үшін бұрыла салып еді.Дүкен ішіндегі әртүрлі ойыншықтарға қатты қызықты. 

Әсіресе қорабы қызыл, кабинасы сары машинаны айтсаңшы!Шіркін, осы 

машинаны алса ғой! 

 

11.Мәтінді оқып,мазмұнын талдаңыз,берілген тапсырмаларды орындаңыз.  
 

Ар Нуво (француз тілінен аударғанда «жаңа өнер») деген мағынаны 

білдіреді. Ар Нуво сәндік стиль және оюлы бағыт сияқты модерн. Парижде 

1895 жылы сол кездегі өнерге байланысты Зигфрид Бинг дүкен ашқан болатын. 

Ар Нуво концепциялары веналықтардың, италиялықтардың, испандықтардың 

журналдарын көркемдей бастады. Бұл стиль Ресейге де танымал бола бастады, 

бірақ ол кезде оны көбіне «модерн» стилі деп таныды.Ар Нуво ішкі 

көріністерін алғашқы жасаған бельгиялық сәулетші Виктор (1861-1947) болды. 

«Ар Нуво» стилі өткен ғасырдың басында адамның барлық өмір сфераларына 

кірді.  
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Тапсырмалар:  

а) Ар Нуво деп қандай стильді айтады?  

ә) Бұл қандай модерн?  

б) Зигфрид Бинг қандай дүкен ашты?  

в) Бұл стиль Ресейде қалай аталды? 

 

Өзін өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары 

1.Қыстырма сөзді табыңыз.  

Шынында, ол аса талантты әрі іскер адам. 

а) Шынында  

ә) Талантты  

б) Іскер 

 в) Адам 

 г) Ол 

2.Қыстырма сөздер қандай мағынада қолданылатынын анықтаңыз. 

Біріншіден, алдымен, ақырында, қорыта айтқанда  

а) Ой тәртібін білдіреді 

ә) Қуаныш, аяушылық, өкінішті білдіреді 

б) Растау, теріске шығару мағынасын білдіреді 

в) Ойдың кімнен шыққанын білдіреді 

г) Күмәнді ойды білдіреді 

3.Қыстырма сөздердің анықтамасын көрсетіңіз.  

а) Заттың түсін білдіреді  

ә) Заттың атын білдіреді 

б) Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіреді 

в) Ойдың кімнен шыққанын білдіреді 

г) Сөйлемдегі ойға, оның айтылу тәсіліне айтушының көзқарасын білдіреді  

4.Қыстырма сөздер сөйлемнің басында келсе қойылатын тыныс белгісін 

көрсетіңіз. 

а) Қос нүкте 

ә) Үтір және сызықша 

б) Нүкте 

в) Сызықша және қос нүкте 

г) Үтір 

5.Қыстырма сөзден кейін қойылатын тыныс белгісін көрсетіңіз. 

Шындығында ол аса талантты әрі іскер адам.  

а) Қос нүкте 

ә) Үтір және сызықша  

б) Үтір 

в) Сызықша және қос нүкте 

г) Нүкте 

6.Қыстырма сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз. 

а) Астана-жаңа қала 
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ә) Шындығында, ол аса талантты әрі іскер адам  

б) Табиғат – алтын бесік  

в) Бүгін ауа-райы салқын болып тұр 

г) Мектеп оқушылары серуенге шықты 

7.Қыстырма сөз қандай сөйлем мүшесі болатынын анықтаңыз. 

а) Қыстырма сөз сөйлем мүшесі болмайды 

ә) Қыстырма сөз бастауыш болады  

б) Қыстырма сөз баяндауыш болады  

в) Қыстырма сөз толықтауыш болады  

г) Қыстырма сөз анықтауыш болады  

8.Қыстырма сөзді сөйлемді анықтаңыз.  

а) Абай үшін оқу мен жазу оның тірлік-тынысы тәрізді. 

ә) Дұрысында Абай осы әдетін тастамаған 

б) Бұл күндері Абай ақын атын анық алған 

в) Абай айналасына жиылған жас өнерпаздар да көп 

г) Абай өлеңі – білім, ғылым, үлгі,өнеге,тәлім, тәрбие, адамдық кілті  

9.Берілген сөйлемде қыстырма сөзді анықтаңыз.  

Меніңше, Асан - сабырлы, салмақты, мәдениетті адам  

а) Меніңше  

ә) Сабырлы  

б) Салмақты 

в) Мәдениетті  

г) Адам 

10.Ой тәртібін білдіретін қыстырма сөзді анықтаңыз. 

а) Біріншіден 

ә) Амал қанша 

б) Мүмкін  

в) Амал қанша  

г) Рас  

 

СОӨЖ 

ГОТИКА 

Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс сөйлеу мен 

дұрыс жазуға үйрету. 

 

     Готика - Еуропа (әсіресе, Батыс Еуропа) елдерінің сәулет өнерінде 12 

ғасырдың 2-жартысында пайда 

болып, 16 ғасырда кең өріс алған 

стиль. Шартты түрде герман 

тайпалары - готтардың есімімен 

аталып кеткен. Готиканы орта 

ғасырлардағы қалалық және 
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сарайлық мәдениет тудырады. Ол роман стилінің орнын басты. Готика стилі 

шіркеу сәулет өнерінде кең қолданылды. Сондай-ақ, ақсүйектер қауымы 

құрылыстарын (ратушалар, сауда орындары), қамалдар, тұрғын үйлер салуда да 

маңызды орын алды. Готика стилінде салынған ғимараттар зәулім биіктігімен, 

әсем нақыш, асқан сән-салтанатымен көз тартады. Олар бағана қатарына иек 

артқан сүйір арқалы, ғимараттың ішкі төбесін шатырлауда (күмбездеуде) үлкен 

үйлесім тапқан айқыш уықта (нервюра) болып келеді. Бүйір қабырғаларға 

жанастыра салынған тұғыр бағаналар (контрфорс) шатырмен жартылай арқа 

(аркбутан) арқылы байланысады. Бұл конструқция жаңа әдіс ғимараттың әрі 

еңселі, әрі бүйірлі бола түсуіне жол ашып, тұғыр бағаналардың арасын 

түгелдей шынылауға мүмкіндік туғызды. Түрлі-түсті шыныларды әсем 

қиоластыра отырып өрнек салу готика стиліндегі өнерле кең өріс алды. Сән 

өнері (витраждау, сан алуан ескертқіштер тұрғызу) және қосалқы өнер (тас 

қашау, сүйек қырнау, темір қақтау, т.б.) де биік сатыға қөтерілді. Өнердің бұл 

түрлері, әсіресе, ғибадатханалар салуда кең қолданады. Оларға діни нышандар 

екіге бөлінеді: бедерлі нұсқала бояу сурет бетіне 

жағылады (ксилография, линогравюра). Ойма нұсқала 

бояу ойылған сурет сызықтарына толтырылады (офорт, 

акватинта, мещотинто, лавис, т.б.). Готиканың жасалуы 

бірнеше қезеңнен тұрады: алдымен қағазға салынған 

эскиз тақтаның бетіне көшіріледі. Содан соң арнаулы 

металл аспаптармен (штихель, қашау, гравирлейтін инелер, арнаулы пышақтар) 

немесе хим. әдістермен (қышқылмен күйдіру, т.б.) бұл сусын өзгеріссіз, 

айнытпай шығаруға болатындығы - Готиканың ерекшелігі. Қондырғылы 

Готикамен (эстамптар) қатар кітап Готикасы да кең тараған. Алғашқы Г. 6 - 7 

ғасырларда 868 ж. Қытайда жасалғаны анықталған. Готика өнері 14-15 ғ-да Бат. 

Еуропада, 17- 18 ғ-дар да ағаштағы Готика- ксилография Жапонияда дамыды. 

Ресейде 16 ғасырдан белгілі. 18 - 19 ғасырларда Готика кең таралды. 

Қазақстанның бейнелеу өнерінде Готика өнердің өркендеген түрлерінің біріне 

айналды. Республиканың жетекші графикашылары В.И.Антощенко-Оленев, 

мен пропорционалды шарттылық тән, сондай-ақ әмірге деген құштарлық, асқақ 

рух та аңғарылып тұрады. Г. Францияда (Париждегі, Реймстегі, Аменъедегі 

ғибадатханалар), Германияда, Нидерландта, Англия мен Испанияда, 

Скандинавия елдерінде, Италияда дамыды. Бірқатар Готикалық маңызды 

есқерткіштер Чехияда, Словакияда, Польшада, Венгрия мен Хорватияда, 

Словенияда, т.б. жерлерде сақталған. 15 - 16 ғ-ларда Бат. Еуропа елдерінің 

көпшілігінде Готиканы Қайта өркендеу дәуірінің өнері ығыстырыл шығарды. 

гравюра (франц. дгауиге - бедер сурет) - графика өнерінің бір түрі; тақтаға 

бедерлен салған суреттің қағазға түсірілген көшірмесі (эстамп) Готика деп 

аталады. Өңдеу әдісіне байланысты Готика бедерленіп жасалатын тактаның 

бетіне ойылып немесе бедерленіп түсіріледі. Одан кейін тақтаның бетіне бояу 

жағылып, қолмен немесе арнаулы станокпен қағазға басылады. Готикалар 

бедерлену әдісіне қарай бірнеше түрге бөлінеді: мысқа ойылып жасалатын 



42 

 

Готика, ағаштағы Готика - ксилография, линолеумдегі Готика - линогравюра, 

офорт, меццотинто, т.б. Г. жасалатын негізгі заттар: металл (мыс, мырыш, 

болат), ағаш (шамшат, пальма, алмұрт ағашы), линолеум, т.б. Г. көбінесе ақ 

және қара болып келеді. Алайда әрқайсысына әр түсті бояу жағылған бірнеше 

тақтаға басылатын түрлі-түсті Готика да кездеседі. Готика график, өнерге тән 

сан түрлі бейнелеу құралдарын пайдаланады. Қаттылығы әр түрлі нәрселерден 

жасалуына орай қалыптасқан стильдік өзгешеліктері және авторлық бір 

нұсқаның көп данасы болады.  

 

Орындалатын тапсырмалар: 

Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз. 

Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

 

СӨЖ: 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.  

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

5-тақырып. 

Лексика:Графика 

Грамматика:Сөйлемнің бірыңғай мүшелері 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, аударып, мағынасын 

талдаңыз, сөйлем құрастырыңыз. 
Графика,таңба, тырнау, жазу, құрал, каллиграфика, таңба, жанр, штрих, 

сызық, гравюра, плакат, сатира, қарындаш, бор, көмір, қалам, литография, 

баспалық-механикалық әдіс, пошта маркалары, экслибристер. 

 

Ксилография – ағашта орындалатын сурет. 

Линогравюра – линолум бетіне орындалған сурет. 

Литография – тегіс орындалатын гравюра, яғни майлы тушьпен немесе 

қарындашпен салынады. 

Иллюстрация – кітап мазмұнына , ертегілерге арналып салынған сурет. 

Гравюра (қырма) тақта, ағаш бетіне арнаулы аспаптармен ойып істелінетін 

сурет салу өнері. 

 

2. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) жазуда 

қолданылатын  таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы.Жазу 

танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, 

байланысын білдіреді. Тырнайтын,  жазатын, грифель құралының көмегімен 

салынатын өнер түрі. 

Графика дегеніміз - қағаз немесе картон бетіне қарындаш, қылқаламмен, 

тушьпен салынған суреттер.Сонымен қатар, қағаз бетіне салынған литография, 

түсті гравюралар және түсті карындаш, бормен салынған суреттер де 

жатады.Графика өнері каллиграфиямен, жазбамен тығыз байланысты деп 

табылады. 19 ғасырға дейін графика мен сурет түсініктері қатаң ажыратылып 

қаралды. Графика деп тек баспа техникасымен салынатындарды атаса, суретке -

қолмен салынатын жұмыстарды: нобайды, нұсқа, т.б. жатқызады.  

Графика - бейнелеу өнерінің бір жанры. Кескіндеме жанрында түс пен 

бояу негізгі рөл атқарса, графикада (гр. graphein гр. grapho– жазамын) 

сызықтар, штрихтар, ашық және қара (қоңыр) дақтардың арақатынасы шешуші 

рөл атқарады,сондай-ақ заттардың ең негізгі белгілері таңдап алынады. 

Графикаға гравюраның барлық түрлері плакаттық, сатиралық сурет түрлері 

жатады.Бейне қарындашпен, көмірмен, бормен, қаламұшпен тікелей қағазға 

түсіріледі немесе арнайы өңделген тақталарға (гравюра) немесе тасқа 

(литография) бедерленіп, қағазға содан басылады, кейде баспалық механикалық 

әдіс арқылы көбейтіледі. Бейнелеу құралдарының қарапайымдылығымен әрі 

көп таралыммен басып шығаруға ыңғайлылығымен графика бұқаралық 

байланыс,  ақпарат саласында (плакаттар, пошта маркалары,  

экслибристер, газет-журналдар), кітаптарды, әдеби шығармаларды безендіру 

үшін, әр түрлі тақырыпқа карикатура, шарж, жалпы нобай, композициялық 

эскиздер салу үшін, т.б. заттарды көркемдеуде 

кеңінен қолданылады. Графикада кескіндеме 

жанрындағыдай  акварель,  гуашь,  пастель  

пайдаланылады.Графиканың көп ғасырлық тарихы 

бар. Батыс Еуропаның Леонардо да 

Винчи, Микеланджело,  Рембрандт, орыс 

халқының Орест Кипренский,  Карл 

Брюллов, Василий Перов,  Илья Репин сынды суретшілері өздерінің 

графикалық туындылары арқылы әлемдік бейнелеу 

өнері қорын байытты. Қазақстандағы графикалық 

суреттердің ежелгі (палеолит дәуірі) 

үлгілеріне Балқаш, Түркістан, Маңғыстау, т.б. 

жерлерде жартастарға салынған суреттер жатады. 

Қазіргі заманғы қазақ бейнелеу өнеріндегі графика 

1930- 50 жылдары аралығында қалыптасты. 

Қазақстан суретшілері арасында графикалық туындылармен танымал график 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/19_%D2%93.
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D2%B1%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B6
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83
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суретшілер баршылық. Олар Ә.Қастеев, А.Ғалымбаева, Ә.Рахманов, 

Т.Ордабеков. 

 

3. Мәтінді оқып, сұраулы сөйлем құрастырыңыз. 

4. Мәтіннің мазмұнын талдаңыз . 

5. Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

6. «Менің бөлмем», «Туған жер» сызбасын жасаңыз. 

 

Есте сақтаңыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Бірыңғай мүшелерді табыңыз , түсініктеме беріңіз. 

1.Қазақтың ақын - жазушылары Қазақстанды сай - бұлақ, тау - қыраттарына 

шейін жырлап өткен, жырлайды да.2.Тәуелсіздік алғалы Асан қайғы мен 

Қорқыт баба, Кенесары мен Сырым, Абай мен Ахмет, Ербол мен Ләззат сынды 

тұлғаларымыз әлемге танылды.3.Мен туған жердің түнін, күнін, өзенін, тауын, 

гүлін сүйемін.4.Графика бұқаралық байланыс,ақпарат саласында (плакаттар, 

пошта маркалары, экслибристер, газет-журналдар), кітаптарды, әдеби 

шығармаларды безендіру үшін, әр түрлі тақырыпқа карикатура, шарж, 

жалпы нобай, композициялық эскиздер салу үшін, т.б. заттарды көркемдеуде 

кеңінен қолданылады.5. Көрген, білген әңгімелерді кітап қылып тартамын. 

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері - сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін 

атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беретін, көбінесе бір тұлғада, бір сөз 

табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы. Сөйлемнің барлық 

мүшелері де сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады. 

Бірыңғай бастауыш: Жаз келер, қыстыгүні қысым етіп, Қар, суық, аяз, боран - 

бәрі кетіп (Шәкәрім). Бірыңғай баяндауыш: Ат міндім, атан алдым, шекпен кидім, 

Жөнім жоқ сені мақтай сөйлемеске (Жамбыл) Бірыңғай толықтауыш: Бай 

бейілін, мейірін, Сән, салтанат сейілін, Ақыл күшін, зейінін, Ең ақыры, төбетін, 

Күймен, жырмен мадақтап, Бәйіт қылып беретін (Жамбыл).  

Бірыңғай анықтауыш: Тапқыр, адал, ақ ниет адамдардың Алданбайсың артынан 

ерте берсең (Шәкәрім). Бірыңғайпысықтауыш: Ол мойнын бұрып жан-жағына 

қарады да, түйенің табанындай аяқ-қолдарын асықпай, табандықта сермеп жүзіп 

жүре берді (Б.Момышұлы). Сөйлемнің бірыңғай мүшелері жалғаулықсыз 

да, жалғаулықтар арқылы да байланысады. Негізінен, мұндай реттерде ыңғайлас 

жалғаулықтар, қарсылықты жалғаулықтар және талғаулы жалғаулықтар 

қатынасады: Арбада, дөңгелектер де, адамдар да, олардың ойлары да қызғылт 

шаңның ішінде (М. Жұмабаев); Бірыңғай мүшелерідің алдында немесе соңында 

жалпылауыш сөздер болады. Ондай қызметті есімдіктер, сияқты, тәрізді сөздер, 

сондай-ақ сан есімдер де атқарады: Арқаға аяқ салып түскен барып Екі оттың - 

орыс, қытай арасына (М. Жұмабаев) 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B6
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D3%99%D0%BA%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
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6.Барлық өмір, тіршілік - жастан оқуға, білімге талпынып оқығандық.7. Рақмет 

әрбір сөйлемді ерінбестен, жалықпастан аударып отырды.8. Таңертең аудандық 

баспасөз қоғамының бір қызметкері осы үстелдің үстін неше түрлі жаңа 

кітаптармен, газет - журналдармен, қалам қарындаштармен, блокнот - 

дәптерлермен толтырып кетті. 

8. Кім тез сөйлем құрай алады: 
Қызыл, сары, ақ... 

Кітап, газет, журнал... 

Қой, сиыр, жылқы.. 

Қобыланды, Алпамыс, Қамбар... 

Бұл жұмыс...,...,... керек етеді. 

 

Өзін өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1.Бірыңғай мүшелері зат есімнен болған сөйлемді табыңыз.  

а) Үлгілі оқушы күнделігін, дәптерін, оқулығын таза ұстайды  

ә) Әсемнің әжесі мейірімді, кеңпейіл, ақкөңіл жан.  

б) Комбайн астықты орады, бастырады, ұшырады.  

в) Мәреге бірінші, жетінші, үшінші нөмірлі спортшылар бірге жетті.  

г)Б3 

2.Бірдей сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесімен байланысып 

тұрған сөздерді ........ дейміз.  

а) қаратпа сөз  

ә) күрделі мүше  

б) қыстырма сөз  

в) оқшау сөз 

г) бірыңғай мүше  

3.Бірыңғай мүшелері сан есімнен болған сөйлемді табыңыз.  

а) Үлгілі оқушы күнделігін, дәптерін таза ұстайды  

ә) Әсемнің әжесі мейірімді, кеңпейіл, ақкөңіл жан.  

б) Тауда гүлдер, жемістер, өсімдіктер өседі 

в) Мәреге бірінші, жетінші, үшінші нөмірлі спортшылар бірге жетті 

г) бірыңғай мүшелерді тап   

4.  Бірыңғай мүшелері сын есімнен болған сөйлемді табыңыз.  

а) Үлгілі оқушы күнделігін, дәптерін таза ұстайды  

ә) Әсемнің әжесі мейірімді, кеңпейіл, ақкөңіл жан 

б) Тауда гүлдер, жемістер, өсімдіктер өседі 

в) Мәреге бірінші, жетінші, үшінші нөмірлі спортшылар бірге жетті  

г) Компьютерлі графикамен жұмыс істейді 

 

СОӨЖ 

Компьютерлік графика және дизайн 
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Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс сөйлеу мен 

дұрыс жазуға үйрету. 

 

Компьютерлі графикамен жұмыс-дербес компьютерді пайдаланудың кең 

тараған түрлерінің бірі. Бұл жұмыспен тек кәсіпқой суретшілер мен 

дизаинерлер ғана жұмыс істемейді. Уақыт 

өткен сайын кез-келген мекемелерде газет-

журналдарға жарнамалық хабарландыру 

жариялауға немесе жарнамалық үндеу 

парақтары мен буклеттер шығарып таратуға 

қажеттілік туындап отыр. Ірі фирмалар мұндай 

тапсырыстарды арнайы бюролар немесе 

жарнамалық агенттіктерде жасатады. Бюджеті 

шектелген шағын мекемелер мұны көбінесе өз 

күштерімен және тиімді программалық құралдардың көмегімен шешеді. Қазіргі 

мультимедиялық бағдарламаның бір де бірі компьютерсіз жұмыс істей 

алмайды. Көпшіліктің пайдалануына арналған бағдарлама дайындайтын 

бағдарламалық ұжымның 90%-на дейінгі жұмыс уақыты графика бойынша 

жұмыс атқаруға жұмсалады екен. 

Графикалық режимде экран жекелеген жарқырауық нүктелерге 

бөлінген,олардын саны монитордын мүмкіндігімен айқындалады да,онын типі 

мен режіміне тәуелді (мысалды,VGA типті экран үшін 16 түсті болғанда, 

көлденеңінен-640; тігінен-480 нүкте,ал 256 түсті болғанда, көлденеңінен -

320;тігінен-200 нүкте) болады. Бірқатар мониторлардың базалық түсінің 

түрлері 16 стан-дартты түсті болады және ол келесідей 4 элеметпен: түстің үш  

құраушысы: қызыл, жасыл, көк, жарықтанудың мүмкін екі денгейінін бірімен 

анықталады.Компьютер графикалық ақпаратпен, мысалы, суретпен жұмыс 

істегенде, сандар жиыны мен жұмыс істеген сияқты болады, мұнда әрбір сан 

немесе сандар тобы кескін элементін сипаттайды. Бұл былай түсіндіріледі: 

сендерде ақ-қара фотосурет болсын.Оны сандар жиыны түрінде ұсыну ("Тор 

түйіндерінің қарайған жерлерне түскен түйіндерін 0-мен белгілейміз.Сонда 

сендер нөлдер мен бірліктерден құралған тікбұрышты кесте аласындар.Енді 

осы кестені компьютерге енгізсек, компьютер 1-дің орнына қара нүкте 

қойып,оны экранға шығарса онда біз экраннан ізделініп отырған кескінді 

көреміз.Әрине, жақындатылған түрде.Тор қаншалықты жие болса, кескін де 

соншалықты нақты болып шығады.Осылай ұсынылған фотосуреттін 

ақпараттық көлемінің қандай екекенің есептеуге де болады.  

Графикалық кескінді сақтаған жағдайда жадқа еңгізілетін элементтер саны 

экраннан графикалық кескін алып тұрған нүктелерінің санына сәйкес болу үшін 

оған тікбұрышты тор салынуы керек. 

Орындалатын тапсырмалар: 

● Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 
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● Мәтіннің мазмұнына талдау жасап, негізгі және қосалқы ақпараттарды 

ажыратыңыз. 

● Өзара пікір алмасыңыз. 

  

CӨЖ: 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

6- тақырып. 

Лексика: Ландшафт 

Грамматика: Құрмалас сөйлем.Салалас құрмалас сөйлем.Ыңғайлас 

салалас құрмалас сөйлем  

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, аударып, мағынасын 

талдаңыз, сөйлем құрастырыңыз. 
Ландшафт, термин, даму, табиғи, геожүйе, компьютерлік өңдеу, антропогендік, 

бедер, климат, су, топырақ, өсімдіктер, жануарлар, біртұтас, аумақ, сипат. 

 

2. Мәтінді оқып, аударыңыңыз. 

Ландшафт 

 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
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Ландшафт (нем. land -жер, schaft -өзара байланысты білдіретін жұрнақ) 

терминін орыс ғалымы Л.С.Берг енгізген.Географиялық ландшафтқа тән негізгі 

көрсеткіштер қатарына аумақтың біркелкі сипаты, құраушыларының біртекті 

ұштасуы, құрылымының кешенді сипаты мен біртұтастығы, тұрақтылығы, зат 

және энергия алмасуының біртектестігі жатады.Географиялык ландшафт 

терминінің “тарихи қалыптасып, біртұтастығын сақтай отырып, ұдайы дамитын 

табиғат кешені” немесе “табиғи геожүйе” деген де анықтамасы бар.Жер 

шарындағы барлық ландшафтардың жиынтығын ландшафтық сфера деп 

атайды. Ландшафтық түсірімдер нәтижесінде әр түрлі масштабтағы 

ландшафтық карталар жасалынады. Қазіргі кезде Географиялық 

ландшафттардың математикалық моделі жасалынып, олар жайлы мәліметтер 

компьютерлік өңдеуден өткізіледі. Адам әрекетінен өзгерген ландшафт 

антропогендік (жасанды) ландшафт деп аталады. 

Географиялық ландшафт - геожүйе түрлерінің бірі. Барлық негізгі 

құрамбөліктері: бедер, климат, су, топырақ, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі 

өзара күрделі әрекетте және өзара шарттылықта болып, біртұтас үздіксіз жүйе 

құрайтын табиғи географиялық кешен. Ландшафт  генезисі -

 ландшафтының пайда болуына және оның казіргі кездегі динамикалык күйіне 

себепші процестер жиынтығы. 

3.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

4.  Өзара қарапайым сұхбат құрастырыңыз. 

5.  Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз.  

6.  Мәтінге жоспар құрып, негізгі ойын жазыңыз. 

7. Өз аула немесе қала сыртындағы үйіңіздің ландшафттық дизайнын 

жасаңыз. Өзара ой бөлісіңіз. 

 

8. Жағдаяттық тапсырма. Сізге ландшафттық дизайн жөнінде кеңес сұрап, 

көңілінен шықса, тапсырыс беруге келді.Сіздің әрекетіңіз. 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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9. Сөйлемдерді көшіріп жазып, салалас құрмаластың жасалу жолын 

түсіндіріңіз. 

 

Агенттік қызметкері жарнама мәтінін қарап шықты да, көрсетілген 

талаптарға байланысты суреттер мен қосымша ақпараттарды орналастыра 

бастады. Жарнаманы тек нақты сурет және қысқа мәтін көмегімен ұсынуға 

болады және олардың кеңесіне де жүгінуге болады. Бала кезімізден кітапқа 

құмартамыз әрі мұқабасына салынған түрлі – түсті суреттерге сүйсінеміз. Олар 

бояуды баттитып - баттитып батыл жағады да, өзіне керек реңкті бірте - бірте 

сатылап емес, бірден табады. 

 

10. Ыңғайлас мәнді да, де, және, та, те, әрі, мен жұранақтарды пайдалана 

отыра сөйлемдер құрастырыңыз. 

 

11.Берілген сөйлемдерді аяқтаңыз. 
1.Қаланы безендіру орталығына келдім де, ... . 2. Сен ықшамаудан саябағы 

макетін жасадың да, ... . 3. Әжем ою-өрнек үлгілерін жасады және ... . 4. Алматы 

технологиялық университетінде білікті мамандар  дайындайды әрі, ... . 5. 

Гүлнар қалам, жинақталған ақпарат,бейнетаспаны жинап алды да, ... . 6. 

Кітапханадан ланшафт дизайны жөнінде ақпараттар жинадым әрі, ... . 7. Табиғи 

Ыңғайлас салалас (соединительные) 

құрмалас сөйлем 

Мысалдары 

 

Шылаусыз  [...], [...]. Күз өтті, қыс келді. 

 

Шылау арқылы және, да, де, та, те, әрі  Күз өтті де, қыс келді. 

Салалас құрмалас сөйлем деп, құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары 

тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысатын сөйлемнің түрін айтамыз. 

Салаластың құрамындағы жай сөйлемдері өзара екі жолмен байланысады:  

1) Мағыналарының жақындығына қарай іргелес тұрып, интонация арқылы: Дизайн 

өнері өткен ғасырдың 60 -жылдарынан бастап қалыптасты және жүйелі түрде 

зерттеле бастады. 

2) Жалғаулық шылаулар арқылы. Олар: 

- ыңғайлас мәнді (да, де, және, та, те, әрі, мен); 

- қарсылықты мәнді (сонда да, әйтсе де, сөйткенмен, ал); 

- себеп-салдар мәнді (себебі, сондықтан, сол себепті, неге десеңіз); 

- талғау мәнді (не, немесе, яки, не болмаса); 

- кезектес мәнді (кейде, бірде, біресе).  

Құрамына енген жай сөйлемдердің өзара бір-бірімен мағыналық қатынаста 

жұмсалуына қарай мынадай алты түрге бөлінеді: ыңғайлас салалас, қарсылықты 

салалас, себеп-салдар салалас, түсіндірмелі салалас, талғаулы салалас және кезектес 

салалас құрмалас сөйлемдер. 

Құрамындағы жай сөйлемдер білдіретін ой өзара мезгілдес, бағыттас, ыңғайлас 

мәнде, қарым-қатынаста айтылған салаластың түрін ыңғайлас салалас құрмалас 

дейміз. Мысалы: Дүкенге бардым да, графика туралы кітап сатып алдым.  
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материалдан жасалған бұйым ыңғайлы және ... . 8. Өмірде мамандықтың түрі 

көп және... . 

 

12.Мәтіннің тақырыбы бойынша 7 ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем 

құрастырыңыз. 
 

СОӨЖ 

КӨГАЛДАНДЫРУ 

Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс сөйлеу мен 

дұрыс жазуға үйрету. 

 

    Көгалдандыру- қала, ауыл, тағы басқа елді мекендерде ауаны тазарту, 

көлеңкелеу үшін ағаш, бұта, гүл, көгал өсіру. Құрылыс аяқталғаннан кейін 

жүргізілетін көгалдандыру жұмыстары мекенжайларға әсем көрініс береді, 

шудан, күннен, шаңнан, тағы басқа қорғайды, санитарлық-гигиеналық рөл 

атқарады. Ғылыми деректер бойынша белгілі бір аймақтың 15%-ы 

көгалдандырылса, шаң-тозаңның мөлшері 20%-ға кемиді, 35%-ға өсімдік 

өсірілсе, шаң 50%-ға азаяды, ал 65%-ға өсірілсе, шаң 95%-ға кемиді. Жол 

жағалауларына отырғызылған ағаш пен бұталар, гүлдер мен көгал 

ауадағы көмір қышқыл газды сіңіріп, ауаны оттегімен байытады, шуды 

азайтып, мекенжайды желден, күннен және шаңнан қорғайды. 1 га жасыл алқап 

1 сағатта ауадан 8 кг көмір қышқыл газын бойына сіңіреді. Кейбір ағаштар 

өздері айналасына тарататын фитонцидтері арқылы ауадағы зиянды 

микроорганизмдерді жойып, оны адамның денсаулығына қолайлы  

иондармен байытады. Мұндай ағаштар қатарына қылқан жапырақты қарағай, 

шырша, Сібір балқарағайы, тағы басқа жатады. Көгалдандыру жұмыстарын 

жүргізгенде міндетті түрде көгалдандырылатын алқаптың ауа райы, 

топырақ құрамы, жер бедері сияқты ерекшеліктері ескеріледі, суаруға қажетті 

су көздері қарастырылады. Осы факторлар бойынша отырғызылатын өсімдіктер 

құрамы да анықталады. Орман ағаштары мен бұталар көшеттері, шөптесін 

өсімдіктердің жас өркендері мен тұқымдары әр аймақта 

орналасқан питомниктерден алынады. 

 

Орындалатын тапсырмалар: 

Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз. 

Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

 

СӨЖ: 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.  

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D2%AF%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80_%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB_%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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5. Шығармашылық жұмыстарыңыз бойынша өзара ой бөлісіңіз. 

 

7-тақырып. Жарнама 

Грамматика: Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем 
Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, мазмұнын талдаңыз. 

Жарнама, хабар тарату, әйгілеу, баспа түріндегі сауда, графика, психологиялық 

сараптама. 

2.Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

                                      
     Жарнама, реклама (франц. reclame, лат. reclamo - жар саламын) - 

тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық 

қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген 

сұранысты көбейту мақсатында таратылатын 

хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, 

әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар 

таратып, оларды әйгілеу. Бүгінгі әлеуметтік, 

экономикалық тыныс-тіршілігімізді жарнамасыз 

көзге елестету қиын. 

 Жарнама дегеніміз не? Бұл сұраққа 

жарнама агенттері әр түрлі жауаптар 

береді.Қазіргі жарнама «әкесі» аталған 

Альберт Ласкер оған мынандай түсініктеме 

береді.    «Жарнама – бұл баспа түріндегі 

сауда». Осындай анықтама радио мен 

телевидение пайда болмай тұрып берілді. 

Бұл кездерде жарнаманың ауқымы мен 

сапасы бүгінгімен жер мен көктей 

айырмашылығы бар еді.  

Жарнама түрлі топтағы адамдарға көзделіп жасалған, яғни барлығын 

хабармен қамтуды мақсат етеді. Түрлі топтағыларға: рок-музыканы ұнататын 

жасөспірімдер мен классикалық, баяу әндерді таңдайтын қарт адамдар. Бұл 

кезде жарнама осындай топтағыларға арнайы жасалған қимыл болып саналады. 

Қызмет атқарудың басым бөлімі – жарнама, мазмұны мен мақсаты жағынан 

сендіру, өзіне идея, тауар, қызмет көрсетуге жаңа пайдаланушыларды қаратуды 

нысан етеді. Алайда, белгілі жарнама таратушылар, мысалға құқық және заң 

жұмыстарын шешіп беру мақсатында жасалған хабарлама тек ақпарат беру 

орнында жүреді және ол ешқандай сендіру мақсатын көздемейді.   Сыртқы 
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жарнаманы дайындауда дизайнер түрлі графикалық бейнелерді, 

пиктограммаларды, шрифтарды және т.б. қолданады және бұл тапсырысты 

орындауда шығармашылық ізденістің 

еркіндігімен қамтамасыз етіп, өзіндік бір 

өнімді шығаруға мүмкіндік береді. Мұнда 

психологиялық тиімділіктің (оңай 

қабылдануы, оқылымы, жарнамалық 

материалдың есте қалуы) негізгі критерилері 

жасақтау авторының немесе авторлық 

ұжымның пікірлері болып табылады. Өйткені, 

тек жасақтаушылар ғана тартымды жарнама жасау үшін қандай бейнелеу 

құралдарын қолдану керектігін шешеді (ішкі сезіммен немесе бұрынғы 

тәжірибелер негізінде). Психологиялық тиімділікті бағалауға мұндай 

көзқарасты «авторлық» деп атауға болады. ол адамдардың әсерлерін болжауға 

негізделген, сондықтан да тәжірибеде әрқашан 

тиімді емес. Сыртқы жарнаманы қабылдау 

тиімділігіне объективті баға беру тек арнайы 

психологиялық зерттеулер нәтижесінде ғана 

мүмкін. Сондықтан да сыртқы жарнаманы жасау 

мен орналастыруда психологиялық сараптама 

жүргізілуі керек. Егер қараушыға көп мөлшерлі 

деталдары (шрифтер, суреттер, мекен-жайлар, 

телефон номерлері және т.б.) бар танымайтын 

жарнамалық плакатты ұсынсақ, бұл оның 

психикалық үдерістеріндегі (көңіл аудару, еске 

сақтау, ассоциативті ойлау, сезімдер және т.б.) жүктемелерін ондаған, жүздеген 

есе арттырады. Бұл жағдайда қарама-қайшылық жағдай туындайды: суретші-

жарнамашы жарнамалық хабарға көп мөлшерде элементерді қолдана отырып, 

өз жұмысын құбылтуға тырысады, ал қараушы (тұтынушы) жарнамашы 

ұсынған өнімді қабылдау үдерісінде үлкен шиеленіске тап болады.  

Сонымен, мәнсіз ақпараттарды өңдеуде адам көп мөлшерде жүйкелік-

психикалық қуатын шығындайды. Жол белгілерін қабылдаудың анықтылығын 

қамтамасыз ету үшін оларды жасағанда инженерлік психологияда аспаптар мен 

жазбалар үшін қалыптсқан ережелер сақталуы тиіс» - деп жазады У. Вудсон, Д. 

Коновер.  

Слоган дегеніміз сатылатын заттың қайталанбас қасиетін көрсетіп тұратын 

қысқа да нұсқа бейнелі сөз, девиз, нақыл. 

Осынау қысқа да нұсқа жарнамалық тіркестерге қойылатын талаптардың тұтас 

теориясы жасалған: 

Слоган достық шырайлы болуы және мейірімге шақырып тұруы тиіс. 

Сөйлемнің әр сөзінде ұшырасатын әріптердің немес буын бунақтарының 

қайталанып келіп отырғаны дұрыс. 

 Слоганда бас әріптер, графикалық символдар болуы керек. 
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 Сөздің өрнектілігі, тақ-тұқ қысқа болғаны жақсы. 

 Реті келсе «бастап» және «дейін» сияқты көмекші сөздерді, «көбірек», 

«күштірек» іспетті сөздерді қарама-қарсы қойып пайдалану жөн. Мысалы, 

«Сони» фирмасының слоганы: «Бізде арзан зат болмайды, біздегінің бәрі де 

таңдаулы». 

 

3. Мәтіннен мағынасын оңай түсінетін сөздерді теріп жазып, сөйлем 

құрастырыңыз. 

4.Мәтіннен таныс емес сөздерді теріп жазыңыз. Сөздікті пайдалана 

отырып, мағынасына талдау жасаңыз.  

5.  Берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

- Жарнама дегеніміз не ? 

- Альберт Ласкер туралы айтыңыз.   

- Сыртқы жарнама деген не ? 

- Психологиялық тиімділік дегенді қалай түсінесіз ? 

- Көп мөлшерлі детальдар деген не ? 

6.  Өзара қарапайым сұхбат құрастырыңыз. 

7. Сізге тапсырыс түсті. Сіз жарнаманың сәтті болуына лайықты слоган 

ойлап табуыңыз керек. Сіздің әрекетіңіз. 

8.Сұрақтарға жауап беріңіз.  

1. Халықаралық жарнама кодексі қай қалада қабылданды?  

2. Саудалық қарым-қатынастың қайталанбайтындығын білдіретін қысқаша 

мәлімет, ұран, афоризм.  

3. Көру сезімі арқылы қабылданатын жарнама түрі . 

4. Жарнама қызметін ұсынатын делдал.  

5. Жарнама сұраныс пен ұсыныс жасауға, бәсекенің пайда болуына, өткізу 

нарығының кеңеюі, экономиканың түрлі саласының дамуына әсер етеді. 

Бұл жарнаманың қандай қызметін, рөлін көрсетеді?  

6. Тауар өндіру, оны тұтынушыға ұсыну және айырбас арқылы жеке 

адамдар тобының және тұтынушылар 

мұқтаждығы мен қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға бағытталған әлеуметтік 

және басқару процесі . 

7. Тауар туралы ақпараттандыру, еске салу, 

сенімін арттыру. Бұл- жарнаманың ..... 

болып табылады.  

(  мақсаты, маркетинг экономикалық,агент. 

сыртқы,слоган, Париж) 

7. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз.Сөздікті пайдалана отырып,  мәтінді 

аударыңыз. Өзара пікір алмасыңыз. 

Перед словом "реклама" зачастую стоит определение, указывающее 

рассматриваемый вид рекламы. Для понимания того, что такое реклама, будет 
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полезно ее классифицировать и тем самым ознакомиться с некоторой основной 

терминологией. 

Реклама всегда нацелена на определенную часть населения. Когда вы 

видите рекламу, которая вас не привлекает, это иногда происходит по причине 

того, что вы не принадлежите к той группе, на которую эта реклама направлена. 

К примеру, телевизионный ролик, рекламирующий новый стиральный 

порошок, будет малопривлекательным для подростка. Таким же образом 

матери семейств с тремя маленькими детьми будет малоинтересна реклама 

пасты для искусственных зубов. Целевая аудитория обычно определяется как 

группа людей, к которой обращено рекламное послание. 

Существует значительное число целевых аудиторий. Однако две основные 

- это потребители и предприниматели. 

 

8. Жағдаяттық тапсырма. Сізге өз өнімін жарнамалау жөнінде кеңес сұрап, 

көңілінен шықса, тапсырыс беруге келді. Сіздің әрекетіңіз. 

 

Сіз білесіз бе? 

 

 

 

 

 

 

 

9.Төменде берілген жалғаулықтармен қарсылықты салалас құрамалас 

сөйлемдер жасаңыз.  

І) 1. Менің “Ерке-Нұр” фирмасына барғым келеді, , бірақ ... . 2. Астана– 

ғажайып әдемі қала, алайда ... . 3. Біз ең алдымен орталық мұражайға бардық, 

бірақ ... . 4. Францияның астанасын «сән орталығы» деп атайды, алайда ... . 

5.Мен киім дизайнері боғым келеді, әйтсе де 

6. Көкшетау  маған өте ұнады, дегенмен... .  

ІІ) 1. ..., маған ұлттық мұражай көбірек ұнайды 2 . ..., Алматыға не жетсін 3. ...,. 

тігін өндірісі мәселелерінен босап шыға алмадым.4. ..., мен өз ауылымды жақсы 

көремін. 5. ..., өз еліміздің де мамандары әлемді таң қалдырады.6. интерьер 

дизайнері көбірек қызықтырады. 

 

 

 

Қарсылықты 

салалас құрмалас  

(противительные) 

1. [...],[...]. 

2. дегенмен, әйтсе де,  

сонда да, болмаса,  

өйтсе де, бірақ,  

әйткенде, алайда. 

Ағам келді, атам кетті. 

Мен ерте тұрдым,  

әйтсе де сабаққа кешіктім. 

Жай сөйлемдерінің мағыналары бір біріне қарама қарсы болып келетін 

салаластың түрі қарсылықты салалас деп аталады. Мысалы: Дизайн сөзі 

жоба, сурет дегенді білдіретіні белгілі, бірақ  та біз оның сан салалы қыры мен 

сырын  білмейміз. 
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CОӨЖ 

 Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу 

жұмыстары арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс 

сөйлеу мен дұрыс жазуға үйрету 

Жарнаманың негізгі функциялары:  
-эканомикалық (утилитарлы) -бұл сауда көлемін көбейтіп, кірісті арттыру. 

-ақпараттық шығарушылар -бұл белгілі бір тауарлар жайлы толық ақпарат 

беру. 

-маркетингтік (коммерциялық) - тауардың сауда нарығында жылжуына 

себеп болады. 

-қатынасты (идеологиялық) - бұқараға назар аудартады. 

-тәрбиелі (ұйымдастырулы)- жарнаманың бұқара санасына әсер етуі. 

-мәдениетті - эстетикалық қанағаттанушылықты толықтырады. 

Жарнама мақсаты: 

-сауда нарығын кеңейту 

-бұқараға тауар жайлы хабарлау 

-фирманың атағын, тауар белгісін қалыптастыру және ұйымдастыру 

-тауардың пайдалылығы мен артықшылығын хабарлау 

-қарсыластарға тойтарыс бере алу. 

 Әлеуметтік жарнама 

Жарнама күнделікті өміріміздің құрамдас бөлігіне, өзіндік заңдылықтары 

бар қоғамдық құбылысқа айналды. Тұтынушы мен 

өндіруші арасындағы маңызды дәнекер буын бола 

отырып, жарнама экономиканың дамуын 

ынталандыратын, өндірістік үдерістер мен өнім 

сапасын жетілдіретін маңызды тұтқа ретінде 

көрінуде. Жарнама сауданы «жүргізетін» тетік қана 

емес, сондай-ақ тұтыну мәдениетін жаңа биіктерге 

көтеретін «өркениет үдеткіші» де болып отыр.  

Мелиялық жарнама – тесттік-графикалық 

жарнамалық материалдарды сайт беттерінде 

орналастыру. Әдетте, медиялық жарнама баннерлік 

жарнаманың формасына ие болады. 

 -тесттік-графикалық жарнамалық материалдарды 

тұтынушыларға іздеу функциясын ұсынатын сайт 

беттерінде орналастыру. Бұл жарнама түрі іздеу 

нәтижелерінің жанында орналасады, ал белгілі бір 

жарнаманың көрсетілуі тұтынушының іздеу 

сұрауына байланысты болып келеді.  

Контексттік жарнама - тесттік-графикалық жарнамалық материалдарды 

тұтынушыларға іздеу функциясын ұсынатын сайт беттерінде орналастыру. Бұл 

жарнама түрі іздеу нәтижелерінің жанында орналасады, ал белгілі бір 
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жарнаманың көрсетілуі тұтынушының іздеу сұрауына байланысты болып 

келеді. Әдетте, контексттік жарнама тексттік жарнама формасына ие болады. 

Жарнаманың басқа түрлері медиялық және және контексттік 

жарнамалардың белгілерін біріктіреді. 

Электрондық пошта (e-mail) - тұтынушыларға өзара ақпараттармен 

алмасуға мүмкіндік беретін желілік қызмет, жарнамалық хабарламалаларды  

Электрондық пошта жіберудегі электрондық поштаның артықшылықтары:   E-

mail хабарламаның желіні қолданушы тұтынушылардың барлығында бар.   

Жеке тұтынушыға үндеу мүмкіндігін push-технологиясын білдіреді.   

Тұтынушыға қызықты болып көрінген хат оның достарына жіберілуі береді.  

мүмкін.  

Жазылушыларға жіберілетін хаттар e-mail көмегімен алға басу үшін 

мынадай әдістер қолданылады. 

Интернетте әр түрлі тақырыптарға арналаған жіберілім тізімдері көп. Бұл 

жіберілімді қабылдаушы тұтынушылар сол жіберілімге өздері жазылған және 

олар кез-келген уақытта сол жазылымды тоқтатуға құқығы бар. Ашық (барлық 

қалаушыларға)Жіберілімдердің мынадай түрлері бар:  Тегін(жобалаушылардың  

қалауына Жабық (адамдардың белгілі бір тобына)  байланысты) 

Тақырып бойынша хаттардың жіберілуі адамдардың белгілі бір тобына 

арналғандықтан жіне де оның мыңдаған жазылушылары бар болғандықтан ол 

тиімді марктинг құралы болып табылады. Кейбір компаниялар өздерінің ресми 

сайттарында тұтынушыларға жіберілімге жазылуды ұсынады. Бұл жіберілімдер 

тұтынушыға сайт жаңартулары, компания жаңалықтары жайлы ақпараттар 

беріп, сол сайтқа тұтынушылардың келесі рет кіруіне жағдай жасайды. 

 

Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.  

Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

Тақырып бойынша эссе жазыңыз. 

 

СӨЖ: 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

8- тақырып.  

Лексика: Киімнің пайда болу тарихы 

Грамматика: Талғаулы салалас құрмалас сөйлем 
Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 
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1.Берілген сөздерді оқып, мағынасын түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз. 

Костюм, өсімдіктекті, жасанды және жануартекті материалдар, өсімдік 

бояулары, өрнекті мата, әшекей заттар, тоқыма мен мата өндірісі. 

 

2. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 
    Костюм (франц. сostume – «киім – кешек») – белгілі бір ұлттың, дәуірдің, 

қауымдастықтың тұрақты киім үлгісі. Костюм әр дәуірдің эстетикалық идеалын 

көрсетеді.  

«Киім» - адам  денесін қоршаған ортаның 

жағымсыз әсерінен қорғайтын, өсімдіктекті, 

жасанды және жануартекті 

материалдардан жасалған 

жабынды. Олар: іш киім, 

көйлек, блуза, шалбар, бас 

киім, шұлықтар т.б. 

«Костюм» - белгілі бір 

халық, қоғамдық топ  немесе 

дәуір киімінің тұрақтанған қалпы. Костюмге киім, аяқ киім, 

аксессуарлар, шаш үлгісі, әшекей заттары мен бояу үлгілері 

кіреді. Костюм дәуірдің эстетикалық мінсіздігін айқындайды. 

Ежелгі қоғамдағы киімнің негізгі түрлері. 

Киім қоғам дамуының ерте кезеңінде –  40-45 мың жыл бұрын пайда 

болған.  Киім ежелден өз бойына сұлулықпен 

біртұтастықты  жинаған.   

Киім пайда болмас бұрын адамдар денелерін бояп, 

татуировка басқан. Денелерін ауа-райының қолайсыз 

жағдайларынан және жәндіктердің шағуынан қорғау 

үшін адам денесіне балшық, дымқыл топырақ жаққан. 

Кейін балшық пен топырақты өсімдік бояуларымен 

бояй бастады. Уақыт өте келе   бояу татуировкаға ауысады. Ақырында осы 

өрнектер мата бетіне көшірілді.  

Рәміздік және қорғау элементтері ретінде 

тістер, қауырсындар және құстар мен 

жануарлардың сүйектері қолданылды. Бұндай 

әшекей заттар уақыт 

өте эстетикалық мәнге 

ие болды. Содан кейін белдік пайда болады, оған 

еңбек құралдарын іліп қойған. Белде орналасқан 

белдік ақырында белдемше, шалбар және 

шалғыштардың пайда болуына серпіліс береді. 

Киім дайындауға қолданылатын материалдар - 
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өсімдік текті материалдар (шөптер, жапырақтар мен ағаш қабыршықтары), 

аңдар мен балықтардың терісі. Аяқ киімге пайдаланылатын материалдар – 

ағаштардың қабығы, былғары мен үлбір бөліктері, ал бас киімге іші ойылған, 

тасбақа сырты, кокос жаңғағы қолданылған. 

Киім дамуының үлкен сапалы серпілісі неолит дәуірінде (б.э.д. 8 мың 

жылдықта) болды. Дәл сол кезде тоқыма мен мата өндірісі пайда болды. 

Алғашқыда адам бұл мақсатта жабайы өсімдіктердің талшықтарын 

қолданған.Мал шаруашылығы мен жер өңдеуге өткенде мәдени өсімдіктер 

(зығыр, мақта, кендір) өсіріп, олардың талшықтарын тоқымада, үй 

жануарларының жүндерін (қой, ешкі,түйе)  иіруде қолданды. 

Костюмдағы әшекей заттарының мәні өсіп, мазмұны кеңейді: рәміздік, 

эстетикалық. Олардың пішімдері түрленіп, қиындатылды. 

Неолит дәуірінде алғашқы қауымдық адамдар аяқ киім кие бастады. 

Алғашқы аяқ-киім – шәрке (сандали) 

болды, ол аяқты күйуден, жарақат алудан 

сақтады.Оларды тері бөлшегін немесе 

өсімдікті аяққа қойып, орап әзірлеген.  

Ежелгі кезден бастап сумка маңызды 

аксессуар рөлін атқарды. Басында ол 

теріден жасалған дорба тектес болды. 

 

3. «костюм», «киім» түсінігіне сипаттама беріңіз. 

4. «костюм» және «киім» түсініктерінің арасындағы негізгі 

айырмашылықтарды атаңыз. 

5 Киімнің негізгі қызметін атаңыз. 

6. Ежелгі адамдардың киіміне қолданылған материалдарды қандай? 

7.Мәтіннің мазмұнын өзара талдаңыз және өзара пікір алмасыңыз. 

 

8.Сөйлемдерді толықтырыңыз. 

1.Киім қоғам дамуының ... ... ... ... ...  пайда болған. 2.Киім ежелден өз бойына 

сұлулықпен ...  жинаған. 3.Киім пайда болмас бұрын адамдар денелерін ... ... 

басқан.4.Денелерін ... ... ... ...  адам денесіне балшық, дымқыл топырақ жаққан. 

5.Сосын балшық пен топырақты ... ...  бояй бастады. 6.Уақыт өте келе беткі ... ... 

... ауысады. 7.Ақырында ... ... ... көшірілді.8. Алғашқы аяқ-киім ... ... ... ... алудан 

сақтады. 

Сіз  білесіз бе? 

Былғары- мал терілерін химиялық және механикалық әдістермен өңдеу 

арқылы алынатын материал. Одан аяқ киім,сырт киім,айыл тұрман,галантерея, 

техникалық бұйымдар т.б. жасалады.Тері илейтін зауытта теріден былғары 

шығарады.Оны жұмсақ болуы үшін жуады, жібітеді.Одан кейін сүргілейді, 

қырады, жүнін жидітетін ерітіндіге де салады.Етік әдемі болуы үшін 

былғарыны бояп, сонан соң кептіреді де әдемілеп, жылтыратады.Былғары 

зауыты дайын болған былғарыны аяқ киім фабрикасына жібереді. 
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Аяқ киім фабрикасы 

Былғарыға етіктің эскизі сызылады. 

Эскизді қиып, тігеді. Тігу үшін түрлі машиналар қолданылады.  

1. Бояйды. 

2. Қалыпқа тартады. 

3. Тігеді. 

4. Ұлтандайды. 

5. Бояп, әрлеп жылтыратады. 

Әдемі, судай жаңа  етік пайда болады. 

Ірі қара терісінен ат әбзелдері, жүген, айыл, ер-тұрман жасалады. Қой 

терісінен киім, тон, ішік тулақ тігіледі.Ешкі терісінен музыкалық аспаптар, 

қобыз, шертер, дауылпаз жасайды. 

Есте сақтаңыз! 

Құрамындағы жай сөйлемдердің тек біреуіндегі ғана іс-оқиғаның 

орындалатынын (немесе орындалмайтынын) білдіретін салаластың түрін 

талғаулы салалас (ССП с выборочными отношениями) құрмалас сөйлем 

дейміз.  

Талғаулы салалас құрмалас сөйлем не, немесе, я, яки, болмаса, әйтпесе, 

не болмаса, я болмаса, әлде деген шылаулары арқылы жасалады. Олар әр 

сыңарының құрамында қайталанып та, не қайталанбай, бір-ақ рет те келе 

береді. Сыңарларының арасына үтір қойылады. Мысалы: Ертең мен көйлек 

тігемін, немесе жаңа топтаманың жобасына кірісермін. 
 

10.Сөйлемдерді көшіріп жазыңыз, талғаулы салалас құрмалас сөйлемдердің 

жасалу жолын түсіндіріңіз.  

 

1) Мен не дизайнерлермен кездесемін, не өндіріс орнына барамын. 2) 

Әйгерім жаздық аяқ киім сатып алады немесе күнделікті киетін көйлек сатып 

алады.3) Кешке біз сән үлгісінің көрсетіліміне барамыз, не болмаса көрме 

орталығындағы ұлттық бұйымдар жәрмеңкесіне 4) Мәди технологиялық 

университетке түспекші немесе сәулет құрылыс академиясына бармақшы 5) 

Студенттер бүгін көркем сурет сабағына барады я болмаса инженерлік 

графикадан аралық бақылау тапсырады 6). Қолыңызға таспа алыңыз, я болмаса 

қайшы әкеліңіз. 7.Бүгін біз мына тапсырысты бітіруіміз керек, не болмамаса 

жаңа жоспарды талдауымыз қажет. 8) Дүрия отандық өндіріс тауарлары 

жөнінде ақпарат жинасын, әйтпесе сән әлеміне шолу жасасын. 9) Бүгін біз 

кәсіпкерлерді шақырамыз, не болмаса олар бізді тігін фабрикасына шақырады. 

 

11. Сөйлемдерді толықтырыңыз. 

I.1) Осы жолы дизайнерлер оқушылар сарайының ішкі келбетін сомдайды,… . 

2) Жеңіл өнеркісіп бұйымдарын Қырғыз елінен әкеледі немесе,…. . 3) Мұражай 

интерьерін сомдауда көне Отырар көрініс алады немесе, 4) Базардағы сапасыз 
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киімдер көңіліңді құлазытады, … . 5) Елімізде халықтың жаппай тұтынуына 

арналған киімдер жоқ,… .  

II. 1) не болмаса Ақ орданың интерьерінің әрлеу жобасын жасайды. 2) 

Түркиядан алдыртады. 3) мәдени-рухани байлығымызды әлемге танытқан 

«Керуен» картинасы орын алады. 4) я болмаса дүңгіршек толы бір-бірінен 

айнымайтын киімдер көңіл толмайды. 5) я онымен айналысатын кәсіпорын 

жоқ. 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1.Талғаулы салаластың жалғаулық шылауларын табыңы.з 

а) Не, я, я болмаса  

ә) Кейде, бірде, біресе 

б) Бірақ, алайда, дегенмен 

в) Сондықтан, сол себепті 

г) Әрі, және, да 

2 Талғаулы салалас құрмаласты табыңыз. 

а) Фабрикаға ол да кірді, мен де кірдім 

ә)Жеңіл киініппін, бірақ тоңа қоймадым 

б)Қоңырау соғылды, жиналғандар мәжіліс залына кірді  

в)Көйлек тіктім, оны үтіктедім 

г) Я тауарға барасың, я матаның түсін таңдайсың 

3: Талғаулы салалас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.  

а) Қаланың ортасындағы сән салонына жету қиын болды 

ә)Топтаманы аяқтай алмай, біраз кідіріс болып қалды  

б)Оны бірде теледидарда көрсек, бірде сахнадан көрдік 

в) Олар не осы көрсетілімге қатысады ,немесе күзгі маусымға қалады  

г) Үлгінің кем-кетігі түзелді, егенді тігуге болады 

4 Талғаулы салалас құрмаласты табыңыз.  

а) Сән үйіне бәріміз келдік 

ә) Мына матаны я мен аламын, я сен белдемше тіккізесің 

б) Жүмыс аяқталды, қызметкерлер үйлеріне қайтты 

в) Мен өлшемдерін жаздым, оны тексердім 

г) Қытай тауарлары келіпті, бірақ көре алмадым 

5  Талғаулы салалас құрмалас сөйлемнің ерекшелігі неде ? 

а) «Әйтпесе» жалғаулығы арқылы байланысады  

ә) «Бірақ, дегенмен» жалғаулықтары арқылы байланысады 

б)Тек қана жалғаулықтар арқылы байланысады 

в)Алғашқы сыңарында саралану мәні айқыналады 

г) Жай сөйлемдері жалғаулықсыз байланысады 

 

   СОӨЖ                                    Сурет басу 

Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөйлеу мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, дұрыс сөйлеу мен 

дұрыс жазуға үйрету. 
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 Матаның бетіне белгілі бір 

бөліктеріне бояғыш заттармен 

өрнектер басу және бекіту матаға 

сурет басу деп аталады. Сурет басу 

үшін жоғарыда аталған бояғыш заттар 

қолданылады. Бояғыш зат арнайы 

қойыртқыштар қосып,қою түрде 

қолданылады.Мақта маталарда өрнекті 

бояуды басу машиналарында 

машиналық тәсілмен орындайды. 

Сурет басу машинасының сурет бастыратын жұмыс органы ретінде басу білігі 

болып саналады, біліктің бетінде өрнек гравирленген. Басу машинасы бір 

білікті және көп білікті болады. Бір білікті машинада матаға бір ғана түсті 

өрнек салынады, ал көп білікті машинада бірнеше түсті өрнектер басуға 

болады. Өрнектегі түстің саны қанша болса біліктер саны сонша болады. 

Өйткені әрбір білік суреттің белгілі бір бөлігінде тек қана бір түсті басады.  

Машиналық сурет басу үш түрге бөлінеді: тікелей, үстінен, жидіте және 

резервті басу.Ағартылған матаға сурет басу тікелей басу деп аталады. Ашық 

түске боялған матаға сурет басуды үстінен басу деп атайды.Матаның сурет 

бастырылған ауданының мөлшеріне қарай матаны келесідей түрлерге 

бөледі..Мақта маталарының сапасын жақсартуға және ассортиментін кенейтуге 

сәнді әсер беретін өрнек бастыру әдістері кең тарауда.Маталарды көркем - 

колористік безендіру мақсатымен рельефті өрнек басу қолданылады.Сонымен 

қатар металлды жіпті қолданған тәріздес көрінетін күміс әсер беретін басу 

тәсілі болып табылады. Рельефті өрнек басу үшін бір, екі немесе үш құрамды 

қоспалар қолданылады. Өрнек басу боялған матаның үстінен құрамында 

арнайы зат қосылған қойыртқышпен баспа машинада басылады. Белгілі 

жерлерінде матаның алғашқы бояуы химиялық жолмен жойыладыда, орнында 

ақ түсті өрнек пайда болады. Пигментпен басу тез бекітіледі, ал рельефті басу 

соңғы білік арқылы орындалады.Пигменттер суда ерімейді. Олар арнайы 

байланыстырушы рөлін атқаратын синтетикалық шайыр заттардың көмегімен 

матаның бетінде талшықтармен жабысу арқылы бекітіледі.  

 

Орындалатын тапсырмалар: 

1.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

2.Мәтінге тірек болатын сөздер мен сөз тіркестерін теріп жазыңыз, 

мағынасын  түсіндіріңіз. 

3.Өзара пікір алмасыңыз. 

4.Мәтіннің мазмұнын айтыңыз. 

 

СӨЖ: 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 
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2.Ақпараттарды сұрыптаңыз, жоспар құрастырыңыз. 

3.Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

4.Тұсаукесер жасап, қорғаңыз. 

 

9-тақырып. 

Лексика:Композиция.Композиция ерекшелігі, үйлесімділігі. Костюм 

композициясын құрастыру 

Грамматика: Кезектес салалас құрмалас сөйлем 
 Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, мағынасын талдаңыз.  

Сюжет, компзиция, жобалау, құрастыру, пішін, басты бөлшектер, техникалық 

сурет, қосымша бөлшек, үйлесімділік. 

 

2.Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Композиция (лат.composito-құрастыру)- көркемөнер туындысының 

құрылымы , оның жанры. Композиция ұғымы өнердің барлық түрлеріне ( 

кескіндеме, сәндік қолөнер,рафика, мүсін,дизайнның барлық түрі) қатысты 

қолданылады. 

Киім композициясы – киім бөліктерінің бейнелі, көркем–идеялық 

мағынасын аша отырып, тұтастығын біріктіру. Костюм құрастыру өнерін 

сәулет өнерімен теңдестіруге болады. Сәулет өнерінде түрлі сәндік 

элементтерге жарты колонна, пилястр, ою–өрнекті фриздер жатады. Ал 

костюмге көркемдеу, фурнитура, кесте, ою–өрнек тағы да басқа жатады. 

Киім композициясының негізін киім бөліктерінің көлемі, арақатыстығы, 

киімнің жалпы пропорциясы және силует құрайды. Киімде әр пішіннің 

пропорциялық дене бітіммен арақатынастары маңызды рөл атқарады. Олар 

пішінге, яғни силуетке белгілі сипат береді. 

Композициялық әдістерге пропорция, статика, динамика, симметрия, 

асимметрия, ырғақ, қарама-қайшылық жатады. 

Композицияның қасиеттерінің өз заңы мен ережелері бар, ол кез келген 

костюм түрінде орындалуы тиіс:  

1. келісімдік - композиция компоненттері мен композициялық құралдардың 

киім мақсатында бағынылуы; 

2. композицияның барлық компоненттері мен бөліктерінің өзара және адам 

бітімімен өлшем пропорциялылығы; 

3. композициялық бірлігінің болуы; 

4. композиция тұтастығы. 

Киім композициясы мен композициялық құралдарының мақсатқа 
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бағынушылық ережесін келісімділік заңы нақтылайды:киімнің арналуы мен 

пішінінің органикалық бірлігі; материалдың пішінге және киім арналуына 

сәйкестігі; материал мен сәндік әрлеу бірлігінің киім арналуы мен пішініне 

сәйкестігі.Осыдан әрлеу сипаты, оның түрі мен орындау техникасы 

анықталады. 

 

3.Сұрақтарға жауап беріңіз. 

- Композиция қай тілден енген сөз ? 

- Композиция неден басталады ? 

- Композиция мақсаты неде ? 

- Киім композициясын қалай түсінесіз ? 

- Костюмді көркемдеуде қандай үрдіс пайдаланады ? 

- Композициялық әдістерге не жатады ? 

- Композицияның қасиеттерінің қандай заңы мен ережелері бар? 
 

4. Сөздерді сәйкестендіріңіз. 
 

Айрықша главные герои 

Тығыз байланыста понятие 

Үйлесімділік решения 

Жүйе соответствие 

Шешімдер система 

Шығарма тесно связана 

Әсерлі особенно 

Қоршаған нәрселер поместить 

Ұғым окружающие предметы 

Басты кейіпкерлер произведение 

Орналастыру значимое 

  

 

5. Өзара пікір алмасыңыз. 

- мәтінге деген өз қатынасыңызды, ойыңызды негіздеңіз. 

- мәтіндегі негізгі, қосалқы, маңызды ақпараттарды анықтаңыз. 

6.Кесте, ою–өрнек, түрлі фурнитуралар жайлы ой бөлісіңіз. 

 

Есте сақтаңыз! 

Құрамындағы жай сөйлемдері арқылы берілген іс-оқиғаның кезектесіп 

келуін білдіретін салаластың түрін кезектес салалас (чередующиеся) 

құрмалас сөйлем дейміз. Кезектес салалас құрмалас сөйлем бірде, біресе, кейде 

деген кезектес мәнді жалғаулықтардың қатысуы арқылы жасалады. Олар 

көбінесе жай сөйлемдердің әрқайсысымен қайталанып айтылады. Кезектес 
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салалас құрмалас сыңарларының арасына үтір қойылады. Мысалы: Дизайнерлер 

біресе жаздық киімдер үлгісімен таныстырды, біресе маусымдық киімдер 

жиынтығын көрсетті. Пішуші күні бойы бірде дайын қималармен жұмыс 

істеді, бірде иықтамаларды дайындаумен болды. Ательеде кейде тасырыс 

берушілер шамадан тыс көп болады, кейде адам мүлдем болмай да қалады. 

 

7. Кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді тауып, тұрлаулы 

мүшелерін белгілеңіз. 

1. Ол біресе пішімнің енін, біресе бойын өлшеумен болды. 2. Пішу сызбасын 

кейде мен жасаймын, кейде көмекшім жасайды. 3. Олар матаны бірде тігін 

фабрикасынан қарады, бірде сауда орталығынан іздеді. 4. Біздің ателье біресе 

көрмелерге қатысады, біресе өзі тұсаукесер ұйымдастырады. 5. Мен киімді 

кейде «Сымбат» сән үйінен сатып аламын, кейде анам «Мақпал» ательесіне 

тапсырыс береді. 6. Ол тапсырысты бірде маған береді, бірде өзі дайындайды. 

7. Қолыма біресе қайшы, біресе қарындаш аламын. 8. Ол біресе  көйлек тігеді, 

біресе киімдерді үтіктейді. 9. Кейде менің көйлек тіккім келеді, кейде шалбар 

тіккім келеді.  

 

8. Мына сөйлемдерді бірде, біресе, кейде деген жалғаулықтар арқылы 

кезектес салалас құрмалас сөйлемдерге айналдырыңыз.  

1. Жиналысқа  қатысушылар жеңіл өнеркәсіптің бүгінгі жай-күйіне талдау 

жасады. Бұл саланың дамуына жағдай туғызуды ойластырды. 2. Олар құрылтай 

жиналысын ай сайын өткізуге мәжбүрлейді. Тек жүргізілген жұмыстың 

нәтижесі туралы есепті талап етеді. 3. Сән апталығына отандық дизайнерлер 

ғана қатысады. Шетелдік мамандар да өз жұмыстарын әкеліп көрсетеді. 4. 

«Сымбат» академиясы халқымыздың дәстүрлі киімдеріне мүлдем ұқсамайтын 

үлгілерді дайындайды. Қазақтардың этикалық тарихынан, ой-дүниесінің 

көрінісінен хабар беретін қайталанбас бұйымдар жасап шығарады. 5. 

Тапсырысты әзірлеуге басшылық барлық тігіншілерді қатыстырды. Бірлі-

жарымына ғана сенім атқарды. 6. Сән театры жаңа топтамасын Еуропада өткен 

халықаралық фестивальға алып барды. Еліміздің сән байқауларында көрсетті. 7. 

Соңғы жылдары кәсіпорын тек аймақтық нарықта ғана жұмыс істейді. 

Өнімдерін шет елге экспортқа шығару мүмкіндігін іздестіруде. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1. Кезектес салалас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз. 

а) Маған олар я жетер, я жетпес еді 

ә) Құмды жазық даланың шетіне ілінген жолушылар ұзақ тұрып қалды 

б) Ауа райы бұлыңғыр болғандықтан, бөлме іші қараңғы тартып тұрды 

в) Ауа райы түзелді, орақ басталды 

г) Оны бірде мұз айдынында көрсек, бірде би залында көрдік  

2. Кезектес салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулығын көрсетіңіз. 

а) Әйтпесе, не 
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ә) Сол себепті 

б) Сонша, соншама 

в) Кейде, бірде 

г) Дегенмен 

3. Кезектес салалас құрамалас сөйлемді табыңыз. 

а) Сізден сұрайтынымыз – бізге қамқоршы болыңыз  

ә) Кеше күні бойы бірде жаңбыр жауды, бірде қар жауды  

б) Қоңырау соғылды да, сабақ басталды  

в) Ізденіс түбі – жеңіс 

г) Жаңбыр жауып, күн суық болды  

4. Кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді табыңыз. 

а) Кешке ол кітап оқиды, кейде теледидар көреді  

ә) Көше бойына шағын дүкендер көптеп орналасыпты  

б) Кәсіпкерлікті таңдаған жастар заводқа көптеп келіп жатыр  

в) Қоңырау соғылды да, сабақ басталды 

г) Жаз айларында бұл жерде күн өте ыстық болады, сондықтан мұнда ел 

болмайды 

5. Қай сөйлемде көп нүктенің орнына кезектес мәнді жалғаулықты қоюға 

болады?  

а) Демалыста біз театрға барамыз, ... сізге бара алмаймыз  

ә) Демалыс күні біз театрға бардық, ... қойылым ұнамады 

б) Демалыс күндері біз театрға барамыз, ... мұражайларды аралаймыз  

в) Демалыста біз театрға бардық ..., жақсы демалып қайттық  

г) Оның театрға барғысы келгені ..., тіпті билетті өзі сатып алып қойыпты 

 

СОӨЖ                                   

Композиция әдістері 

Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту. 

 

Композиция - құрамдас бөліктері бірлікте ұштастырылған, бір-біріне және 

жалпы мүддеге бағындырылған мақсатты көркем құрылым. Пластик. өнерле 

композиция көркем пішін (форма) түзілімінің жеке сәттерін біріктіріл түрады. 

Композиция әдістері өнердің өзіндік ерекшеліктеріне, шығарманың идеясына, 

авторлық ойтүйсігіне сәйкес туындайды. Композиция шығарманың ішкі 

құрылымымен бірге оның сыртқы орта 

мен көрермендер арасындағы қатынасын белгілейді. Көркем 

шығарм. процесі мен өмірді эстеттану тұрғысында 

қалыптасқан композиция заңдары өнердің жалпылама 

заңдылықтарының, нақты өмір құбылыстарындағы өзара 

байланыстылықтардың белгілі мөлшеріндеғі бейнесі әрі жиынтығы болып 

табылады. Сәулет өнерінде композиция идеялық-көркемдік принциптердің 

бірлігіне, құрылыстар мен ғимаратардың функциялық мақсатына, жобалық 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
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ерекшеліктеріне, олардың қала құрылысындағы мән-маңызына орай құрылады. 

Композиция қаланың жалпы келбеті мен құрылымын, архитектура үндестігін, 

жобадағы көлемдік, кеңістік түзілімін айқындайды. Бейнелеу өнеріндегі 

композиция шығарманың идеялық және сюжеттік-тақырыптық негізін 

нақтыландыру барысында заттар мен фигураларды кеңістікке орналастыру 

тәртібін, шығарма көлемін тиянақтау әрі жарық пен көлеңке үйлесімін 

қадағалау арқылы көрінеді. Композиция тектері "орнықты", "айнымалы", 

"ашық" және "жабық" болып бөлінеді. Композицияның орнықты және жабық 

тектері Қайта әрлеу дәуіріндегі өнерде басымырақ қолданылды, ал айнымалы 

және ашық тектері барокко стилінен айқын көрініс тапты; Композицияның 

түрлері:Сюжеттің басталуы (уақиғаның басталуы).Шығарма ішіндегі уақиғалар 

байланысы.Уақиғаның шарықтау шегі.Уақиғаның аяқталуы (шешімі). 

 

Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз. Өзара ой бөлісіңіз. 

 

СӨЖ: 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2.Ақпараттарды сұрыптаңыз, жоспар құрастырыңыз. 

3.Өзара сұхбат құрастырыңыз. 

4.Тұсаукесер жасап, қорғаңыз. 

 

10- тақырып. Лексика:Моделдеу дизайны 

Грамматика: Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздердің мағынасын түсіндіріңіз. 

Модель, үлгі, үйлесімділік, талғам, нобай , сәнмүсін, қиғаш, көлденең және 

бойлық жіптер, сурет, қолданбалы өнер, дәуіріміздің бет-бейнесі. 

 

2.Мәтінді оқып, таныс, таныс емес сөздерді теріп жазыңыз. 

         Модельдеу -объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу 

мақсатында олардың моделін (макетін) құру, нақты объектіні, процесті немесе 

құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету. «Модель құру, 

модельдеу не үшін қажет?» деген сұрақ туындауы мүмкін. Біріншіден, нақты 

уақыт барысында түпнұсқа болмауы мүмкін немесе мүлдем табиғатта жоқ 

болуы мүмкін. Екіншіден, түпнұсқа көптеген қасиетке және өзара 

байланыстарға ие болуы мүмкін, ал бізді тек жеке бөлігі ғана қызықтыруы 

мүмкін. Модельдеу кезінде алдымен нысанның немесе қандай да бір үдерістің 

қасиеттерін біліп қана қоймай, сонымен қатар модельдеу кезеңдерін жоспарлау 

да қажет етеді. 
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Киімді модельдеудегі үш негізгі принципі 

1.Киімнің адамның сыртқы және ішкі кескініне сәйкес болуы; 

2.Арнаулы киімдердің мақсатқа сай, қолдануға ыңғайлы болуы; 

3. Киімнің қолданылатын аясына, түріне пайдаланылатын материалдың сәйкес 

болуы. 

        Киімді модельдеу - бұл эскиз бойынша жасалған бұйымның үлгісі. Киімді 

модельдеумен суретші-модельер 

айналысады. Модельер адамның 

дене бітімін, оның пропорциялары 

мен пластикаларын, сондай-ақ 

костюмнің бөлек бөлшектерінің 

үйлесімдік заңдары мен ережелерін, 

пішім сызықтарын, әрлеуді білуі 

керек. Қосымшалар мен 

безендірулерді, сондай-ақ тігін 

ісінің технологиясын жақсы 

ажырата алуы қажет. 

Бұйым дайындалатын үлгіні 

жасап шығаруды «модельдеу» 

дейді. Ертеректе модельдеуді 

сәнмүсінге (манекенге) немесе тұлғаға (фигураларға бөлшектерді шындау) 

өлшеп жасаған.Алайда мұндай модельдеуге мата көп жұмсалатындықтан  ол 

өте тиімсіз болды. Оның үстіне адамдардың бәрінің 

тұлғалары бірдей емес, ауытқулар бар, сәнмүсінде 

ол ескерілмейді. Дегенмен сәнмүсінде модельдеу 

арқылы матаның адам денесіне, бет-бейнесіне 

қонымдылығын, үйлесімділігін алдына ала білуге 

болады. Модельдеу кезінде матаның қасиетін 

ескеру керек. Өйткені қатпарлау мен күлтелеудің 

сипаты осыған байланысты болады. Матаның 

қиғаш, көлденең және бойлық жіптер (долевой 

нити) бойымен орналасуын да осылай тексереді. 

Модельдеу өнерінің сәндік қолданбалы өнердің 

басқа түрлерінен айырмашылығы оның тікелей 

адамдармен байланыстылығында. Костюммен адамның сыртқы келбетін 

өзгертуге, неғұрлым әдемірек етіп көрсетуге, кемшілік тұстарын жасыруға 

болады. Матаның түр түсімен көздің, шаштың, беттің әлпетін жақсартуға да 

болады. 

       Модельдеу адамдардың талғамын тәрбиелейді, 

адамның сұлулығын арттырады. Өз дәуіріміздің бет-

бейнесіне сай сәнді киімдер жасауымыз керек. 

Француздың белгілі суретші-модельері Пьер Карден 

«Мен сәнді көшеден аламын да, оны кері қайтарамын», 
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- деген екен.Модельдеудің екі түрі болады: 

1) көркемдік (шығармашылық); 2) техникалық.Көркемдік модельдеумен сән 

үйлерінің, тігін фабрикалары эксперименттік лабораторияларының суретші-

модельерлері айналысады. Олар сән бағыттарын, модельдің кімге арналғанын, 

оның қызметін, қандай матадан жасалатынын, өндеу түрлерін, модельдің түр 

түсін таңдауды, ұсақтүйекті (фурнитураны) аксессуарларды ескере отырып, 

бөлшектер коллекцияларын жасайды.Техникалық модельдеу дегеніміз – 

нобайлар, суреттер, фотографиялар бойынша модельдер жасау. Онымен 

инженер – конструкторлар шұғылданады. Олар модельдің нобайына 

байланысты сызбаның жекелеген бөлшектерін өзгертеді.Көйлектердің әр түрлі 

сызықтарын модельдегенде, бүкпелерді дұрыс орналастыру керек (бүйір 

сызығына қарай, қолтық ойындысына, мойындыққы, алдыңғы бойдың орта 

сызығына, бел сызығына қарай). Бүкпе киім моделіне сыртқы әдемілік берудің 

сәндік тәсілі болып табылады. 

      Конструктивтік үлгілеу (КҮ) дегеніміз – берілген бұйым конструкциясының 

модельдік ерекшеліктерін (пішін, бөлу сызықтары) өзгерту мақсатында 

жасалған модификация. Берілген конструкцияны (БК) өзгерту дәрежесіне 

байланысты модификацияның бірнеше түрі болады. Модификацияның ең 

қарапайым бірінші түрі- берілген конструкция   негізгі бөлшектерінің сыртқы 

сызықтарының нұсқасын сақтау. Осындай модификацияда (лацканың, 

өңірастының , жаға ұшының, түйме мен түймеліктің саны мен орналасуы) 

өлшем мен сыртқы сызық, қалталардың пішіні мен орналасуы  өзгеріске 

ұшырайды, бұйым ұзындығы анықталады, қатпарлар жобаланады, 

бөлшектердің біріктірілуі немесе  бөлінуі қолданылады. Модификацияның 

екінші түрі тірек беттерінде (иық аймағында және иық киіміндегі кеуде 

сызығы бойынша ) пішін көлемін өзгертпей тек сыртқы кескін өзгертіледі, 

бөлшектердің конусты немесе параллельді түрде  кеңейтілуі қолданылады, 

бөлшектердің сыртқы сызықтары өзгертіледі (артқы бойдың  ортаңғы сызығы, 

бүйір, бедер қималары, жең қималары және т.б.). Модификацияның үшінші 

түріне эскиз моделіне сәйкес негізгі  конструктивтік қосымшаларды өзгерту 

және жіктеу жатады (иық киімі үшін кеуде сызығы бойынша, бел бұйымы үшін 

бөксе сызығы бойынша); артқы бойдағы және алдыңғы бойдағы бүкпелердің 

орнын модельге байланысты ауыстыру, модельдік сызықтарды жобалау, иық 

және қолтық ойындысын үлгілеу,  
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қондырмалы жеңді қолтық ойындысына байланысты үлгілеу кіреді. Алды 

ашылатын сырт киімдерді үлгілеуде лацкан жағынан жия үтіктеуді жобалап, 

алдыңғы бойдың ортаңғы сызығынан кеуде бүкпесінің бір бөлігін ауыстырады. 

Базалық бүкпенің бөлігін алдыңғы бойдың ортасына қарай ауыстыру қолтық 

ойындысына ауыстырылатын бүкпенің үлесін азайту үшін керек, себебі қолтық 

ойындысына ауыстырылған артық бүкпе алдыңғы бойда қыртыстың пайда 

болуына себеп болады. Алды ашылатын киімдерде түймеліктер тік, көлденең 

және қиғаш болуы мүмкін. Түймеліктен өңір шетіне дейінгі аралық түйме 

диаметрінің ¾ -інен аз болмауы керек. Костюм тобында түймеліктен өңірге 

дейін аралық 1,5-2 см, пальто тобы үшін 2,5 см.   (Саттарова Л.Т. Бұйымдарды 

құрастыру және үлгілеу негіздері) 

  
3.  Сұрақтарға жауап беріңіз. 

-Модельдеу дегеніміз не? 

- Киімді модельдеумен кім айналысады ? 

- Модельдеу қандай түрге бөлінеді ? 

- Қазақстанда қандай сән үйлері бар? 

- Конструктивтік үлгілеу (КҮ) дегеніміз не? 

- Модификация деген не? 

- Танымал дизайнерлер туралы ақпарат бөлісіңіз. 

4.Берілген  сөз тіркестерін бір-бірімен мағынасына қарай 

байланыстырыңыз. 

 

Конструктивтік үлгілеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Конструктивті үлгілеу конструкция   негізгі бөлшектерінің 

сыртқы сызықтарының нұсқасын сақтау. 

Модификацияның екінші түрі эскиз моделіне сәйкес негізгі  

конструктивтік қосымшаларды өзгерту 

және жіктеу жатады 
Модификацияның үшінші  түрі 

 

Тірек бетінде пішін көлемін өзгертпей тек 

сыртқы кескін өзгертіледі, 

Модификацияның ең қарапайым 

бірінші түрі 

берілген бұйым конструкциясының 

модельдік ерекшеліктерін өзгерту 

мақсатында жасалған модификация.  
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5.    Моделдеу дизайны және конструктивтік үлгілеу туралы ақпаратты 

төмендегі жоспар бойынша әңгімелеп беріңіз. 

- Моделдеу дизайны; 

- Конструктивтік үлгілеу; 

- Модификацияның түрлері; 

- Алды ашылатын сырт киімдерді үлгілеу ; 

6.Берілген сөздер мен сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыз. 

 

Бұйым конструкциясы, модификация, алдыңғы бойдағы бүкпелер, 

жобалау, түймелік, пішін көлемі, сыртқы кескін, қолтық ойындысын үлгілеу, 

бөлшектердің сыртқы сызықтары. 

 

7.Сұрақтарға жауап беріңіз. 
1. Модельдеу дегеніміз не? 

2. Модельдеудің қандай түрлерін білесіңдер? 

3. Омырау бүкпесін ауыстырудың ережелері қандай? 

4. Омырау бүкпесін ауыстыруға болатын сызықтарды атап шығыңыз. 

 

8. Сөйлемдерді толықтырыңыз. 

    1. Бұйым дайындалатын үлгіні жасап шығаруды ... .2. Ертеректе модельдеуді 

...    немесе ...  өлшеп жасаған. 3.Алайда мұндай модельдеуге ... ... ...  ол өте 

тиімсіз болды.4. Оның үстіне адамдардың бәрінің тұлғалары ... ... ...  сәнмүсінде 

ол ескерілмейді. 5.Дегенмен сәнмүсінде модельдеу арқылы ... ... ... ...  алдына 

ала білуге болады.6.Модель дегенде матаның ...  ескеру керек. 7.Өйткені ... мен 

... сипаты осыған байланысты болады. 8.Матаның қиғаш ... және ...  бойымен 

орналасуын да осылай тексереді. 

 

Құрамындағы жай сөйлемдердің алдыңғысы соңғысына нұсқап, соңғысы 

алдыңғы сөйлемнің мазмұнын ашып тұратын салаластың түрін түсіндірмелі 

салалас құрмалас сөйлем дейміз. Түсіндірмелі салаластың құрамындағы жай 

сөйлемдер көпшілігінде бірі-бірімен жалғаулықсыз байланысады. 

Сыңарларының арасына қос нүкте қойылады. Мысалы: Кабинетке екі адам 

кірді: бірі - тоқыма өнеркәсібінің басшысы, екіншісі - жарнама дизайнері. 

Кейде түсіндірілуші бөлік сонша, сондай, сол, соншалық, мынау, мынадай, 

осы деген сөздерге аяқталады. Олардан кейін сызықша қойылады. Мысалы: 

Тоқыма өнеркәсібінің мені қызықтырғаны соншалы -  осы сала бойынша 

ұйымдастырылған көрмеде күні бойы жүріппін.  

 

9. Түсіндірмелі салаластың құрамындағы жай сөйлемдерді тауып, арасына 

тиісті тыныс белгілерін қойыңыз. 

Саған ашып айтарым сол мен ұлттық киімдер көрсетіліміне қатысамын. 2. 

Көрме адамдарға лық толған бүгінгі тұсаукесерге Қазақстанның танымал 
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дизайнерлері, түрлі сән агентіктері жиналыпты. 3. Мұның мінезі осы тек 

эксклюзивті модельдерді ғана ұнатады. 4. Олардың Қазақстан сәніне қосқан 

үлесі соншама осы саладағы шығармашылық жетістігі үшін барлық 

сыйлықтарды жеңіп алды. 5. Соңғы екі апта бойы ателье үзіліссіз жұмыс 

істеуде мейрамға қарай тапсырыс көбейіп кетті. 6. Бізбен бәсекелесе алатын екі 

ғана кәсіпорын бар олар - «Алматы» тігін фабрикасы мен «Құндыз» комбинаты. 

7. Бұның арты белгілі ол «Үздік тігінші» атағына ие болады.  

 

10. Бірінші (І) бағандағы сөйлемдердің сыңарын келесі (ІІ) бағаннан тауып, 

түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем құрастырыңыз.  

І. 1)Еліміздің сән әлемі жақсы біледі. 2)Қазақ елінде жеңіл өнеркәсіп ежелден 

дамыған. 3)Жеңіл өнеркәсіптің экономикамыздың дамуына қосқаны 

айтарлықтай. 4) Жаңа көктем-жаз топтамасы көрермендердің көңілінен шықты. 

5) Киімге қойылатын талаптар мынандай. 6) Жеңіл өнеркәсіп халықты көпшілік 

қолданатын заттармен қамтамасыз етеді. 7) Мақта-тоқыма өнеркәсібін 

қарқынды дамыуна біздің елімізде барлық мүмкіншілік бар.  

ІІ. 1) Бұны тіпті президенттің өзі атап өтті. 2) Оңтүстік аймақтарда мақта өте 

жақсы өседі. 3) Жан-жақтан түрлі ұсыныстар мен тапсырыстар түсіп жатыр. 4) 

Ол ең алдымен мата, іш және сырт киімдік трикотажды, шұлық бұйымдарын, 

аяқ киім, тігін және галантерея бұйымдарын өндіреді. 5) Қазақстан сәнін алғаш 

рет шет елдерде алып шыққан - «Сымбат» академиясы. 6) Халқымыздың 

өмірінде күнделікті қолданылатын тұрмыстық заттардың, киімнің көп 

түрлерінің болуы - осының дәлелі. 7) Ол денені ауамен қамтамасыз ететін, 

төзімді, бояуы мен пішінін жақсы сақтайтын болуы тиіс.  

 

СОӨЖ: Сән туралы қызықты деректер 

Мәтінді оқып, ең қызық ақпараттар жайлы айтып беріңіз. 

 

Сән әлемі жаңа пайда болған ұғымдардан емес, ерте заманнан бері сәнқой 

арулар сұлу көріну жолында талай 

құрбандыққа барған. Сән туралы ең қызық 

деректермен таныс болыңыздар. 

Қосымша кірпіктер алғаш 1916 жылы 

жасалынды. Д.В.  есімді продюсер өз 

фильмінде ойнайтын әртістің көзін үлкейтіп көрсеткісі келген. Олар адамның 

шашынан жасалынған екен. 

Осыдан 200 жыл бұрын балалар киімі мүлдем 

болмайтын, яғни балаларға арнайы киім тігілмейтін. Оларға 

үлкендердің киімдерін кішірейтіп кидіретін. 

Винтажды нәрселерге 1920 жылдан бастап 1960 жылға 

дейін жасалынған заттар жатады, одан кейінгі нәрселер 

ретро болып саналады мыс. 
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 Қазіргі тырнақ бояу дәстүрі 5000 жыл бұрын қытай сәнқой аруларында да 

болған екен.  

 18-ғасырдың екінші жартысында адамзаттың көбісінде тек екі киім түрі 

болған екен. 1500-жылғы сән қойылымдарында сол кездегі дизайнерлер өз киім 

үлгілерін көрсету үшін, ойыншық модельдер жасаған екен. Б.д.б. 1500 жылдары 

тақыр басты әйелдер сәнқой болып саналған екен. 

- Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.Сән әлемі жаңа пайда болған 

ұғымдары  жөнінде өзара пікір алмасыңыз.  

 

СӨЖ 

1 Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.  

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

11-тақырып. 

Лексика:Зергерлік бұйымдар 

Грамматика: Сабақтас құрмалас сөйлем. Шартты бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сөйлем 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, аударып, мағынасын 

талдаңыз, сөйлем құрастырыңыз. 

 

Әшекей заттар, бағалы және сәндік тастар, алқа, сырға, олпы, бағалы тастар, 

алтын, күміс, зергер, түсті металдар, көрме, қасиеттер,  білезік,шебер,өң беру. 

 

2. - Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз. 

Зергерлік бұйымдар  

Зергерлік бұйымдар (негізінен сәндік безендіру заттары)- асыл металдарды 

(алтын, күміс, платина және палладийді) әшекейлеп өңдеудің, сондай-ақ түсті 

металдарды (жез, мельхиор т. б.) қорытудың, олардың бетіне, алтын, күміс 

жалатудың; көп жағдайда қымбат тастармен, эмальмен т. б. безендірудің 

нәтижесінде алынатын бұйымдар. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BC%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C


73 

 

Зергерлік бұйымдардың сынамасы. Әдетте таза, асыл металдардан 

зергерлік бұйымдар жасалмайды. Оларға 

қажетті механикалық қасиеттер дарытып, 

тиісті түс алу үшін түсті металдар қосады, 

мәселен алтынның күміс және мыспен 

қорытпасын, кейде палладиймен, 

кадмиймен, никельмен, мырышпен күміс 

пен платинаның мыспен, палладийдің 

күміспен және никельмен қорытпасын үстемелейді. Қорытпадағы асыл 

металдың құрамы оның сынамасын айқындайды. Көптеген елдерде сынаманы 

белгілеудің метрлік жүйесі қабылданған (КСРО-да ол 1927 жылдан бері 

енгізілген), ол бойынша сынама қорытпаның мың салмақтық бірлігіндегі асыл 

металдың бөлшек санымен белгіленеді. 1927 жылға дейін Ресейде сынаманы 

белгілеудің мысқалдық жүйе деп аталатын (96 мысқалдай тұратын орыс фунты 

негізінде) жүйесі болды. Мұнда сынама қорытпаның 96 бірлігіндегі асыл 

металдың салмақ өлшемімен белгіленетін.  

Зергерлік және басқа бұйымдар дайындауға рұқсат етілетін асыл металдар 

қорытпасының сынамасы заңды түрде белгіленіп, 

мемлекет кепілдігінде болады. Бұл үшін бұйымдар сынамалық 

бақылаудан өтіп, оларға сынама таңбасы қойылады. Бұйымдарта 

таңба салу үшін түрлі елдерде суреті мен пішіні әр түрлі бақылау 

белгілері қолданылады; КСРО-да ол эмблемадан (бесжұлдыз 

аясындағы орақ пен балға) және метрлік жүйенің үш белгілі 

санынан тұрады. Алтынның 583-сынамалы қорытпасы неғұрлым 

кең тараған; бұл сынаманың 

қорытпасының түсі 

құрамына енген түсті 

металдардың сандық қарым-

қатынасына қарай әр түрлі болуы 

мүмкін.Бағалы және сәндік тастар әсем 

нақышталып жасалған зергерлік бұйымға 

қондырылған бағалы, сондай-ақ табиғи 

жарқырауық тастар әдемі өң беріп, 

бағасын арттырады.Бұл тастар шартты 

түрде бағалы, жартылай бағалы және 

әшекейлік деп бөлінеді. Бағалы тастарға -

алмас, лағыл, изумруд, сапфир, табиғи 

інжу, александрит; жартылай бағалыға - 

ай тасы, аквамарин, аметист, 

берилл, гранат, көгілдір ақық, гиоцинт, 

тау хрусталі, жадеит, морион, опал, топаз, 

турмалин, хризоберилл, хризолит, 

хризопраз, шпинель, циркон, цитрин, хромдиопсид, қолдан өсірілген інжу; 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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әшекейлік тастарға - авантюрин, агат, малахит, янтарь, маржан, лазурит, 

нефрит, родонит, сердолик, кровавик, яшма және басқа жарқырауық тастар 

жатады.Зергерлік істе бойында табиғи асыл тастардың барлық қасиеті 

бар синтетикалық лағыл, сапфир, александрит тастары кеңінен қолданылады. 

Тиісті температура мен қысымда гауһар, аметист, алтын жалқынды топаз және 

басқа бағалы тастардан жасалатын иттрийлік - алюминийлік гранаттар да кең 

таралған. 

 

3. Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

4.  Мәтінге тірек болатын сөздер мен сөз тіркестерін теріп        жазыңыз, 

мағынасын түсіндіріңіз.  

5.  Өзара пікір алмасыңыз. 

6.  Мәтіннің мазмұнын айтыңыз.   

 

7. «Алтын» зергерлік дүкеніне саяхат жасаңыз. 
 - Елдана, зергерлік бұйымдар дүкенінде болдың ба? 

- Болғанбыз. Анам, әкем және мен- үшеуіміз бардық. 

- Не сатып алдыңдар? 

- Әжеме білезік сатып алдық. 

- Қандай білезік? 

- Оюлы алтын білезік. 

- Тағы не бар екен? 

- Әртүрлі сырға, сақина, белдіктер бар екен. 

- Сен не сатып алар едің? 

- .............  

8. Өзара қандай әшекей бұйымдарды ұнататыныңыз жайлы ой бөлісіңіз. 

 

9.  Мақал   - мәтелдерді жалғастырыңыз. 

1 . Алтын кемер ... . 

    Ақылды жігіт  ... .  

2. Алтын балдақ ... .  

    Әшекей кесте ... . 

3. Атадан көріп  ... . 

    Анадан көріп ... .  

4. Шебердің қолы ... . 

    Шешеннің сөзі ... . 

(белге сән,елге сән, қол сәні, тон сәні,оқ жонар,тон пішер,ортақ./ 

 

10. Қазақ тіліндегі сөздерді орыс тіліндегі аудармасымен сәйкестендіріңіз. 

зергерлік бұйым                       браслет 

сырға                                          колье 

білезік                                         бриллиант 

алқа                                             ювелирные изделия 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
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сақина                                         бисер 

әшекей  заттар                           серьги 

гауһар                                         мастер 

сумоншақ                                   кольцо 

шебер                                         украшение 

Мақал-мәтелдерді оқып, есте сақтаңыз. 
Зергерсіз болса – зер мұңлық 

Ер қадірін ерлер біледі, 

Зер қадірін зергер біледі. 

Өнершінің қолы алтын 

Өлеңшінің сөзі алтын. 

Ана көрген тон пішнр, 

Ата көрген оқ жонар. 

Қолөнер – сырлы өнер. 

11.Жаңа сөздерді мағынасына қарай берілген сөйлемдерге орналастырып, 

сөйлемдерді аяқтаңыз. 

Білезіктер ______________________________________ безендіріледі. 

Сақиналы білезіктерге сақиналар _________________ 

______________ жалғасады. 

Білезіктерді күміс сымдардан __________ те жасайтын болған. 

Есте сақтаңыз! 
Құрамындағы жай сөйлемнің біреуінің, көбіне, алғашқысының баяндауышы 

тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына байланысқан құрмаластың түрін 

сабақтас құрмалас сөйлем дейміз. Сабақтас құрмалас сөйлем бағыныңқы, және 

басыңқы жай сөйлемдерден құралады. Мысалы: Мен келгенде, оқушылар 

дайындалып отыр. Мен келгенде - бағыныңқы сыңар. Дайындалып отыр - 

басыңқы сыңар.   

Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі істің шарты болып келетін сабақтас 

құрмалас сөйлемнің түрін шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем 

дейміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Үлгі бойынша әр сөйлемді төрт түрлі өзгертіп жазыңыз. 

Үлгі:   Мен сән театры көрсетіліміне билет алдым. 

            Мен сән театры көрсетіліміне билет алсам, саған хабарласам. 

 

Шартты бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары   

Бағыныңқы 

баяндауышы 

Тұлғалық белгісі Сұрағы Мысалы 

1. Шартты 

рай 

-са,-се не етсе? 

қайтсе? 

Еңбек етсе, табысқа жетеді. 

2. Көсемше -ма, -ба, -па + й 

-ме, -бе, -пе + й 

қайтпей? 

не етпей? 

Адам еңбек етпей, табысқа 

жетпейді. 

3. Көсемше 

негізінде 

-майынша/-мейінше 

-пайынша/-пейінше 

-байынша/-бейінше 

қайтпейінше? 

не етпейінше? 

Еңбек етпейінше, табысқа 

жетпейсің.  

4. Есімше  -ғанда/-қанда 

-кенде/- генде 

кайткенде? 

не еткенде? 

Еңбек еткенде, табысқа 

жетерсің. 
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           Мен сән театры көрсетіліміне билет алмай, мұнда оралмаймын. 

          Мен сән көрсетіліміне билет алмайынша, ешқайда кетпеймін. 

          Мен сән театры көрсетіліміне билет алғанда, оны шақырамын.  

1. Мен сән ательесіне бардым. 2. Ол дизайнерлік өнермен айналысты. 3. Біз 

жаңа тапсырыс алдық. 4. Жұмыс аяқталды. 5. Өнімдерімізге сұраныс көп 

болды. 

 

13. Шартты бағыныңқылардың жасалу жолының 2- түрі бойынша 

(№1 кесте) сөйлем құрастырыңыз.  

     Мысалы: Талап қылмай, мұратқа жетпессің. 

талап 

құрылтайшыларм

ен  

мәдениетті 

өндірісте 

топтаманы 

матаның сапасын 

компьютерді 

киім түрлерін 

меңгер 

аяқта 

көр 

көбейт 

жұмыс істе 

кеңес 

қыл 

біл 

ұлттық дәстүрді сақтауға болмайды 

тапсырыс бермеңіздер 

интернетпен жұмыс істей алмайсың 

шешім қабылдауға асықпайық 

мұратқа жетпессің. 

басқа фабрикалармен бәсекелесе алмаспыз 

тәжірибелі маман болу қиын 

сән байқауына қатыспаймыз 

 

14. № 1 кестенің 3- түрі бойынша шартты бағыныңқы сөйлемдер 

құрастырыңыз.  

Киімге қойылатын 

талаптарды 

Іліп тоқуды 

Париж сән апталығына  

Оның дене өлшемін  

Халыққа қажетті 

тауарларды 

Көркемдеу тәсілін 

Түрлі сапалы бұйым  

«Баухауз» мектебі 

қолдан 

ал 

тік 

өндір  

қатыс 

ашыл 

үйрен  

біл 

  жаңа топтаманы ешкімге көрсетпедік  

сұраныс толық қамтамасыз етілмейді 

киімнің пішу сызбасын жасамаймыз  

дизайнерлік білім кең өріс алмады 

өрнектеуді дұрыс меңгермейсіз        

білікті технолог болуыңыз мүмкін 

емес  

тігін фабрикасы қарқынды 

дамымайды  жақсы тоқымашы бола 

алмайсың   

 

СОӨЖ                                   Зергерлік бұйымдарды күту 

Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары 

арқылы сөздік қорын молайту, лингво-мәдени құзыреттілігін дамыту. 

 

Зергерлік әшекей ұйымдарында адам денесі терлегеннен пайда болатын 

қоңыр дақ қалмауы үшін әшекейлерді шешіп алысымен фланельмен құрғатып 

сұрту керек. Түрлі шаруа істегенде және химикаттарды пайдаланарда жүзік, 

білезік және басқа зергерлік бұйымдарды шешіп қояды. Әсіресе алтын 

жалатқан бұйымдарды сақтықпен тұтыну керек. Әшекей заттарын сынап пен 

күкірт негізінде жасалған косметикалық бұйымдарды пайдаланғанда да (сынап 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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алтынмен қосылса амальгома түзеді, бұдан бұйымдардың бетіне ақ дақ түседі, 

ал күкірт алтын мен күміске қосылса, қара түсті күкірттік қосылыстар түзеді) 

шешіп қойған жөн. Алтын және күміс бұйымдарға тиген йод та Қоңырқай 

дақтар қалдырады. Зергерлік бұйымдарды қорапшасында, құрғақ жерде сақтау 

керек. Әсіресе күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен белгілі бір дәрежеде 

болуының түрін жоғалтатын аметисті, түсті топ азды (алтын жалатқанан 

басқасын), інжу мен ақықты ұқыптап сақтау қажет. 

Егер тас қондырылып асыл металдан жасалған немесе тас қондырылмаған 

әшекейлік бұйымдардың жылтыр өңі тайса, оны жұмсақ тіс щеткасымен суға 1 

шай қасық мүсәтір спиртін қосып сабынды суға жуу керек. Одан соң бұйымды 

таза жылы сумен шайып жіберіп, әбден құрғағанша фланельмен сүрту қажет. 

Алтын жалатқан бұйымдарды щеткамен неғұрлым сирегірек жуған жөн. Інжу, 

ақық, малахит пен янтарь ылғалға төзімсіз келеді. Осындай тасты және 

фольгаға қондырылған жасанды тасты бұйымдарды, сондай-ақ тастары 

желімдел жапсырылған әшекей зат- тарын қатты ластанғанда этиль спирті 

қосылған сабынды суға (1:1) көп ұстамай шайып алу керек; янтарьды 

фланельмен ғана, ал қалған тастарды этиль спиртімен сүртіл тазартуға болады. 

Күмістен жасалған ірі бұйымдарды (мәселен ыдыс-аяқтар мен бөлменің ішкі 

әшекейлері) «Ювелирная» пастасымен тазартуға болады.Тым қатты ластанған 

бұйымдарды зергерлік шеберханаларда таз арттыру керек. 

Қазақ даласында көркемдік тұрғыдан жетілген зергерлік өнер алғашқы 

темір дәуірінде пайда болған. «Зергер» парсы тілінен ауысқан «Зәргәр» сөзі. 

Парсы тілінде алтыннан, күмістен суырып, созған жіңішке сымды «зәр» дейді. 

Халық арасында зергерлер өте жоғары құрметке ие болып, елдің сүйікті 

адамына айналған. Көптеген археологиялық қазбалар мен этнографиялық 

зерттеулер Қазақстан жерінде ерекше шеберлікпен жасалған бұйымдарды бізге 

жеткізді. Қарғалы қазынасынан табылған әйелдің бас киімі, түйенің мүсіні 

салынған алтын жүзік, алтын  сырға, Ақтас -1 қорымынан б.з. 2-5 ғ. 

Жарқырауық тас орнатылған сырғалар табылған. Бұл бұйымдарды әшекейлеуде 

 де қазіргі заманда қолданылып жүрген барлық техникалық тәсілдер 

қолданылған. Ежелгі сақ, ғұн, үйсін зергерлерінің қолымен жасалынған 

жүзіктерде, білезіктерде, алқаларда шолпыларда «мүйіз» оюының түрлері, 

арқардың басы кездескен. Зергерлер негізінен қоғамның барлық әлеуметтік 

топтарының сұранысына ие болған әйелдердің  әшекей бұйымдарын жасауда 

эстетикалық жағынан емес, сондай-ақ  діни- идеологиялық, әдет-ғұрыптық, 

салт-дәстүрлік маңыздылықтарын да ескеріп отырған. Негізгі материал ретінде 

тіл-көзден, пәле-жаладан сақтайтын тылсым күші, қасиеті бар деп танылған 

алтын, көбінесе күмісті пайдаланған. Бірақ алтынның қасиеті басқа металдарға 

қарағанда ерекше деп есептелген. Сәндік бұйымдардың көбіне металдан 

жасалуы да осыған байланысты болған. Анасын, әйелін, қызын ардақтаған 

қазақ халқы олардың ішкі жан дүниесінің мөлдірлігімен қатар сыртқы келбеті 

мен тұлғасының да сұлу болғанын қалаған. Зергерлік бұйымдардың көздеріне 

шеберлер ақық (агат), теңбіл тас (сланец), перуза (бирюза), маржан (коралл), 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
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лағыл (рубин), янтарь сияқты асыл тастарды пайдаланған. Әр зергердің өз 

қолтаңбасы болған «шебердің қолын» соған қарап таныған. Дәстүрлі қазақ 

тұрмысында тастарға деген оң көзқарас бүгінге дейін сақталып отыр. Інжу 

көзге түсетін катарактаны, янтарь зоб ауруын емдейді десе, маржан көз бен тіл 

тиюден сақтайды, қарғыстан қорғайды, перуза бақыт әкеледі дейді. Зейнет пен 

қуаныш тасы деп танылған ақық тас қай кезде де үлкен сұранысқа ие. 

Тағылуына қарай зергерлік бұйымдар негізгі алты түрге бөлінеді: 

Тапсырма. «Жедел жауап  аялдамасы» 

1. Қазақ даласында зергерлік өнер алғаш қай дәуірде пайда болған? 

2. Қарғалы қазынасынан қандай әшекейлік бұйымдар табылған? 

3. Ақтас қорымынан қандай бұйымдар табылған? 

4. Ежелгі сақ, ғұн, үйсін зергерлерінің қолымен жасалынған жүзіктердің, 

білезіктердің, алқалардың,  шолпылардың ерекшелігі қандай? 

5. Зергерлер әшекей бұйымдарды жасауда қандай заңдылықтарды ескерген? 

6. Негізгі материал ретінде қандай металл түрлері пайдаланылған? 

7. Неліктен әшекей бұйымдар көбінесе алтыннан жасаған? 

8. Зергерлер қандай асыл тастарды шебер пайдаланған? 

9. Асыл тастардың адам ағзасына немесе өміріне тигізер пайдасы бар ма? 

10. «Зергерлік бұйым дүкені»  аялдамасы. 

Зергерлік бұйым дүкенінен өзіңе ұнаған әшекей сатып алу үшін досыңыздан 

көмек сұрап, өз таңдауыңызды жасаңыз. 

СӨЖ 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

12-тақырып.  

Лексика: Жарнамадағы түстер 

Грамматика: Қимыл-сын бағыныңқылы  сабақтас құрмалас сөйлем  

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Сөздер мен сөз тіркестерін оқып, сөздікті пайдалана отыра мағынасын 

талдаңыз. 

Түстану, хроматикалық және ахроматикалық, түстік спектр, салқын, жылы, 

қосымша, контраст, қосынды түстер, реңдеу, символдық түр. 

 

2.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

 

Жарнамадағы түстер 
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Түстану- түс туралы ілім жүйесі. Түстер хроматикалық және ахроматикалық 

болып бөлінеді. Жұмыс сапасына түстерді сауатты түрде қолдана білгенде ғана 

әдемі суретке қол жеткізе аламыз. Ол үшін түстік спектр шеңберіне тоқталып 

қасиеттерін білуіміз керек.Олар: негізгі, қосынды, ахроматикалық, 

хроматикалық, салқын, жылы, қосымша, контраст (қарама-қарсы)  болып 

бөлінеді. Негізгі түстерге - қызыл, сары, көк түстер жатады. Бұл түстер бояу 

қосындыларынан алынбайды. Қосынды түстер деп негізгі түстерді бір-біріне 

қосу арқылы алынатын түстерді айтамыз. Мысалы: сары мен көк түстерден 

жасыл, қызыл мен сары түстерден қызғылт сары түсті, көк пен қызыл түстерден 

сия көк түсті алуға болады. 

Ахроматикалық түстерге түссіз түстер: ақ, сұр, қара түстерінің реңдері 

жатады Хроматикалық түстерге - түрлі 

түстердің бәрі жатады. Контраст түстер яғни 

қарама-қарсы түстер. Мысалы: қара-ақ; қара-

сары; қара-қызыл; көк-ақ; көк-сары т.б. Салқын 

түстер деп мұз, қар, су, аспан түстерін яғни 

көгілдір, көк, күлгін, көкшіл жасыл түстерін 

айтамыз. Жылы түстер деп күннің, оттың, 

қызған темірдің түстерін яғни сары, қызғылт - 

сары, сарғыш - жасыл, қоңыр түстерін жатқызамыз. 

Психолог ғалымдар түстің адамға әр түрлі әсер туралы бірқатар зерттеулер 

жүргізгендігі белгілі. Мысалы қызыл түске көп қарау, немесе қызыл түске 

боялған бөлме ішінде ұзақ отыру адамның 

жүйкесіне тиіп, оны әлсірететіндігі 

анықталған. Сонымен қатар бөлменің 

қабырғасын түрлі түстермен реңдеудің 

өзіндік ерекшелігі болады. Мысалы, 

зерттеу нәтижелері үйдің көлеңке немесе 

солтүстік жақтағы бөлмелерін жылы 

түстермен, күн жарығы тікелей түскен 

бөлмелерді суық түстермен (ашық көк, немесе салат түсті ақшылды жасыл көк 

түске) безендіру қажеттігін көрсеткен. Сонда жылы түстер адамға жылылық 

әсерін беріп, бөлменің іші жылына түскендей сезіледі, ал суық түсті бөлме 

жаздың күні адамға салқындағандай әсер беретіндігі анықталған.Сол сияқты 

заттардың салмағына байланысты болатын түстердің қасиетін мынадан білуге 

болады. Мысалы қара жасыл көк түске боялған жүк машинасы өте ауыр сияқты 

болып қабылданса, нақ сондай формадағы машинаның түсі ақшыл көкке боялса 

оның салмағы жеңіл сияқты болып көрінетіндігі белгілі болған.Түстерді тану 

барысында олардың символдық түрде берілуі ерекше назар аударатын құбылыс 

3 Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 

4. Түстер жайлы өзара     пікір алмасыңыз. 
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5.Бөлмеңізді қандай түстермен безендіретініңіз  жайлы ой бөлісіңіз. 

6.Берілген сұрақтардың жауаптарын сәйкестендіріңіз. 

 

Кескіндеме өнерінің басты құралы 

не?  

(Түс) 

Табиғат әлемінде кездесетін түстер 

екі топқа бөлінеді, ол қандай?  

(Жылы және суық түстер) 

Хроматикалық түстерді атаңдар.  (қызыл, сары, көк, жасыл т.б.) 

 Ахроматикалық түстерді 

білесіңдер ме?  

(ақ, қара,сұр). 

Локальдік түс дегеніміз не?  (нәрсенің өз түсі). 

 Кескіндемелік түс дегеніміз не?  (нәрсенің алыс жақындығын, күннің әсеріне 

байланысты түстердің өзгеруі). 

Мүсіннің қандай түрлері бар?  (монументальды және қондырғылы) 

Түр түс туралы қандай ғылым бар?  (колористика) 

Анималистік жанр дегеніміз не?  (аңдардың, жануарлардың бейнесін салу) 

Перспективаның түрлерін ата.  (жазықтық, ауа, сызықтық, жарық, көлеңке) 

Акварель бояуы қандай болады?  (мөлдір, нәзік) 

 

7.Көп нүктенің орнына тиісті сөзді жазыңыз. 

1.Түстерді зерттейтін ғылым- ... . 2. Түртапқыш тақтайша... 3. Күн 

сәулесіндегі барлық түстердің толқынды құралы... . 4. Жаратылыстану 

ғылымына спектрді енгізген ғалым. 5. Су бояуы... . 6. Хайуанаттардың суретін 

салатын суретші... . 7. Адамның бет әлпетін бейнелейтін көркем шығарма... . 8. 

Түстердің пайда болуын зерттеген ғалым... . 9. Мата бетіне сурет салу ... деп  

аталады.(Түстану ,палитра,  спектр, И. Ньютон, акварель ,анималист, портрет, 

Аристотель, батик) 

8. Шағын мәтінді оқып, түстер палитрасы жөнінде алған қосымша 

ақпаратыңызды өзара талдаңыз. 
 Қазақ халқында түстердің белгілі бір атаулары болған. Жылқының түсіне 

байланысты ақ боз, күрең, қара торы, шабдар, буырыл, құла, ала, т.б. 

атаулармен атаған.Картиналардағы түстердің берілуінің өзіндік ерекшеліктері 

болады. Мысалы, таңертеңгі мезгілді бейнелейтін картиналарда көкшіл түстер 

басым болса, кешкі мезгілді бейнелейтін картиналарда қызғылт түстер басым 

болып беріледі. Күндізгі мерзімді бейнелейтін картинадағы заттардың түстері 

өзінің табиғаттағы қалпында бейнеленеді. Ал егер, заттық бетінің фактурасы 

жылтыр болып келсе, оған сол заттың жан-жағындағы заттардың түстері әсер 

етіп, өзінің табиғи түстері азғана өзгеріп көрінуі бейнеленеді. 
Сіз білесіз бе ? 

Суретшінің бояу таңдағыштығы палитра арқылы анықталады. «Палитра» сөзі екі 

ұғым береді. Біріншісі – суретші бояуларды салып араластыратын тақтайша, екіншісі 

– суретші бояуларының жиынтығы. Х. Рембрандтбояу түсін қолданудың шебері 

болған. Ол кейбір картиналарды орныдағанла жеті бояу қолданғанын зерттеу көрсетіп 
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отыр. Ал А. Рыловтың кейбір пейзаждары 12 бояу түсімен салынған. К. Коравин 

әдетте бір мезгілде 10-15 бояудан көп қолданған. Палитрада бояулар әрдайым белгілі 

бір жүйеде орналасауы керек. Табиғат көрінісіндегі түстік қатынастарды шапшаң 

ұстап қалу үшін этюд орындау ұтымды. Живопись туындыларын жасауда акварель, 

майлы бояу, гуашь, пастель, туш та молынан қолданылады. Живопись шығармасы 

негізінен кенепке, ағашқа, қағазға, мұқабаға, тасқа, әйнекке, металға салынады. 

Живопись туындысы суретшінің жалпы идеясына, стиліне байланысты көркем, 

жарасымды болуға тиісті. Алдымызға палитра, бояу түрлерін қолдана отырып түс 

араластыру арқылы өзімізге қажетті түс шығарамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Берілген сөйлемдерді көшіріп жазып, жасалу жолдарын түсіндіріңіз. 

1.Тоқыма бұйымдарын шығаратын фабрика бөлімдерін бақылауға ала отырып, 

дайын бұйымдарды сапалы шығару жолдарын қарастыру керек. 2. Өндірістік  

киімдерге тапсырыс тез беріле салатындай, ол кеңседе жүріп алды. 3. Киімнің 

әр уақытта атқарған қызметі көп салалы болып, өндіріс жыл сайын кеңейіп өсе 

береді. 4. Ертедегі көшпелі қазақтардың ас сақтайтын ыдыстарының біразын 

мал терісінен жасағанын жаңа естігендей, көрермендер тұрған заттарды қайта-

қайта тамашалаумен болды. 5. Отандық дизайнерлер жүлделі орындарға ие 

болғандай, көңілдері орындарына түсті. 6. Апталық ойларынан дәл шыққандай, 

ұйымдастырушылар балаша масайрады. 7. Аталған бағдарламаны жүзеге 

асырғандай, өңінде жылы шырайлылық білінеді. 8. Қазақтың ұлттық киімдері 

өңіне әр бергендей, олар жайнап шыға келді. 9. Біз бар шикізатты іске асырып, 

тоқыма өнеркәсібін дамытатын мамандар дайындауымыз қажет. 10. Баулар 

тоқылған, есілген түрлі-түсті жіптерден жасалып, киіз үйге сән беріп тұр. 

 

 

Бағыныңқысы басыңқыдағы істің, амалдың қалай орындалғанын білдіретін сабақтастың 

түрін қимыл-сын (амал) бағыныңқылы сабақтас) құрмалас сөйлем дейміз.Қимыл-сын 

бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары    

Бағыныңқы 

баяндауышы 

Тұлғалық 

белгісі 

Сұрағы Мысалы 

Көсемше -ып, -іп, -п; қалай? 

қайтіп? 

Талап күшейіп, жұмысшылар екі ауысыммен 

жұмыс істейді. 

-а, -е, -й; қалай? 

қайтіп? 

Ежелгі салт-дәстүрлерді негізге ала отыра, 

киім жобасын жасауға кірісті. 

Есімше -атын+дай  

-етін+дей 

-йтын+дай 

-йтін+дей 

қалай? 

 

Бәрі еститіндей, қатты сөйледі.  

Есетті енді еш уақытта көрмейтіндей, Асан 

онымен қайта-қайта қоштасты. 

-қан+дай 

-кен+дей 

-ған+дай 

-ген+дей 

қалай? 

 

Хабарды естімегендей, аң-таң болды. 

Ойына әлдене түскендей, ол үйіне қайтадан 

оралды. 
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10. Мына сөйлемдерді толықтырыңыз. 
1. Тігіншіні біреу асықтырғандай, ... . 2. Өнеркәсіп жетістіктерін мақтаныш 

еткендей, ... 3. Енді ғана көңілі толғандай, ... . 4. Тапсырыс түрін түсінбегендей, 

... . 5. Мына мата жасанды талшықтан жасалғандай, ... . 6. Сызбаны дұрыс 

тұрғызып, ... . 7. «Мата және тоқыма бұйымдары технологиясы» мамандығын 

меңгеріп, ... . 8. Халық шеберлері киім тіккенде іс тапсырушының талғамын, 

жас ерекшелігін ескере, ... . 9. Салтанаттық киім мен күнделікті киім-кешектің 

пішімінде айырмашылықты ескере келе, ... . 10. Үйлену тойына арнайы 

тігілгендей, ...  

 

11. Кестенің барлық түрі бойынша қимыл-сын бағыныңқы сөйлемдер 

құрастырыңыз.  

Мысалы: Киімдер жобасы құрастырылып, шеберлер өз істеріне кірісіп кетті. 

12.Сөйлемдерді оқыңыз. Асты сызылған сөздермен сөз тіркестерін 

дәптелеріңізге жазып, мағынасын түсіндіріңіз.  

1. Есік жауынгерінің сырт киімі бешпент пен шалбардан тұрады. 2. Қызыл 

бояумен боялған қысқы былғары бешпенттің өн бойы алтыннан жасалған. 3. 

Оның жағасы, өңірі және етегі жолбарыстың тұмсығы салынған ірі-ірі төрт 

бұрышты әшекейлі алтын заттармен қапталған. 4. Бешпент үш мыңға жуық 

алтын заттармен безендірілген. 5. Шалбардың ішкі және сыртқы тігісі ұсақ, тік 

бұрышты шеттікпен көмкерілген. 6. Балақты былғары етіктің қонышы 

жіберілген. 7. Етіктің қонышы да бешпенттегідей үш бұрышты шағын алтын 

әшекейлермен безендірілген. 8. Ол былғары бешпенттің ішінен матадан 

тоқылған іш көйлек киген, оның жағасы мен жеңі неше түрлі алтын 

әшекейлермен өрнектелген. 9. Бешпенттің сыртынан қайыс белдік буынған. 10. 

Белдікке  бұлан және оның бас бейнесі бедерлеп салынған. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1.Қимыл-сын бағыныңқы сабақтасты табыңыз. 

а) Дәрісхананың есігі ашылып, студенттер үзіліске шықты 

ә) Қолыма біресе қайшы, біресе қарындаш аламын  

б) Саған ашып айтарым сол – мен осында қаламын 

в) Не үшін былай істедің 

г) Ауа райы жақсы болса, серуенге барамыз 

2. Қимыл-сын бағыныңқы сабақтастың сұрағын табыңыз. 

а) не мақсатпен 

ә) қайтсе де 

б) қай кезде 

в) не себепті 

г) қайтіп 

3. Қимыл-сын бағыныңқы баяндауышының жасалу жолын көрсетіңіз. 

а) ғанмен, генмен  

ә) -са,-се 
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б) а,-е,-й  

в) -ғанда,-генде 

г) -у үшін 

4. Қимыл-сын бағыныңқының аудармасын табыңыз: «Олар су іш..., шөлін 

қандырды». 

а) Они искупавшись в речке, почувствовали себя бодро 

ә) Выпив воды, они утолили жажду 

б) Промокнув под дождем, они решили пойти домой 

в) Пока не выпью воды, не смогу утолить жажду 

г) Вода была холодной, поэтому мы не стали купаться  

5. Қимыл-сын бағыныңқы сабақтастың аудармасын табыңыз: «Далада қатты аяз 

тұрғандай, ол қалың киініп алыпты». 

а) На улице был сильный мороз, поэтому он оделся тепло 

ә) На улице был сильный мороз, поэтому он остался дома 

б) Мы оделись тепло, так как на улице был сильный мороз 

в) Он оделся так тепло, словно на улице был сильный мороз  

г) На улице было тепло, поэтому он оделся легко 

 

СОӨЖ                              Антикалық әлем киімі.Ежелгі гректер киімі 

Сабақтың мақсаты. Жаттығу жұмыстары арқылы сөздік қорын молайту, 

лингво-мәдени құзыреттілігін дамыту. 

 

V ғ. б.з.д. бастап V ғ. б.з. дейінгі уақытта ежелгі Грециялық пен ежелгі 

Римдік мемлекеттеріндегі мәдениеттің өркендеуін «антикалық өнер» деп 

атайды. 

      Ежелгі Грециялық киімнің эстетикалық негізі  денебітімді айқындайтын 

және қимылдағанда әр түрлі ракурстарда өзгеретін қатпарлардың көріктілігі 

мен әсемдігі. Костюм денеге бекітіліп, қатпарланған мата бөлшегінен 

жасалынған.  

    Гректердің киімдері қатпарланған болған. Ерлер костюмі хитон мен 

гиматиядан тұрған. Хитон іш киім ретінде болған. Хитон – бұл тең жартылай 

бүктелген тікбұрышты мата бөлігі.  Хитонды иықта екі 

түйреуіш- фибуламен түйреген.  

Гиматий - сырт киім, 4м х 1,7м өлшемді тікбұрышты 

мата бөлігінен жасалған плащ. Ол әр түрлі әдістермен 

денені айнала қатпарланған. Гиматийді кию нақышына 

қарай адамның қызмет түрін білуге болады. Гиматий 

кейде хитонсыз, бірден денеге киілетін.  

Сонымен қатар, сырт киім болып - хламида 

пайдаланды.  Хламида иықта фибуламен қыстырылған, 

кішкентай тікбұрышты мата бөлігінен жасалған.  

Маталар ретінде гректер зығыр, жүн немесе аралас маталар қолданылған.  
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Гректер өздерінің шаштарына көп көңіл бөлген.  Ерлер әдемі жатқызылған 

қысқа және ұзын шаштар үлгісін қойған. Аяқ киім ретінде түрлі шәркелер 

қолданылған.  

Әйелдердің іш киімі ретінде колпосы (бел үстіндегі кеңдік) мен 

диплодионы (отворот) бар хитон болған. Әйел хитоны жерге дейін ұзын 

болған. Сырт киім ретінде пеплос және гиматий болған. Пеплос хитонға ұқсас, 

бірақ әлдеқайда ұзын және кеңірек болған. Грек әйелдері шеберлікпен 

бұрымдар, бұйралар мен шүйкелер көмегімен шаштарын жатқызған. Шаш 

үлгісінің негізгі түрі «грек түйіні» болған. Көп 

жағдайда шаштарды торлы шілтерге жатқызған 

немесе басты диадема - стефанеме безендірген. 

Аяқ киім ретінде шәрке болған.  

Маталардың түстері әйелдер кимдерінде де, 

ерлер кимдерінде де ашық таңдалған. Сәнді болып 

ақ түс есептелетін. 

Мәтінді оқып, аударып, берілген тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Грек ерлер киімінің негізгі элементтерін атау. 

2. Грек әйелдерінің ішкі және сыртқы киімдерін атау. 

3. Ежелгі гректер киім дайындау үшін қандай маталар қолданылған? 

4. Ежелгі гректердің аяқ киімі.  

5. Ежелгі гректердің ерлер мен әйелдердің шаш үлгілерін атау және 

сипаттау.  

6. Берілген сөздер мен сөз  тіркестерін бір-бірімен мағынасына қарай 

байланыстырыңыз. 

колпос ұзын және кеңірек сырт киім 

пеплос іш киім 

стефане шаш үлгісінің негізгі түрі 

грек түйіні сырт киім  

хламида басты диадема 

  

СӨЖ 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 
 

13-тақырып. 

Лексика: Бейнелеу өнері  

Грамматика: Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 
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1. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, аударып, мағынасын 

талдаңыз, сөйлем құрастырыңыз. 

Өнер, бейнелеу жүйесі ,көркемдік үндесу, өнертуындылары, көркем бейне, 

портрет, пейзаж, натюрморт, галерея, интерьер, алғашқы қауымдық өнер, 

ежелгі дәуір өнері, орта ғасыр өнері, қайта өркендеу дәуірі, жаңа дәуір өнері, 

қазіргі заманғы өнер. 

 

2.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз. 

Бейнелеу өнері 

 

Бейнелеу өнері  (ағылш. Visual arts) - дүниені көзбен көріп, түйсіну 

негізінде бейнелейтін пластикалық өнердің бір саласы. Бейнелеу өнеріне 

негізінен кескіндеме мүсін, графика жатады. Бейнелеу өнерінің 

белгілері архитектура, безендіру және қолданбалы өнерде көрініс табуы 

мүмкін. Сондықтан шартты түрде оларды да Бейнелеу өнері қатарына 

жатқызады. Сондай-ақ, театр, кино, теледидардағы безендіруді, көркем 

дизайнды да Бейнелеу өнері ретінде таниды. Бұл өнердің де негізінде адам, 

табиғат және заттық әлемді тұтастықта, бірлікте қарастыру жатыр. Бейнелеу 

өнері дүниені байқау, бақылау, көру нәтижесінде оның көркем бейнесін 

жасайды. Әр ғасыр, дәуір, кезеңде пайда болған Бейнелеу өнерінің туындылары 

өзіндік бейнелеу жүйесі мен көркемдік үндесудің түрлі типтерін құрайды. Бұл 

өнер танымдық, құндылық және қарым-қатынастық қызметімен де 

ерекшеленеді. Уақыттық даму процесі басқа өнер түрлеріне (әдебиет, музыка, 

театр, кино) қарағанда Бейнелеу өнерінде шектеулі, ол негізінен кеңістіктік 

ауқымымен ерекшеленеді. Суретші өз көзімен көріп, түйсінген шындығын сол 

сәттегі қалпымен көрсетуге ұмтылады. Өмір құбылыстары типтік жағынан 

таңдап алынып, заманның тірлік-тынысы жан-жақты көркемдік қуатпен 

беріледі. Бейнелеу өнерінің көркемдеу құралдарына сурет, түрлі түс, пластика, 

жарық пен көлеңке,  композиция, ырғақ жатады. Шығармалар заттық 

материалдан дайындалатындықтан оған пәндік, заттық болмыс тән. Бейнелеу 

өнерінің әр жанры қоршаған әлемнің бейнесін түрліше береді: кескіндеме түрлі 

түрлі-түсті бояуды, графика түрлі сызықтардың қиылысуын, көлеңке мен 

жарықтың астасуын, мүсін пластикалық үш өлшемді (биіктік, ендік және 

аумақтық) пайдаланады. Бейнелеу өнерінің барлық жанрындағы шығармалары 

мазмұнына қарай монументалды-сәндік және қондырмалы болып екіге 

бөлінеді. Қондырмалы шығармалар негізінен музейлер, галереялар немесе үй 

интерьерлерін безендіріп, сол жерлерде орналасады. Монументальді кескіндеме 

ғимараттардың ішкі қабырғаларында, интерьерде және экстерьерде жазылады. 

Монументальді мүсін архитектуралық кешендерде, қала көшелері мен 

алаңдарда, мекеме ғимараттарының қасбеті мен интерьерлерінде орналасады. 

Шығыс және батыс Бейнелеу өнеріне тарихи даму процесі барысында 

қалыптасқан портрет, пейзаж, натюрморт сияқты жанрлар ортақ. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D0%B5
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Бейнелеу өнері тарихы адамзат тарихымен қатар басталған. Көне дәуірден 

біздің заманымызға дейінгі жер бетінде болған небір өркениет пен мәдениеттің 

іздері осы өнер арқылы таңбаланып, бізге жеткен. Бейнелеу өнерінің даму 

жолы шартты түрде бірнеше кезеңге бөлінеді: алғашқы қауымдық өнер, ежелгі 

дәуір өнері, орта ғасыр өнері, қайта өркендеу дәуірі, жаңа дәуір өнері, қазіргі 

заманғы өнер. Жер шарының әр аймағындағы ежелгі адамдар тұрағынан 

Бейнелеу өнерінің 

алғашқы үлгілері 

табылған. [Альтамир 

(Испания), Ласко 

(Франция), Кимберли 

(Австралия) үңгірлері]. 

Қазақстан 

аумағындағы алғашқы 

қауымдық өнердің ірі-

ірі кешенді түрлері 

Тамғалыда, Ертіс аңғарында, Орталық Қазақстанда сақталған. 

 

3.  Мәтінге тірек болатын сөздер мен сөз тіркестерін теріп        жазыңыз, 

мағынасын түсіндіріңіз.  

4.  Мәтін бойынша өзара пікір алмасыңыз. 

5-.  Мәтіннің мазмұнын айтыңыз. 

6.  Сұхбатты оқып, өзара ой бөлісіңіз. 

– Бейнелеу өнерінің қандай жанрларын білесің? 

- Портрет, натюрморт, пейзаж, анималистік тұрмыстық және тарихи жанрларды 

білемін. 

- Қастеевтің табиғат туралы қандай суреттерін білесің? 

- Ә.Қастеевтің «Шәлкөде жайлауы» - атты суретін білемін. 

- Қазақтың ұлттық ою-өрнектерін ата? 

- Құс қанаты, қошқар мүйіз, қызғалдақ, тұмарша, тарақ, ботамойын, ботакөз 

ою- өрнектерін білемін . 

- Бейнелеу өнерінің түрлерін ажырата білесің бе? 

- Графика өнері ,сәндік-қолданбалы өнері , живопись өнері, сәулет өнері 

(архитектура), мүсін өнері (скульптура). 

- Живопись өнері қандай түрге бөлінеді? 

- Живопись өнері - станокты,монументальды болып бөлінеді. 

- Мүсін өнері қандай түрге бөлінеді? 

- Мүсін өнері- көлемді, рельефті болып бөлінеді. 

- Сәндік өнері қандай түрге бөлінеді? 

- Сәндік өнері – қолданбалы өнер, сәулет өнері болып бөлінеді. 

- Бейнелеу өнерінің қандай жанрларын білесің  

- Бейнелеу өнерінің жанрлары – портрет, пейзаж, натюрморт, марина, 

мифологиялық, анималистік,тұрмыстық және тарихи. 
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-Бейнелеу өнері саласының саңлақтары туралы не білесің ? 

 

 

 

Әбілхан қол өнеріне, одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім болған. 

Анасы Айғанша кілем, алаша тоқуға, сырмақ сыруға шебер адам болыпты. 

Әбілхан осы халық өнеріне бала кезінен көз қанықтырып, анасына ою өрнектер 

салуға көмектесіп, сурет өнеріне қолын үйретіп өседі. 

Оның 1930-1931 жылдары салған «Қарындастың 

портреті», «Автопортрет» атты туындылары түпнұсқаға 

ұқсастығымен және кейіпкер болмысын ашуға деген 

талпынысымен ерекшеленеді. Әбілхан туған жердің әсем 

табиғатын, оның дидарындағы адам қолының жасампаз 

өзгерістерін зор шабытпен бедерлей алған суреткер.Оның 

«Биік таулы мұз айдын», «Гүл ашқан алма», «Менің 

Отаным», «Қапшағай ГЭС -і» сияқты полотнолары эпикалық қарымымен, 

шыншылдығымен назар аударады.Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара 

қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймайды, сонымен бірге,ол туған жері мен 

өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған біртуар суреткер. 

 

Cіз білесіз бе ? 
Галерея – көркем шығармалар қоры жинақталған орын. Қазақстандық 

суретшілердің шығармалары, жалпы Қазақстан бейнелеу өнері туындылары 

жинақталған орын ең алғаш рет 1935 жылы Алматыда ашылды. Ол Қазақ 

Мемлекеттік көркемсурет галереясы деп аталды. 1976 жылы Қазақ қолөнер 

мұражайымен бірігіп, 1984 жылы оған Әбілхан Қастеев есімі берілді. Қазір Ә. 

Қастеев атындағы Мемлекеттік Бейнелеу өнері мұражайы деп аталды.  

       Натюрморт - жансыз заттар мен бұйымдарды үйлесімді етіп бейнеленген 

шығарма. «Натюрморт» - француз сөзі, аудармасы «өлі табиғат» дегенді 

білдіреді. Натюрморт алғаш рет 17 ғасырда Голландияда пайда болды.  Пейзаж 

- табиғат көріністері бейнеленген шығармалар. Пейзаж жанры әр алуан. Кейбір 

пейзаж шығармалары өмірде бар нақты көріністерді бейнелесе, кейбіреулері 

суретшінің ой-қиялынан туады. Портрет - адамның бет пішіні бейнеленген 

көркем шығарма. Портрет жазушы суретшінің басты мақсаты - адамның сырт 

ажары ғана емес, ішкі жан дүниесін, рухани келбетін көрсете білу. Тарихи жанр 

-белгілі бір оқиғалар мен тарихи кезеңдер бейнеленген көркем шығармалар. 

Батальдық жанр -соғыс оқиғалары, Отан қорғау, жер қорғау көріністері 

бейнеленген көркем шығарма.  Маринистік жанр -теңіз, көл, мұхит сияқты 

табиғат көріністері бейнеленген шығармалар.  Анималистік жанр - жан-

жануарларды бейнелеген көркем шығарма. Ол латынның «animal» (хайуанат) 

деген сөзінен шыққан. 

 

 

Оқыңыз, қызық! 
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Тапсырманы орындаңыз. 

1. Жылы түстерді ата.  

а) көк  

ә) сары  

б) күлгін  

2. Иллюстрация дегеніміз -  

а) ертегі мазмұнына арнап салынған сурет  

ә) ойдан салынған сурет  

б) түрлі нобай суреттер  

3. Ә. Ысмайыловтың «Хантәңірі» шығармасы қай жанрға жатады?  

а) натюрморт  

ә) портрет  

б) пейзаж  

4. Маринистік жанр дегеніміз -  

а) соғыс тақырыбындағы шығармалар  

ә) теңіз, көл тақырыбындағы шығармалар  

б) жансыз заттар бейнеленген шығармалар  

5. Акварель бояуын немен езеді?  

а) сумен  

ә) тек ыстық сумен  

б) арнайы ерітіндімен  

6. Суық түстерді ата.  

а) қызыл  

ә) қоңыр  

б) көк  

7. Түс шеңбері неше түстен тұрады?  

а) 8  

ә) 6  

б) 4  

8. Түрлі-түсті бояулармен салынған көркем шығарма қалай аталады?  

а) графика  

ә) сәулет өнері  

б) живопись  

9. Живопись сабағына қажетті басты бояу құралын ата?  

а) гуашь  

ә) акварель  

б) тушь  

10. Негізгі түстерді ажырат.  

а) күлгін, сары, жасыл  

ә) қызыл, көк, сары  

б) жасыл, қызыл, көк  

11. «Композиция» сөзі нені білдіреді?  

а) бейнелеу  
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ә) құрастыру  

б) суретті бояу  

12. Пейзаж қандай шығарма?  

а) жануарлар бейнеленген сурет  

ә) табиғат көрінісі бейнеленген сурет  

б) адам келбеті бейнеленген шығарма  

13. Саз балшық, тас, ағашпен жұмыс жасайтын шебер.  

а) мүсінші  

ә) суретші  

б) сәулетші  

 

Кім жылдам?  

Сұрақтардың жауабын табыңыз. 

Сәндік әшекей бұйымдарды кім жасайды?   

Суға тез еритін бояу.   

Ғимараттар мен үйлерді салу өнері.   

Жылдам жүгіртіп салынатын сурет.    

Ермексаз бен сазбалшықтан жасау өнері.    

Ақ, қара штрихтармен салынған сурет.  

Өлі табиғат ұғымын білдіретін жанр.   

Жобалық сурет.   

Негізгі үш түсті атап бер.   

Түстер ерекшелігіне қарай екіге бөлінеді, атап бер.   

Матаға бояумен салынған сурет.    

Адам келбетін бейнелеу.   

(Портрет ,батик, жылы және суық , ,ызыл, көк, сары, эскиз, натюрморт, 

графика, мүсін, нобай, сәулет өнері,акварель, зергер)  

                                                 Есте сақтаңыз! 
Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі ойдың болу мезгілін білдіретін 

сабақтастың түрін мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем дейміз. 

 

Мезгіл бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары 

Сұрағы Жасалу жолы  Мысалы 

қашан? 1. Жатыс септік тұлғасындағы    

    есімшеден: -қан+да, -

кен+де, -ған+да, -ген+де 

Ол келгенде, сен үйде болдың. 

Мен барғанда, сен сабақта 

едің.   

қашан? 

қай кезде? 

 

2. Есімше тұлғалы етістік (-

қан/-кен -ған/-ген) + кезде, 

шақта, уақытта деген мезгіл 

мәнді сөздер 

Біз келген кезде, олар жоқ еді. 

Ұрыс қызған шақта, сен 

келдің. 

қашан? 3. Есімше тұлғалы етістік -

қан/-кен -ған/-ген + сайын 

шылауы  

Емтихан жақындаған сайын, 

мен қобалжи түстім. 
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қашан? 

қайткенше? 

4. -ша, -ше тұлғалы 

есімшеден: -қан+ша/-кен+ше, 

ған+ша/-ген+ше 

Мен келгенше, студенттер 

мына тапсырманы 

орындасын. 
қашаннан 

бері? 

5. -қалы/-келі, -ғалы/-гелі 

тұлғалы көсемшеден  

Шынында да Барластар 

келгелі, Құнанбай бұл үйіне 

қонған емес. 

қашан? 6. -ысымен/-ісімен Оқытушы дәрісханаға 

кірісімен,студенттер 

тыныштала қалды. 

қашан? 

 

7. Барыс септік пен шығыс 

септік тұлғасындағы есімше + 

шейін, соң,  дейін, бері, бұрын 

шылаулары  

Сабақ біткеннен соң, біз үйге 

кеттік. Ол келгенге дейін, мен 

тамақ пісіріп қойдым. 

 

7. Берілген сөйлемдерді көшіріп жазып, мезгіл бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын түсіндіріңіз. 

Сыртқы тоқыма бұйымдарын шығаратын фабрика шикізатты өңдеген 

кезде, өнім сапасына баса назар аударуы керек. 2. Инженер-технолог жұмысқа 

келісімен, іске кірісіп кетті. 3. Ұйықтардың, балалар және спорттық шұлықтардың 

өңірін тоқыған кезде, қосарлы өрімді пайдаланады. 4. Суретті өрімдердің құрылымын 

өзгерткен шақта, қосымша жіптерді қолданады. 5. Сырт киімдік трикотажды таңдап 

болған соң, киім үлгісінің өлшемдерін түсіру керек. 6. Стандарттау обьектілерін 

белгілегеннен соң, әр топ өз міндетіне кіріссін. 7. Бұйымдарды тіккен кезде, 

жалпы техникалық шарттарды басшылыққа алу керек. 8. Тапсырыс беруші 

матаны таңдап болғанға дейін, шебер қажетті әшекейлерді топтастырды. 

 

8. Сөйлемдерді аяқтаңыз. 

1. Көрмені аралағанда, ... . 2. Біз өндіріс орнына барған кезде, ... . 3. Олар мата 

дүкенінен шыққаннан кейін, ... . 4. Инженер цехқа кірген шақта, ... . 5. 

Кәсіпорын Астанаға көшіп кеткелі, ... . 6. Техникалық шарттармен танысып 

болған соң, ... . 7. Анар іс-сапардан оралысымен, ... . 8. Олар жеке кәсіпорын 

болғалы, ... . 9. Тоқыма машинасы орнынан қозғалғанша, ... . 10. Тапсырыс 

мерзімі жақындаған сайын, ... . 11. Студенттер тәжірибеден өткеннен бері, ... . 

12. Шетел делегациясы келгенге дейін, ... . 13. Бүгін үлкен партияны орындап 

бітірісімен, ... . 14. Өндіріске жаңа дизайнер келгелі, ... . 15. Ол мына 

бұйымдарды көрген сайын, ... .  

 

9. Басыңқылардың бағыныңқыларын тауып жазып, ауызша аударыңыз. 

Бағыныңқылар: Студенттер практикада болған шақта. Кәсіпорын сапалы 

өнімдер шығара бастағанда. Ол іс-сапарға кетер кезде. Мен тігін фабрикасына 

жұмысқа тұрғалы. Сән апталығы жақындаған сайын. Жиналыс аяталысымен. 

Киімнің негізгі пішу сызбасын жасаудан бұрын. Сіздер іліптоқу машиналардың 

ерекшелігтерін меңгермейінше.  
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Басыңқылар: Тігіншілер өз міндетіне кірісті. Жұмыс қыза түсті. Көптеген жаңа 

технологияларды игерді. Назым бірде-бір сөгіс алып көрген жоқ. Жұмысын цех 

басшысына тапсырып кетті. Тоқыма цехында жұмыс істей алмайсыздар. Оның 

өлшемдерін ал. Сұраныс та көбейді. 

 

10. Кесте бойынша мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем 

құрастырыңыз. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1. Мезгіл бағыныңқылы сабақтасты дұрыс толықтырыңыз: «..., құстар жылы 

жаққа ұшып кетеді.» 

а) Көктем келгенше  

ә) Күз болғанда 

б) Жаңбыр жауғандықтан 

в) Кітап оқып 

г) Ол адамдар еститіндей 

2. Мезгіл бағыныңқылы сабақтасты дұрыс толықтырыңыз: «..., концерт әлі 

басталмапты». 

а) Біз театрға келгенде  

ә) Күз болғанда 

б) Есікті біреу тақылдатты 

в) Сұрақтарға жауап беру үшін 

г) Тауға шығып 

3. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас сөйлемді табыңыз. 

а) Ғалия қалаға оқуға түскендіктен, жолдастарын көрген жоқ 

ә) Ғалия қалаға оқуға түскеннен бері, жолдастарын көрген жоқ 

б) Ғалия қалаға оқуға түссе де, жолдастарын көрген жо. 

в) Ғалия қалаға оқуға түсу үшін, жолдастарын көрген жоқ 

г) Ғалия қалаға оқуға түсіп, жолдастарын көрген жоқ 

4. Мезгіл бағыныңқылы сабақтасты дұрыс толықтырыңыз: «..., екі жыл   

болды». 

а) Күз түсіп 

ә) Кеш түсіп 

б) Сұрақтарға жауап берсең 

в) Күн жылынды 

г) Ол шетелге кеткелі  

5. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас сөйлемді табыңыз. 

а) Ерте тұрғанмен, ол сабаққа кешігіп қалды  

ә) Жұмысқа тез жету үшін, мен таксиге отырдым 

б) Сабақ аяқталған соң, біз үйге қайттық  

в) Жұмыс бітпей, ешкім үйге қайтпайды  

г) Асан ауырып қалағандықтан, біз онымен кездесе алмады 
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СОӨЖ  

Веб -  графика. Оптимизациялау бағдарламасын таңдау 

Сабақтың мақсаты: термин  сөздерді қолдана білуге үйрету, сөздік қорын 

молайту, қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Web-сайт бұл дүниенін кішкентай моделі. Бұрынғы кезде Web-сайты бір 

адам -Web-мастер жасаған болса, қазіргі кезде Web-сайттарды бірнеше адам 

жасайды.Олар Web-дизайнер, бағдарламашы, бизнес-кеңесші, маркетинг 

бойынша басқарушы, менеджер. Web-мастер мамандығы қазіргі кезде өқажетті 

маман.Web-сайттардың күрделі білімдік, ғылыми, комерциялық мүмкіндіктері 

мол. 

Компьютер көмегімен құрылған кескіндер компьютерлік графика деп 

аталады. Компьютерлік графика түс ерекшелігіне қарай: ақ - қара, түрлі түсті; 

қолдану бағытына қарай: инженерлік графика, ғылыми графика, Web графика 

Көркемдік графика құрылу әдістеріне қарай: Екі өлшемді графика: - растрлық; - 

векторлық;- фракталдық. Үш өлшемді графика болып бөлінеді. 

Растрлық графика дәл мозаика сияқты. Тек шыны немесе пластмасса 

кесектерінің орнына пиксель алынады. Пиксель – монитор экранындағы 

кескіннің минимал элементі, әлбетте ол квадрат пішінді Интернет 

технологиялар төмендегі жолдармен дамып келе жатыр:  

Web-технологиялар;  

Сайт жасау экономикасы;  

Web-дизайн және Web-бағдарламалау маркетингісі; 

 Адам ресурстары және т.б. 

 Web-сайт жасақтау жұмысын бірнеше кезеңнен тұрады: - 

 Жоспарлау; 

- Элементтерді жасақтау; 

- Бағдарламау; 

- Жарнамалау; 

- Тестілеу; 

- Жариялау;  

Жоспарлау кезеңінде төменгі мәселелер шешілуі керек:  

1. Сайттың орны.  

2. Сайттың аудиториясы кімдер. 

3. Қандай ақпарат жарияланады. 

4. Қолданушылармен қарым-қатынас қандай түрде ұйымдастырылады 

Элементтерді жасақтау кезеңінде сайттың программалық өнім түрінде 

жүзеге асырылуы қарастырылады: 

1. Навигациялық құрылымын жасау. 

2. Беттің дизайнын жасау. 

3. Бетті толтыру үшін мәтіндік және бейне ақпаратты әзірлеу. 

Бағдарламау 

Бұл кезеңдің мәні сайтты форматтауда. 
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Тестілеу 

Сайт жасаудың негізгі кезеңдерінің бірі тестілеу. Тестілеу кезеңде сайттың 

жұмыс істеу дұрыстылығы тексеріледі, оның ішінде: 

1. Сілтеменің жұмысы; 

2. Мәтіндегі қателер; 

3. Навигацияның тиімділгі. 

4. Пошта және басқа формалардың дұрыстығы. 

5. Графикалық файлдардың ашылуы. 

6. Әр түрлі браузерлерде сайттық жұмысы. 

Жариялау 

Тест аяқталғандан кейін Web-сайт серверде жарияланады және қайтадан 

тексеріленеді. 

1. Web-cайт адресін әр түрлі баспаларға жазу керек; 

2. Web-сайтты әр түрлі серверлерде тіркеу; 

3. Web-cайтқа сілтемелерді басқа Web-сайттарқа кіргізу; 

4. Баннерлерді жарнама ретінде қолдану 

   -Бақылау; 

Web-сайтта жариялап жарнамалаған сон оған қатысу деңгейі оның 

беттерінде орналастырылған ақпараттың қажеттілігімен, жаңалығымен және 

көкейтестілігімен анықталады.  Web-сайт имиджін сақтау үшін ол жердегі 

ақпаратты әрдайым жаңартып туру керек.  

 

Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыздар, өзара ой бөлісіңіз. 

 

СӨЖ 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4. Тұсаукесер жасаңыз. 

 

14-тақырып. 

Лексика: Сурет өнері 

Грамматика: Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

Жарнамалау 

Web-қоғамдастығына жаңадан жарияланған сайт тұралы белгілі болу үшін 

сайттың адресін және ол жердегі материал туралы аннотацияны хабарлау керек. 

Осы мақсатқа жету үшін келесі мүмкіндіктерді пайдалануға болады: 
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1. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, аударып, мағынасын 

талдаңыз, сөйлем құрастырыңыз. 

Сурет,  өнер, монументтік , дәуір, шебер, қыл қалам, кенеп, реңк, бояу, 

лессировка, акварель, 

 
 

2-тапсырма.Мәтінді оқыңыз, мазмұнын талдаңыз. 

 
 Сурет  өнері - ең бір ежелгі өнер. Ол көне дәуір мен Қайта өрлеу інде де 

Ежелгі Египет пен Грецияда да өмір сүрген.Сурет  өнері шеберлері әр заманда 

әр түрлі әдіс қолданған. Ол көбіне - көп қандай тәсіл, қандай бояудың 

пайдалануына тікелей байланысты. Мәселен, Қайта өрлеу дәуірінің шеберлері 

салған суретте қай бояудың қалай жағылғаны, қыл қаламның кенеп бетіне 

қалай тигені байқалмайды. Ол үшін олар негізгі бояу кепкеннен кейін үстіне 

жұқалап, үстеме түссіз бояу жағатын болған. Мұндай әдісті "лессировка" дейді. 

Кейін суретшілер қылқаламның ізін жасырмауды әдетке айналдырды. Біреу 

кенепке бояуды қыл қаламның ұшын  тиер- тигізбес қып жұқалап жағады. 

Екіншілері бояуды баттитып - баттитып батыл жағады да, өзіне керек реңкті 

бірте - бірте сатылап емес, бірден табады. Мұндай әдіс бейнелеп отырған 

нәрсенің түрі мен көлемін дәл  жеткізуге көп септік жасайды. 

Сурет  өнері станоктік және монументтік деп екіге бөлінеді. Суретші әдетте 

суретін, мольберт немесе станок деп аталатын тиянақ тағанға қондырылып, 

жақтауға керілген кенепке салады. Мұндай шығармалар станоктік сурет  өнері 

деп аталады. Ал «монументтік» деген сөздің өзі - ақ бір ересен үлкендіктің  

мағынасын береді. Монументтік сурет  өнеріне үйлердің немесе сыртқы 

қабырғаларының өзіне салынған шығармалар жатады. 

Акварель (гр.Agua- су) құрамында суға еритін желім қосылған түрлі-

түсті бояу.Акварель бояуларының ерекшелігі - мөлдірлігі.Бұл кескіндеме 

техникасында ақ бояу мүлде қолданылмайды.Ақ бояуды кескіндеме жазылатын 

ақ қағаздың өзі ауыстырады. Шығарманың ең жарық нүктелерінде қағаздың 

тиісті жерлері мүлде боялмайды.Акварель бояулары қолдануға ыңғайлы және 

қарапайым.Акварель техникасы-мейлінше күрделі.Акварель бояуын И.Е.Репин, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%83
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Т.Г.Шевченко,А.Ғалымбаева, Ү.Әжиев, Ә.Қастеев т.б. өз кескіндемелерінде 

шеберлікпен қолданған.  

Анфас(фр.ANFACE)- қарсы алдынан деген мағынада. Адамның портретін 

қарсы алдынан бетпе бейнелеу. Өнерде де оқу процесінде мұндай жұмыстар өте 

жиі кезігеді. 

Академиялық сурет-академиялық суреттің суреттен немесе суреттемеден 

айырмашылығы суретшінің натураны егжей-тегжейлі талдап салуы, үлкен 

көлемдерге бөліктерді біріктіру арқылы бейнені толық зерттеп шығуы.  

Жарық пен көлеңке- картинада жарық та, қою көлеңке де, жарық 

көлеңкеге алмасар тұстарда жартылай көлеңке ұшырасады. Ол арқылы адамдар 

мен заттардың көлемін, табиғат көрінісін, ауаның ұтымды бейнелеуге болады. 

Живопись өнері -суреттегі нәрсені өмірдегідей қып тірілте бейнелеу. 

Живопись екіге бөлінеді: станоктік, монументтік. Суретші суретін мольберт, 

станок деп аталады, тиянақ қондырылып, жақтауға керілген кенепке салады. 

«Станоктік живопись» деп аталады. «Монументтік живопись» үйлердің ішкі 

немесе сыртқы қабырғаларының өзіне салынған шығарма жатады. 

Елестету, қиял елес (воображение)- қиялдау не көз алдына алып келу, 

адам бойына біткен ажырамас тамаша қасиет. Суретші елестету мен қиялы 

өнермен тікелей ұштасып жатады. Ол оқыған кітабының желісіне қиялдап 

сурет сала алады. 

Интуиция (лат.INTUERI) -қадала, үңіле қарау. 1) сезу, түйсік арқылы 

білу;       2) зерделік, ғылыми-теориялық білім мен алдыңғы тәжірибеге сүйену 

негізінде шындыққа жету. 

 Қағаз-алғаш рет қағаз екінші ғ. Қытайлар ойлап тапты деген пікір бар. 

Қағаз жұқа, қалың, тегіс, бұдыр түрлері бар.Қарындаш пен акварель 

бояуларымен сурет салу, ватман, жартылай ватман, деп аталатын қатты тығыз 

қағаздар ыңғайлы. Қағаз өте бағалы түрлері арнаулы әдіспен тек күнге 

қарағанда көрінетін ерекше өрнектер салынады. Ондай өрнек «су таңбалары» 

деп аталады. 

Қарындаш-тас дәуіріндегі адам көмірді алып, тас қабырғаларғы сызып, 

күнді қарындаш жарыққа келді. 18 ғасырда металл-қарындаштар пайда болды. 

Қазіргі рейсфедер. Металл түтікшеге қорғасын, күміс тіпті алтын сымдар 

кішкентай үзігі салынады.Қарындаш қатты, жұмсаққа бөлінеді: Т,2Т,3Т.  

Қашап, ойып салынатын суреттер -ағаштен, сүйектен, тастан ойып 

адамның, жан-жануар, өсімдік бейнесін ою-өрнек салуға болады. Оған қашау, 

тесеу, шапқы секілді аспап қолданылады. 

Қылқалам -акварельге ақ тиын қалам әрі жұмыр, тығыз болуға 

тиіс.Майлы бояуға ақ түсті тікеннен қылтақтар пайдаланылады. Олар қалақ 

тәрізді жалпақ келген. Үлкен қылқалам бояу тұтас жазылып, үлкен таңдақтарды 

кішкене қылқаламдар шығармашылықта  майда детальдарды бояйды. 

Қолөнердің квиллинг, оригами, скрапбукинг (ағыл. scrapbooking -«құрақкітап»), 

папье-маше (фр. papier mâché -шайналған қағаз), аппликация (лат. аpplication – 

жалғау, жабыстыру) сияқты және тағы басқа түрлері дәл осы қағазға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D1%88%D0%B0_%D2%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%BA%D0%B5_%D3%98%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD
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байланысты.Демек мұнда пайдаланылатын негізгі материал - қарапайым 

қағаз. Қағаздың қыр-сырын қанық білетіндердің қатары - қолөнердің квиллинг 

деген түрімен айналысатындар. Қағазды жіңішке әрі ұзыншалап қиып, оны 

шиыршықтап (спираль тәрізді), түрлі формаға келтіріп жаңа дүние жасайтын 

қолөнерді квиллинг деп атайды. Шиыршықталған қағаздан әдемі гүлдерден 

бастап, сан түрлі ою-өрнекті ғажап дүниелерді жасауға болады. Тек қиялыңызға 

ерік беріп, жаныңызға жақынды тани алсаңыз болғаны.  

 

 

 
 

3. Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 
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4-тапсырма. Мәтіннің мазмұнына талдау жасап, негізгі және қосалқы 

ақпараттарды ажыратыңыз. 

5-тапсырма. Өзара пікір алмасыңыз. 

6-тапсырма.Берілген  сұрақтарға жауап беріңіз. 
1) Живопись қай дәуірдегі өнер? 

2) «Лессировка»-әдісі дегеніміз не? 

3) Живопись қандай түрлерге бөлінеді?  

4) Станоктік живопись дегеніміз не?  

5) Монументтік живопись дегеніміз не? 

 

7.Мәтінді оқып, ақпарат алмасыңыз. 

Сурет тарихы -бұл адам тарихы және оның қоршаған ортаны тануына, 

өзін-өзі толығымен танып білуіне, эстетикалық тәрбие алуына,сонымен қатар 

ұрпақтан-ұрпаққа асыл мұралар қалдыруға үлкен үлес қосқан өмірмен өзектес 

өнер. Көне дәуір кезеңдеріңде адам баласы қоршаған ортаны, табиғат 

құбылыстарын топыраққа,балшыққа, тасқа түсіріп бейнеледі.Сол арқылы 

табиғаттың сұлулығын ұқты, жан-жануарлардың әрекетін, мінез-құлқын 

зерттеді. Жартастарға, үңгірлерге қашап салынған суреттер бірі- Камбаралье 

үңгіріндегі мамонтың бейнесі. Сонымен қатар археолог Марселино 

саутуоланың Альтамира үңгірінен тапқан ертегі өнер жауһарларын жатқызуға 

болады.Осы үңгірлерде салынған хайуанат суреттері бұдан 40 мың жыл бұрын 

салынған екен,қазіргі заманға жеткен ең көне сурет болып табылады. Үңгір 

қабырғалары мен жартастарға салынған суреттер -петроглифтер деп аталды. 

 

8.«Сурет және өнер» тақырыбына ассоциация туғызыңыз. 

9.Отандық суретшілер, мүсіншілер, қылқалам шеберлерін білесіздер 

ме?Пікір алмасыңыз. 

10.Интернет желісінен бейнебаянды көріп,өз ойларыңызды жазыңыз. 

 

11. Берілген мәтінді оқып, өзара пікір алмасыңыз. 

Арт Деко (1920-1940) стилі ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында сәулет 

өнерінде геометриялық стиль және үй жиhаздары стилі пайда болды. Асты 

сызылған геометриялық, дөңгелектенген, хром жалатылған және басқа да 

бөлшектермен жасалған түрлері болады.  

Арт Деко бағытында үйеңкі, шетен, қызыл ағаштар қолданылады. Бұл 

стильде суреттер, америкалық үндістердің өнері, қазіргі заманғы автомобильдік 

және авиациалық әрлендіру үлгілері бар. 

Есте сақтаңыз ! 

 

 

 

 

 

Құрамындағы бағыныңқы сыңар басыңқыда айтылған ойдың себебін 

білдіретін сабақтастың түрін себеп бағыныңқылы сабақтас (құрмалас 

сөйлем дейміз 
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.  

Себеп бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары 

Бағыныңқы 

баяндауышы 

Тұлғалық 

белгісі 

Сұрағы Мысалы 

Есімше  ған/қан+дықтан 

-ген/кен+діктен 

 

неліктен?  

неге?  

не 

себепті?  

 

Жеңіл өнеркәсіп саласын жақсы 

білгендіктен, мен бұл іске бірден 

кірісіп кеттім. 

-ған/-ген+ 

себепті 

-қан/-кен + 

себепті 

Табиғи мата болмаған себепті, 

жасанды матадан тігуге тура 

келді. 

-ған соң, -ген 

соң 

-қан соң, -кен 

соң 

Жоспарды орындап болған соң, 

барлығының көңілі орнына түсті. 

Көсемше -ма+й, -ме+й  

-ба+й, -бе+й 

-па+й, -пе+й 

Ол өзін тоқтата алмай, сән 

жорналын түгел қарап шықты. 

 

7. Берілген сөйлемдерді көшіріп жазып, себеп бағыныңқылы сабақтас 

құрмаластардың жасалу жолдарын түсіндіріңіз. 

1. Мен өнер саласында жұмыс істейтіндіктен, үнемі білімімді жетілдіруге 

тырысамын. 2. Дамыған елу елдің қатарына қосылу басты мақсатымыз 

болғаннан соң, көптеген игі істер атқарылып жатыр. 3. Қазақ өнері ежелден 

дамығандықтан, бұл көрме бізді сүйсіндірді. 4. Заманға сай өнеріміз бір бағытта 

қалып қоймай, жыл мезгіліне байланысты үнемі өзгеріп отырады. 5. Пішіні 

тұтас пішілген соң, көйлек маған аса ұнап тұрған жоқ. 6. Киімге қойылатын 

талаптар орындалмай, стандартқа сай келеді деп айтуға болмайды. 7. Киім 

құрастыру киім пішуден басталған соң, ең алдымен пішу сызбасын жасау 

керек. 8. Көшіп, қонуға ыңғайлы боғандықтан, жайлауға шығатындар киіз үйді 

пайдаланады.  

8. Себеп-салдар салалас сөйлемдерді себеп бағыныңқылы сабақтасқа 

айналдырыңыз. 

1) Асан қызмет бабымен жиі сапар шегеді, сол себепті ол еліміздің көптеген 

қалаларында болды. 2) Мен ел аралауды жақсы көремін, сондықтан жыл сайын 

әр түрлі мемлекеттерге саяхат жасаймын. 3) Ағам ұшаққа билет сатып алды, 

өйткені ол ұзақ жолды ұнатпайды. 4) Әпкем қаланың қандай көрікті орындарын 

тамашалауды жақсы біледі, неге десеңіз ол туристік фирмада саяхат жүргізуші 

болып жұмыс істейді. 5) Демалуды әркім әрқалай түсінеді, себебі адамның 

өмірге деген көзқарасына әр түрлі болады. 6) Францияның астанасын «сән 

орталығы» деп атайды, неге десеңіз қалада көптеген әлемге танымал киім 

индустриясының шеберлері жұмыс істейді. 7) Біз «Жеңіл өнеркәсіп 

саласындағы ең үздік кәсіпорын» деген атаққа ие болдық, сондықтан 
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олимпиадаға қатысушылардың киімін тігуді біздің фабрикаға тапсырды. 8) Біз 

тендерді жеңіп алдық, сондықтан тапсырыс бізге жүктелді. 

9. Берілген сөйлемдерді толықтырыңыздар. 
1) Бояу дүкендерін көп аралағандықтан, ... . 2) Бояу түрлерін жақсы 

білетіндіктен, ... . 3) Жақсы суретші таба алмаған себепті, ... . 4) Табиғи матаны 

жақсы ажырата алатын болған соң, ... . 5) Күнделікті кигенге қолайлы болған 

себепті, ... . 6) Бұрын мұндай көрмеге қатыспағандықтан, ... . 7) Киімнің пішімі 

дұрыс болмаған себепті, ... . 8) Сызбалар тұлға пішінінің жарты бөлігіне 

тұрғызылғандықтан, ... . 9) Мен тек табиғи матаны жақсы көрген соң, ... . 10) 

Сіздің шеберханаңызда жиі болатындықтан, ... .  

 

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1. Себеп бағыныңқылы сабақтастың аудармасын табыңыз: «Так как последнего 

урока не было, мы пошли в библиотеку» 

а) Көктем келіп, күн жылынды 

ә) Соңғы сабақ болмағандықтан, біз кітапханаға бардық  

б) Шеберхана кішкентай  болғанмен, өте ыңғайлы 

в) Сурет салынып бітпейінше, сен ешқайда кетпе 

г) Баласы жақсы оқысын деп, әкесі көп оқулық әкеліп берді  

2. Себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлемді табыңыз. 

а) Ол кеткелі, біз оны көрмедік 

ә) Дала салқын болғанмен, үй іші жылы 

б) Ел сүйсінетіндей етіп, ол керемет ән салды 

в) Сен көмектессең, біз жұмысты тез бітіреміз 

г) Уақытым болмағандықтан, қонаққа бармадым  

3.Себеп бағыныңқы сабақтастың сұрағын табыңыз. 

а) қашаннан бері 

ә) қайдан 

б) не себепті  

в) қайда  

г) қанша 

4. Себеп бағыныңқылы сабақтасқа жатпайтын сөйлемді табыңыз.  

а) Ол бұрын бізде болған соң, бүгін үйімізді тез тапты  

ә) Ол бізде бұрын болмаса да, бүгін басқаларға жол көрсетті  

б) Ол бұрын бізде болмаған себепті, жолда адасып кетіпті 

в) Ол үйімізге алғаш рет келгендіктен, өзін ыңғайсыз сезініп отыр 

г) Ол бізді жақсы танымаған соң, қонаққа келмеді  

5. Себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлемді дұрыс аяқтаңыз: «Табиғи мата 

болмаған себепті, ...» 

а) іске бірден кірісіп кеттім 

ә) ыстық шай іштім  

б) барлығының көңілі орнына түсті 

в) көйлекті жасанды матадан тігуге тура келді 
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г) автобусқа отырдым 

 

СОӨЖ                                      Натюрморт 

Сабақтың мақсаты. Термин сөздерді қолдана білуге үйрету, сөздік қорын 

молайту, қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

Натюрморт -француз сөзі, дәл мағынасы «өлі табиғат» деген ұғымды 

білдіреді. Оған тұрмыста күнде кездесіп жүретін заттарды, жемістерді, гүлдерді 

немесе балықтан, түз құстарынан дайындалған алуан түрлі тағамдарды 

бейнелейтін картиналар жатады. Натюрморт алғаш рет ХҮІІ ғасырдың басында 

Голландияда пайда болды. Ол голландтардың испан басқыншыларымен ұзақ 

жылғы күресінің нәтижесінде жаңа ғана азаттық алған кез еді. Енді олар жер 

жүзінің көп теңіздерінде емін - еркін жүзуге 

мүмкіндік алды. Голландия Европадағы ең 

бай елдердің біріне айналды. Көп жылға 

созылған шайқастардан соң адамдар өзін 

қоршаған ортаны, табиғат сұлулығын 

бұрынғыдан гөрі зейін салып бақылай 

бастады. Олар өздерін қоршаған заттарға 

сүйсіне қарайтын болды. Бұл голланд 

өнерінің, әсіресе, натюрморттың ерекше 

көркейген кезі еді. Елеусіз нәрсенің өзінен елең еткізер сұлулық таба білу 

голланд суретшілерінің төл мінезі болып алды. Олар өз полотналарында ыдыс - 

аяқтарды, маталарды, жеміс - жидектерді, шыны бокалдарды күн нұрымен 

жымыңдасқан қан күрең шарапты ерекше бір сүйіспеншілікпен бейнелейді. 

 

Мәтін бойынша орындалатын тапсырмалар: 

1.Натюрморт кімдердің сөзі? 

2.Натюрморт қандай ұғымды білдіреді? 

3.Натюрмортқа қандай картиналар жатады? 

4.Натюрморт қай елде пайда болды? 

5.Адамдар неден соң табиғат сұлулығын зейін салып бақылай бастады? 

6.Голланд суретшілерінің төл мінезі болып не саналады? 
 

СӨЖ 

1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз. 

2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз. 

3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз. 

4 Тұсаукесер жасаңыз. 

 

15-тақырып. 

Лексика: Кескіндеме, кескіндеу өнері 
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Грамматика:Мақсат және қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас 

сөйлемдер. 

Сабақтың мақсаты: Лексикалық материалды меңгерте отырып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру 

арқылы өз ойларын анық жеткізе білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын 

молайту, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

1.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқып, мазмұнын талдаңдар, 

сөйлемдер құрастырыңыздар. 

Кескіндеме, кескіндеу өнері ,бейнелеу, сәуле, көлеңке, сюжет, бояу, рең, 

керамика, майлы бояу, диорама, панорама, панно,кенеп, шыны, темір, ағаш, 

акварель, гуашь, тушь, мұқаба, әйнек, тебіреніс, сезім,қиял. 

 

2. Мәтінді оқып, сұраулы сөйлем құрастырыңыз. 

 

Кескіндеме, кескіндеу өнері  
 

 Кескіндеме, кескіндеу өнері - бейнелеу өнерінің бір саласы, белгілі бір 

заттың бетіне (кенеп, ағаш, қағаз, т.б.) бояу арқылы салынатын көркем 

шығармалар атауы.Кескіндеме заттың сыр-сипатын, нәрсе мен кеңістіктің 

қарым-қатынасын, сәуле мен көлеңкенің құлпырымын үндестіре бейнелейтін 

көркемдік және танымдық қуатымен 

ерекшеле

неді.  Ол 

көрермен

нің 

сезіміне, 

ойына 

әсер ету 

арқылы 

эстетикал

ық ләззат береді. Кескіндеме туындылары 

жеке бір тұлғаны, дара көріністі бейнелеп 

қана қоймай, күрделі сюжетке, оқиғаларға 

құрылған шытырман соқтығыстарды да 

бейнелеп, олардың мәнін ашады. 

Кескіндеме дәуірдің рухани мазмұны мен 

әлеуметтік дамуын бейнелеп қана қоймай, көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету 

арқылы бейнеленген шындықтан тәлім алып, өзінше қорытынды жасауына 

себепкер болады. Сондықтан да Кескіндеменің қоғамдық-тәрбиелік мәні зор 

және ол деректемелік мағлұматта береді  Кескіндеменің пайдаланатын құралы - 

сәуле, бояу, рең. Сәулені бояу реңдерімен нәзік астастыру арқылы өмір 

құбылыстарының айқын да шынайы көріністері жасалады. Суретші 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
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шеберлігінің көрінер жері де осында. Заттың сыр-сипатын, нәрсе мен 

кеңістіктің қарым-қатынасын, сәуле мен көлеңкенің құлпырымын, қысқасы кең 

дүниенің барлық жарасымын тауып бейнелеуде Кескіндеменің тіліндей нәзік те 

өткір де тіл жоқ. Ол көрерменді бірден баурайды, еліктіреді, қозғаған 

тақырыбымен толғандырады. Кескіндеменің данышпандық туындыларына 

адамзаттың мәңгі масаттанатыны да содан. Кескіндеме туындысы бір жасалған 

қалпында қалатындықтан назарға да сол қалпында бірден шалынады. Бірақ 

суретшінің қыл қаламына ілінген сол бір мезеттік көрініс заманның, дәуірдің, 

ортаның сан алуан сырларын шертеді, сезім құбылыстарынан, жан 

тебіреністерінен дерек береді, көрерменмен үнсіз тілдеседі. Кескіндеме 

туындылары жеке бір тұлғаны, дара көріністі бейнелеп қана қоймай, күрделі 

сюжетке, сабақты оқиғаларға құрылған шытырман соқтығыстарды да бейнелеп, 

олардың мәнін ашады.  

Кескіндеме - тақырып аясы кең, көп жанрлы (тұрмыс-салт көріністері, 

соғыс жанры, хайуанаттар тақырыбы, т.б.) өнер саласы. Арналуына, орындалу 

сипатына, бейнелеріне қарай кескіндеме бірнеше топқа бөлінеді.    

Олар: -монументті- сәндік кескіндеме (қабырға бетіне, үйдің ішкі төбесіне 

(плафондар), қабырғасына (панно) салынатын суреттер); 

-қондырғылы кескіндеме - суреттер, яғни картиналар; 

-сәндік суреттер (театр, кино көріністерін, ондағы киім үлгілерін әсемдейтін 

суреттер, икона салу, миниатюра, т.б.). 

- Диорама, панорама да кескіндеме түрлеріне жатады. 

 Суреттің өңін келтіретін бояулардың түрлері мен оны салу әдістеріне 

қарай да кескіндеме туындылары жіктеледі. Мысалы, майлы бояулы 

кескіндеме, фреска (кеппеген сылаққа сулы бояумен салынады), асекко (кепкен 

сылаққа сулы бояумен салынады), темпера, желімді бояумен, балауызбен, 

сырлы бояумен салынатын суреттер.Кескіндеменің керамикалық бояумен (тез 

балқитын әйнек-сырды күйдіріп жапсыратын), силикаттық бояумен (еритін 

әйнек) салынатын, т.б. түрлері бар.Мозаика мен витраж да кескіндемемен 

ұштасып жатады. Кескіндеме туындыларын жасауда акварель, гуашь, пастель, 

тушь та молынан қолданылады. Кескіндемелік шығармалар ұзыншалай, 

жатығынан бейнелеу, көлем-кеңістігін келтіре бейнелеу болып шартты түрде 

екі топқа бөлінеді.Кескіндеме шығармалары негізге (кенепке, ағашқа, қағазға, 

мұқабаға, тасқа, шыныға, әйнекке, металға, т.б. заттарға) салынады. Әдетте 

олардың беттері жақпа қабатпен сыланып, оның үстіне сырлы қабат түсіріледі. 

Кескіндеменің баурау, еліктіру мүмкіншілігі жұмсалатын бояуға, оны қолдану 

тәсілдеріне, пайдаланған құралына (қыл қалам, мастихин), бояу еріткіштеріне, 

сурет салынатын заттың беті қаншалық бұдырлы немесе тегістігіне, оның 

бояуды қаншалық сіңіретіндігіне, т.б. байланысты. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C,_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5,&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D0%BB_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC,_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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3.Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 

4.  Өзара пікір алмасыңыз. 

5. Ұлттық мұражайда тақырыпқа байланысты алған ақпараттарыңызбен 

бөлісіңіз. 

6. Берілген сөздердің анықтамаларын сәйкестендіріңіз. 

 

Кескіндеме  бейнелеу өнерінің бір саласы 

фреска  кеппеген сылаққа сулы бояумен салынатын суреттер 

асекко  кепкен сылаққа сулы бояумен салынатын суреттер 

темпера желімді бояумен, балауызбен, сырлы бояумен 

салынатын суреттер 

сәндік суреттер  театр, кино көріністерін, ондағы киім үлгілерін 

әсемдейтін суреттер 

плафон үйдің ішкі төбесіне ілінеді 

панно үйдің қабырғасына салынады 

 
 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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7.Қосымша мәтінді оқып, өзара ой бөлісіңіз. 

Сіз білесіз бе ? 

Майлы бояу-тұрмыста және бейнелеу өнерінде қолданылатын бояу түрі. 

Бейнелеу өнерінде пайдаланылатын Майлы бояу өсімдік майларының (кендір, 

зығыр, жаңғақ, самырсын) қоспасынан алынады. Майлы бояу 10 ғасырда 

белгілі болған, 14 ғасырдан бастап қолданылған. Қазіргі Майлы бояуды ұзақ 

уақыт тәжірибеден кейін Нидерланд суретшілері Ян Ван Эйк пен Гувер Ван 

Эйк жасаған. Өсімдік майынан алынған Майлы бояулар өте ажарлы болады 

және тез құрғайды. Оған кейде лак қосады. Майлы бояумен жазылған өнер 

туындылары ұзақ уақыт бойы өз сынын жоғалтпайды. Еуропадағы Қайта өрлеу 

дәуірінің суретшілері (Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, 

т.б.) көптеген шығармаларын Майлы бояумен салған.Майлы бояуды кеңінен 

пайдаланып, ұлттық туындылар жасаған қазақ суретшілері: Ә.Қастеев, 

М.Кенбаев,С.Мәмбеев,Қ.Телжанов,С.Айтбаев, Е.Төлепбаев, Айша Ғалымбаева,  

Сахи Романов, Ағымсалы Дүзелханов. 

Акварель ( гр agua- су) құрамында суға еритін желім қосылған түрлі-түсті 

 бояу. Акварель бояуларының ерекшелігі - мөлдірлігі. Бұл кескіндеме 

техникасында ақ бояу мүлде қолданылмайды. Ақ бояуды кескіндеме 

жазылатын ақ қағаздың өзі ауыстырады. Шығарманың ең жарық нүктелерінде 

қағаздың тиісті жерлері мүлде боялмайды. Акварель бояулары қолдануға 

ыңғайлы және қарапайым. Соған қарамастан, Акварель техникасы - мейлінше 

күрделі. Акварель бояуын И.Е.Репин,  Т.Г.Шевченко, А.Ғалымбаева, Ү.Әжиев, 

Ә.Қастеев т.б. өз кескіндемелерінде шеберлікпен қолданған. 

 

8-тапсырма. Өздеріңнің үйлеріңде панно, плафон, сәндік суреттер бар ма? 

Жалпы осыған қатысты пікіріңіз қандай? Өзара ой бөлісіңіз. 

 

9.Интернет желісінен бейнебаянды қарап, өз ойларыңызды жазыңыз, 

ақпарат бөлісіңіз. 

 

  
 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Мақсат бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары 

 

 

 

9.Берілген сөйлемдерді көшіріп жазып,, мақсат бағыныңқылы сабақтас 

құрмаластардың жасалу жолдарын түсіндіріңіз. 

1)Жақсы маман болу үшін, терең білім алу керек. 2) Сырт киім сатып алғысы 

келіп, Аман «Заңғар» сауда үйіне барды. 3) Дүкеннен түрлі маталар әкел деп, 

басшы Сәулені жіберді. 4) Халқымыздың өнер тарихымен таныссам деп, 

кітапханадан бірнеше тарихи кітап алдым. 5) Мата-тоқыма өнеркәсібін 

зерттемек болып, ғылыми жұмысымның тақырыбын осы салаға байланысты 

таңдадым. 6) Жас дизайнерлермен семинар өткізейік деп, ұжым 

қызметкелерімен ақылдастық. 7) Мына көйлектің төзімділігін тексерейін деп, 

олай да бұлай да қараймын. 8) Өздерінің киім дүкенін ашпақ болып, фабрика 

басшылары құрылтайшылармен кездесті. 

 

10. Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді аяқтаңыз. 

1) Ұлттық киім сатып алу үшін, ... . Маусымдық киім таңдайын деп, ... . 3) 

Кеудешеге ою-өрнек салғызбақ болып, ... . 4) Мақтаны өңдеу үшін, ... . 5) Жаңа 

киім брендін жасасам деп, ... . 6) Зергерлік бұйымдарға тапсырыс бергісі келіп, 

Бағыныңқы 

баяндауышы 

Тұлғалық 

белгісі 

Сұрағы Мысалы 

Етістіктің әр 

түрі 

-у үшін Не үшін? 

 

Не етпек 

болып? 

 

Не 

(қандай) 

мақсатпен? 

Киімді жақсы тіге білу үшін, көп оқу 

керек 

-мақ/-мек 

-бақ/-бек 

-пақ/-пек 

 + болып 

Тапсырысты уақытында бітірмек 

болып, цехтан жарты сағат кеш 

шықтым. 

Сән үлгісіне қатыспақ болып, бір ай 

бұрын дайындала бастадым. 

Шартты рай 

тұлғалы 

етістік 

+  көмекші 

етістік деп 

Білмегенімді білсем деп, талапты 

шәкірт тырысар. 

Бұйрық рай 

тұлғалы 

етістік 

+  көмекші 

етістік деп 

Жүннен жасалған көрпе (алайық деп) 

алайын деп, дүкенге бардым. 

Қалау рай 

тұлғалы 

етістік 

+  көмекші 

етістік кел 

Мені қолдағысы келіп, тоқымашылар 

сайысына фабрика басшысыі да 

келіпті. 

Құрамындағы бағыныңқы сыңар басыңқыда айтылған ойдың 

мақсатын білдіретін сабақтастың түрін мақсат бағыныңқылы 

сабақтас құрмалас сөйлем дейміз.  
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... . 7) Киіз басу өнерімен танысыңыз деп, ... . 8) Дүниежүзілік сән апталығына 

қатысу үшін, ... . 

 

11. Берілген сөйлемдердің сыңарларын табыңыз. 

Жаңа топтаманы тез бітіргіміз 

келіп, 

Былғары күртеше сатып алайын 

деп, 

Белдемшемді қысқартпақ болып, 

Киіз үйдің жабдықтарын алу 

үшін, 

Халыққа қажетті тауар өндіру 

үшін, 

Дамыған елу елдің қатарына кіру 

үшін, 

Жұмысымызға бөгет болғысы 

келмей, 

мемлекеттік бағдарламаны орындау 

керек. 

әмбебап дүкеніне бардым. 

белгілі мақсаттарға жете білу керек. 

иесінен рұқсат сұрау керек.  

тапсырыс берушілер тез шығып 

кетті. 

тапсырыс берушілер. 

жұмыстан үнемі кеш қайтып жүрміз. 

 

Құрамындағы бағыныңқы сыңар мен басыңқы сыңар бір-біріне қарсы 

мағынада қолданылған сабақтастың түрін қарсылықты бағыныңқылы 

сабақтас (СПП с уступительными придаточными) құрмалас сөйлем дейміз. 

Қарсылықты бағыныңқы сабақтастың жасалу жолдары 

Сұрағы Бағыныңқы баяндауышының 

жасалу жолы 

Мысалдар 

Қайтсе де? 

Не етсе де? 

шартты райлы етістік + да/де 

шылауы  

Қыс түссе де, күн әлі жылы. 

Жаз шықса да, күн әлі 

салқын. 

Қайткенмен? 

Не 

еткенмен? 

етістік  +  -қанмен,-кенмен 

етістік  +  -ғанмен,-генмен 

Қар жауғанмен,күн жылы. 

Ерте жатқанмен, кеш 

тұрдым.  

Қайте тұра? 

Не ете тұра? 

көсемше тұлғалы (-а,-е,-й, -

ып,-іп,-п) етістік  + тұра 

көмекші етістігі 

Дүкенге бара тұра, жіп 

алуды ұмытып кетіппін. 

Қайткеніне 

қарамастан? 

Етістік  +    қанына/-кеніне 

қарамастан, 

етістік + -ғанына/-геніне 

қарамастан 

Шаршағанына қарамастан, 

олар тапсырманы орындады. 

Қайткенше? 

Не еткенше? 

етістік + -қанша/-кенше 

етістік + -ғанша/-генше 

Тауардың бағасын 

айтқанша, оның сапасын 

көрсетсеңші. 

 

12.Берілген сөйлемдерден да, де шылаулары арқылы қарсылықты 

бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем құрастырыңыз. 
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Үлгі: Жаңбыр жауды. Жұмыс тоқтамады. 

 Жаңбыр жауса да, жұмыс тоқтамады. 

1) Дизайнер мамандығына сұраныс көп дейді. Малик өзіне лайықты жұмыс 

таба алмады. 2) Хабарды уақытында алдық. Белгіленген күні көрмеге қатыса 

алмадық. 3) Орталық әмбебап дүкеніне бардым. Іздеген матаны таппадым. 4) 

Киім қазіргі талапқа сай тігілді. Тауар айналымы төмен. 5) Бөкебайдың табиғи 

талшықтан тоқылғаны қызықтырады. Оның түсі ұнамай тұр. 6) Киімге 

қойылатын талаптар орындалды. Оларды стандартқа сай келеді деп айтуға 

болмайды. 7) Ол өз ісінің шебері болған. Біздің елде оны жұртшылық дұрыс 

танымайды.  

13. .Бірінші (І) бағандағы сөйлемдердің сыңарын келесі (ІІ) бағаннан тауып, 

қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер құрастырыңыз. 

І. Бүкіл сауда орталығын аралап шықсам да,  

Сырмақтың бағасының қымбаттығына қарамастан,  

Кәсіпорын байқауда жүлделі орын алмағанмен,  

Костюмді базардан сатып алғанша,  

Жаңа инженер жұмыстың мән-жайын біле тұра,  

Қолдан тоқылған бұйымдарға сұраныс аз болғанмен, 

Арнайы оқу оқымаса да,  

ІІ. Оны бірден сатып алдым 

Халық шеберлері жасаған зергерлік бұйымдарды таппадым. 

Бірнеше шетел компаниясымен пайдалы қарым-қатынас орнатты. 

Сән ательесіне тапсырыс бер. 

Біздің тауарларымыз тез өтіп кетті. 

Ол өз ісінің нағыз шебері. 

Тәжірибелі жұмысшылармен ақылдасып отырады. 

 

14.Берілген сабақтас құрмалас сөйлемдердің ішінен қарсылықты 

бағыныңқы сөйлемдерді табыңыз. 

1) Мына көйлек өте сәнді екен, дегенмен бағасы тым қымбат. 2) Дизайнер 

тапсырыс берушінің өлшемдерін алды да, тез арада киімнің пішу сызбасын 

жасап берді. 3) Мына тон бағалы аң терісінен тігілгенімен, техникалық 

талаптарға сәйкес жасалмаған. 4) Өндіріске келген жас мамандар білімі 

жағынан артық бола тұра, тәжірибелі жұмысшылардың жәрдеміне мұқтаж 

болды. 5) Киім киюге ыңғайлы болса, адам еркін қозғалып, тыныстанады. 6) 

Отыз жасқа енді ғана келгеніне қарамастан, ол – еліміздің ең танымал 

кәсіпкерлерінің бірі. 7) Тігіншілер кірген адамдарға қарамастан өз жұмыстарын 

жалғастыра берді. 8) Біздің өнімдеріміз сәндік элементтерімен ерекшеленбесе 

де, тұтынушыларды табиғи талшықтан жасалғандығымен қызықтырады. 9) 

Жаңа топтама үшін түрлі маталар сатып алмақшы болып, мен «Алмагүл» мата-

тоқыма комбинатына келдім. 10) Нарықты сапасыз тауармен толтырғанша, 

өнімдеріміздің сапасын арттыру жолдарың қарастырайық. 
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Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары. 

1. Мақсат бағыныңқылы құрмалас сабақтас сөйлемді табыңыз. 

а) Ұлттық киім сатып алғысы келіп, туристер «Қазақстан» сауда үйіне барды 

ә) Ол бізді жақсы танымаған соң, қонаққа келмеді  

б) Дала салқын болғанмен, үй іші жылы  

в) Жұмыс бітпей, ешкім үйге қайтпайды  

г) Елімізде тоқыма өнеркәсібі ежелден дамыған 

2. Мақсат бағыныңқылы сабақтастың сұрағын табыңыз.  

а) қайтсе 

ә) не үшін 

б) не себепті 

в) қалай 

г) қашан 

3. Мақсат бағыныңқылы сабақтастың сұрағын табыңыз. 

а) қашан 

ә) не етпек болып  

б) не етсе де 

в) қайткенмен 

г) қайтіп 

4. Қандай сөйлемді мақсат бағыныңқылы сөйлем дейміз. 

а) бағыныңқысы басыңқыдағы істің шартын білдіретін 

ә) бағыныңқысы басыңқыдағы істің мақсатын білдіретін  

б) бағыныңқысы басыңқыдағы істің себебін білдіретін 

в) бағыныңқысы басыңқыдағы істің мезгілін білдіретін  

г) бағыныңқысы басыңқыдағы істің қалай орындалғанын білдіретін 

5. Мақсатын бағыныңқылы сөйлемді дұрыс аяқтаңыз: «Жақсы маман болу 

үшін, ...»  

а) дүкенге бардым 

ә) ежелден дамыған 

б) алуан түрлері болады 

в) терең білім алу керек 

г) рұқсат сұрау керек 

6. Қарсылықты бағыныңқы баяндауышының жасалу жолын көрсетіңіз.  

а) -ғанда,-генде 

ә) са да,-се де 

б) -у үшін 

в) -ып,-іп 

г) -ған соң,-ген соң 

7. Қарсылықты бағыныңқы сөйлемді табыңыз. 

а) Су ішіп, шөлімді қандырдым 

ә) Күн суытты да, қар жауды 

б) Жаз шықса да, күн әлі салқын 

в) Дүкенге барсаң, нан ала сал. 
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г) Жақсы маман болу үшін, көп оқу керек  

8. Қарсылықты бағыныңқы сөйлемнің сұрағын белгілеңіз 

а) қайткенмен 

ә) қашан 

б) не үшін 

в) неліктен 

г) қайтіп 

9. Қарсылықты бағыныңқы сөйлемді дұрыс аяқтаңыз: «Қымбат болса да, ...» ” 

а) мына көйлекті алма 

ә) үйге қайттым 

б) маған қара 

в) оны кездестірдім 

г) мына көйлекті ал  

10. Қарсылықты бағыныңқы сабақтастың тиісті қосымшасын белгілеңіз: 

«Қымбат бол..., мына көйлек әдемірек» 

а) -ғандай 

ә) -кенде 

б) -май 

в) -ғанмен 

г) -местен  

 

СОӨЖ 

Логотип түрлері 

Сабақтың мақсаты. Термин  сөздерді қолдана білуге үйрету, сөздік қорын 

молайту, қатысымдық құзыреттілігін дамыту. 

 

Қазіргі таңдағы бизнес-лексикада «логотип» ұғымын жиі кездестіреміз. 

Логотип дегеніміз тауар белгісі. Тауар белгісі графикалық композициядан 

(Deimler-Benz) тұрады. Мамандар мұндай белгілерді 

фирмалық белілер немесе эмблема деп атайды. 

«Графика» деген сөз гректің «grapho» – «жазамын», 

«суретке саламын» деген сөзінен шыққан. Ол – сурет 

салу өнері. Қарындашпен, тушьпен салынған суреттер 

немесе гравюралар графикаға жатады. Графика өнерінің 

туындыларын тек көрмелерде ғана емес, күнделікті 

тұрмыста да жиі ұшырастырамыз. 

Бала кезімізден кітапқа, оның ішіне, мұқабасына салынған түрлі – түсті 

суреттерге сүйсінеміз. Кітаптағы сол суреттердің бәрі кітап графикасы деп 

аталады. Сонымен қатар, қосалқы, қолданбалы графика да болады. Мәселен, 

біреуді мерекемен құттықтағыңыз келсе, қатырма ашық хат пен оған 

жапсыратын марка сатып аламыз, ашық хат та, марка да суретшінің қолынан 

шыққан. 

Ал, әлгі әр алуан қораптардың, пакеттер мен шыны сауыттардың сыртындағы 
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алабажақ жапсырынды қағаздарға – жарлықтарға назар аудара да бермейміз. 

Шынтуайтқа келгенде, олар да суретшілердің туындылары. Міне, осының бәрі 

қолданбалы графикаға жатады. 
 

 

●Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 

● Өзара пікір алмасыңыз. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Абрис - сұлба, тұрпат (бір нәрсенің сыртқы сұлбасы), бір нәрсенің сыртқы 

тұрпаты, сыртқы жобалық пішіні , бейнеленген бір заттың контуры, сызықтың 

тұрпаты.  

Абстракционизм - абстракционизм ХХ ғасырдағы живопись, скульптура мен 

графикадағы өнердегі бағыт: мұның өкілдері көркем сурет практикасын 

түбірімен өзгертуге, оның қалыптасқан принциптері мен дәстүрлерінен- оның 

ішінде реализмнен де қол үзуге, жаңа, әдеттен тыс мазмұн іздеуге ұмтылды.  

Авангардизм - (ХХ ғасырдағы көркемсуреттегі қозғалыстың шартты аталуы; 

мұның өкілдері көркемсурет практикасын түбірімен өзгертуге, оның 

қалыптасқан принциптері мен дәстүрлері кеп оның ішінде реализмнен де - қол 

үзуге,жаңа, әдеттен тыс мазмұн іздеуге ұмтылады).  

Автолитография -Суретшінің көркем литографияны орындау тәсілінің түрі; 

мұнда суретші өз шығармасын литографияға арналған тасқа өзі түсіреді  

Автопортрет - өз портреті. Суретшінің өзін өзі салған портрет не сурет. 

Автопортреткөбінесе айналаға қарап салынады, сонымен бірге шебер 

суретшінің өз пішінін санада сақтап, елес әдісін қолдануы мүмкін.  

Академиялық сурет - көркем сурет өнерінің жоғары оқу түрі. Мұндай оқу түрі 

XV ғасырда қалыптасқан. Академиялық сурет - натураны ұзақ мерзім бойы 

оқытатын, өнердің қыр- сырына терең ұңіліп жоғары дәрежеде үйрететін ілім.  

Акварель - суға езілетін мөлдір бояу бояулар өсімдік майларымен біріктірілген 

және осы бояулармен жасалған живописті айтады.  

Акватинта - металды қышқылмен өңдеуге негізделген гравюраның бір түрі.  

Акт -акт бейнелеу өнерінде жалаңаш адам денесін бейнелеу  

"Алла прима" - дымқыл қағаз бетіндегі живопись, сонымен қатар шығарманы 

бір отырыста салып бітіру.  

Альсекко - фресканың бір түрі: кепкен сылақ бетіне салынған живопись.  

Альфреско - фресканың бір түрі: кепкен сылақ бетіне салынған живопись.  

Анфас - қасбет қарсы алдынан дегн мағнада. Адамның суретін қарсы алдынан 

бетпе-бет бейнелеу.  
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Антикалық (античный лат. Antiguus) -арғы, көне Грек, көне Рим онері 

сонымен қатар ерте дүние әлемінің халықтарының өнері.  

Акцент (бейнелеу өнерде көрерменнің назарын ерекше аудару үшін қайсы бір 

тұлғаны, затты, бейненің бөліктерін түспен, жарықпен, сызықпен немесе 

неңістікте орналастырумен ерекшелеп көрсету тәсілі)  

Анимализм бейнелеу өнерінде хайуанаттарды бейнелеу.  

Әлөрнек -кітап тарауының басын ерекшелеп әрі безендіріп тұратын шағын ою-

өрнек немесе бейнелік кейде сюжеттік композиция.  

Багет - жақтауша картиналарға, портреттерге рама жасауға немесе 

қабырғаларды әшекейлеуге арналған боялған, алтын жалатылған және т.б. ағаш 

жақтауша.  

Балауызды кескіндеме (ағыл. wax painting, франц. peintur a la cire, нем. 

Wachsmalerei) - кескіндеме техникасы. Бұл техникада байланыстырушы зат 

ретінде балауыз пайдаланылады. Балауыздың химиялық белсенділігі мен дымға 

төзімділігінен. Балауызды кескіндеме бірнеше ғасырлар бойы өзінің алғашқы 

қалпында түстерінің 

Батальдық жанр (француз тілі Bataille) - бейнелеу өнерінің кескіндеме, 

графика және мүсіндеуінде соғыс көріністері бейнеленген жанр.  

Батик - түрлі-түсті мата, оған сурет қолмен түсіріледі. Алғаш Индонезия 

халықтарында пайда болды, сурет онда балауыздың көмегімен салынады, содан 

кейін матаны бояғыштарға салынады, оның балауызбен көмкерілмеген жерлері 

боялып шығады. 

“Бэннэ” гравюрасы -екі: қызыл күрең және жасыл түспен басылатын жапон 

гравюрасы.  

Блик - ақтаңдақ жарық пен көлеңке элементі, заттың бетіндегі ең жарық нүкте.  

Бюст (франц. Buste, итальян. Busto) - адамның кеуде бөлігінің бейне суреті, 

құйылған тұрпат. Бюст мүсін өнерінде жиі кездеседі, сондай-ақ суретте де 

қолданылады. Оқыту барысында гипстен құйылған бюст суреттерін салып 

үйрену бағдарламаға енген.  

Ватман - қағаз фабрикасының иесі ағылшын Ватманның есімінен алынған. 

Сызу және сурет салуға арналған жоғарғы сапалы қағаз.  

Вернисаж- арнайы шақырылған адамдардың қатысуымен көркемсурет 

көрмелерін салтанатты түрде ашу. Көрмедегі жұмыстарға (экспозиция) 

суретшілер, сыншылар, қоғам өкілдері, өнермен байланысты мекемелер өз 

сөздерінде алғашқы бағалары мен сындарын айтып талдау жасайды.  

Витраж (франц. Vitrage – шынылау, латынша Vitrum – шыны) – зершыны, 

мөлдір бояулармен шыны бетіне салынған сәндік қолданбалы өнер түрлі-түсті 

шыны сынықтарынан салынған немесе жарық өткізетін материалдардан 

құралған көркем оюланған композиция.  

Виньетка - кітапша немесе қолжазбада текстің басы мен аяғын шағын сурет 

немесе ою-өрнек түрінде әшекейлеу  

Виртуоз (итальян. Virtuoso) - асқан шебер, үздік шыққан, өнерлі. Өнерде 

шеберлік шыңына шыққандарды осылай атайды. Мысалы, қайта өрлеу 

http://netref.ru/azastan-respublikasini-azamatti-aviaciyasini-shuin-elektrli-ja.html
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дәуірінің асқан шеберлері: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль т.с.с. 

орыс өнерінде үздік шыққан шеберлер: И.Е.Репин, В.А.Серов, М.А.Врубель 

т.б.  

балаусалығын, өңінің қабаттарының әсемдігін сақтап қалады.  

Галерея (франц.galle) -1. жаңа заман өнерінің көрмесін өткізуге арналған 

ғимарат;2. жекелеген немесе топтасқан ауысып отыратын көрмелер өткізетін 

орын . 

Гамма (грекше gamma) түрлі бояулар. Бейнелеу және сәндік өнердегі түстердің 

реңдерінің байланысы (бір түстің басымдылығы жоғары болады). Көркем 

шығарма жасау кезінде түстердің реңдерінің тұтастығын сақтай отыра қараңғы 

және жарық , суық және жылы, анық және басыңқы әлсіздікті айырып көрсету 

керек. шешімінің сипатын анықтайтын түрлі-түсті өңдердің негізгі қарым-

қатынастары  

Геометриялық ою-өрнек - ою-өрнектер түрлерінің бірі. Геометриялық 

элементтермен шектелген. Бейнелік көрнекілік нышаны заңды түрде жоқ. 

Бейнелік себебі геометриялық ою-өрнектердің геометриялық фигураларға 

ұқсатылуы және стилдеу.  

Герат миниатюра мектебі - миниатюралық живопись мектептерінің бірі  

Гиперреализм - қазіргі модернизм ағымдарының бірі. Оның өнімдері 

шындықты шындықтан да жоғары бейнелеуге шақырады  

Гохуа (қытайша чжунгохуа) -қытайдың ұлттық кескіндеме өнері. Әр түрлі 

минералдың және өсімдіктің суға езілетін бояулар мен қара тушьпен жібек 

және қағаз беттеріне салынады.  

Гравюра (франц.gravure, om graver - бедерлеу) -бедер сурет, графиканың бір 

түрі. Гравюра бетіне бедер түсірілген пластина, гравюра бедерленген 

пластинадан алынған басылым.  

Гравюра инесі -гравюраға бедер салуға арналған аспап.  

Графика (грекше graphike (сөздің түбірі) grapho - жазамын, суретке саламын) -

бейнелеу өнерінің бір түрі. Ол сурет салу өнері. Графика графикалық өнер - 

бейнелейтін басып шығаратын өнер тобы. Графикада бейне түсіретін жазықтық 

әр түрлі қағаз беттері болып табылады. 

Графит (нем.-гр. жазамын) -қарындаш жасалатын түрлі-түсті минерал. Графит 

қара түстің табиғи жолмен пайда болуының нәтижесі – кристалдық 

көміртегінің басқа заттармен қосындысынан құралады.  

Графичность -пластика өнерінде көркемдік сапа. Пластика өнерінің көркемдік 

сапасы графиканың ерекше мүмкіншілігімен байланысты.  

Гризайль (франц. Grisaille сөзінің түбірі gris -сұр) - живопистегі бір түстілік,  

Гуашь (франц. Gouache, итальян. Guazzo - суға езілген бояу) - суғаезілетін 

живопиське арналған бояу. Гуашь технологиялық жағынан акварельге жақын. 

Акварельден өзгешелігі ішіне ақ сыр қосылған, күңгірт қою жағылатын сулы 

желімді бояулар. Гуашь кебу кезінде түстері жарықтанып ағара түседі.  

Декор (франц. Décor, латын. Dekorare –безендіру) - архитектурада декорация, 

бейнелік немесе ою-өрнек элементтері жиынтық жүйесінің жалпы атауы.  
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Диптих (грекше Diptychos) - бір мазмұнға байланыстырылған екі бөліктен – екі 

картинадан тұратын бейнелеу өнері шығармасы.  

Дизайн - заттарды көркем конструкциялау және жобалау. Жобалау кезінде 

объектінің мақсатынан басқа оған сапалы әсемдік, үнемділік, жоғары 

функциялы етіп ,сонымен қатар физиологиялых және психологиялых 

ыңғайлықты ескеру қажет.  

Драпировка (франц. Draper - қыртыстарын шаршалау, перделеп жатқызу). 

Шаршалау, перделеу - бейнелеу өнерінде көріністі, натюрмортты әсерлеу не 

жинақтау үшін матамен көркемдеу. Сурет жұмысында натюрморт, адам суретін 

салғанда перделеу жиі қолданылады. Суретке оқыту бағдарламасында перделеу 

(драпировка) жеке тақырып болып енген.  

Жанр (франц. Genre - тегі, түрі) - бейнелеу өнері теориясында өнер түрі. өзінің 

тақырыбына бейнелік көрініске байланысты мынадай түрлерге бөлінеді: тарихи 

жанр, тұрмыстық жанр, портреттік жанр т.б.  

Живопись (ағылшынша Painting, франц. Painture, нем. Malerei) -кескіндеме. 

Кескіндеме бейнелеу өнерінің түрі. Кескіндеме сурет сияқты айнала қоршаған 

болмысты шындықты танып білу құралы. Көркемдік образ (тұлға) жасауда 

кескіндеме түстердің көмегімен жасалады.  

Жанрлық живопись - тұрмыстық тақырыпқа салынған живопись.  

Жухлость - оңу. Майлы бояу живописіндегі кебу кезіндегі бояу қабатындағы 

өзгеріс, осының салдарынан картинаның немесе этюдтің беткі қабаты 

күңгірттеніп, бояулардың әдемілігі мен әуезділігі жоғалады.  

Суреттеме - суреттемеде айқын көрініс, композициялық құрылым, өңдер мен 

реңдер шешімі де орын алады. Суретші табиғаттың өзіне ұнаған көрікті 

көрінісін бейнелеу кезінде ондағы барлық детальдарды есіне сақтап қалу 

мүмкіндігі жоқ болса, ол оны толық бейнеге келтіріп салып алуды көздейді. Бұл 

жұмыс арнайы уақытты талап етеді, қарағанда күрделірек.  

Өнердегі дәріптеушілік (суретшінің беинелеу обектісін әдейі немесе еріксіз 

боямалап көрсету салдарынан өмір шындығынан алшақтау )  

Эстетикадағы идеализм (матерализмге қарама- қарсы , эстетикалық сананы , 

идеяны мұратты бірінші деп танитын бағыт.)  

Көркемдік мұрат (суреткердің көркем түйіндеуі арқылы жасалатын бейне)  

Көркем идея (суретшінің адамға және әлемге қатынасын ,оның идеялық 

шығармашылық концепциясын білдіріуі , суретші өз ойын өнер туындысына 

айналдыруы)  

Сынтас құдай немесе құдайды алмастырушы материалды дене ,діни саяси 

жаппай табыну нысаны .  

Идиллик (көркем шығармада идиллияны , тамаша , рахат өмірді суреттеу )  

Бейне , бейнелеу - шыншылдықты айнала қоршаған құбылысты нақты 

сезімталдықты , өнер әдіс- тәсілдерімен көрсету . Бейнелеу өнеріндегі 

көркемдік образдың негізі болып табылады. Өнер туындысының идеялық мән 

мағынасы және эмоциялық қанықтылығы бейнелеу кезінде пайда болады.  

Бейнелеу өнері - пластика өнерінің бір бөлігі кеңістікте және жазықтықта әлем 



114 

 

бейнесін жасаушы , көз жанары арқылы қабылданып өскен (жетілген). 

Олар живопись , скулптура , графика. Кей жағдайларда бейнелеу өнеріне 

сәулет және қолданбалы өнер жатады , қаншалықты олардың шығармалары 

кеңістіктік және көз жанарымен қабылданатындығына байланысты.  

Изокефалия ( грек тілінде isos -тең, біркелкі және kephflt- бас) , исокефалия -

ертеде кең тараған көпфигуралы копозизия әдісі, бұл жағдайларда 

фигуралардың бастарын бір деңгейде орналастырылады. ( көлденең бір 

қатарда) И. термині антика өнеріне қатысты жиі қолданылады .  

Иконография (бейнелеу өнерінде - діни кейіпкерді немесе сюжетті көрністі 

бейнелеудің қатаң белгіленген жүйесі )  

Иконология (XX ғасырдағы өнертанудағы бағыт ; көркем шығармалардағы 

сюжеттер мен бейнелу мативтерін оның тарихи -мәдени мағнасын және онда 

білдірілген дүниетанымды анықтау үшін зертеиді )  

Икебана ( жапон сөзінен алынған атау ; гүлдер өмірі ) дәстүрлі жапон өнері . 

Мезгілге, аталып өтетін оқиғаға , иесінің көңіл күиіне , байланысты гүлдерден , 

бұталардан , жемістерден құрастырылған композиция 

Иллюзионизм (лат. тілінде illusion -алдамшы) бейнелеу өнері шығармаларында 

заттарды оның бейнесі емес , нақты өзі деп қабылдайтындай етіп бейнелеу , 

және көзді алдау , иллюзиямен шекаралас шындыққа үқсас шынайылыққа 

үқсастық жасау .  

Иллюминациялау ( гравюраларды немесе суреттерді қолмен бояу; сондай -ақ 

орта ғасырдағы қолжазба кітаптарға түрлі -түсті миниатюралар мен ою - өрнек 

салу процесін де осылай атаған)  

Иллюстрация (өнер түрлерінің бірі , негізінен көркем графикаға жатады, бұл 

өнердің мақсаты; суреттер арқылы басылымдағы тексті толықтырып , 

түсіндіріп немесе әшекейлеп тұру.  

Импрессионизм (XIX ғасырдың 2- жартысы мен XX ғасырдың басында өнерде 

пайда болған үшінші соңғы ағым; бұл ағым өкілдері айнала қоршаған әлемді 

және күнделікті өмірді оның құбылысымен өзгерістерін ,алдынала 

ойластырусыз және бар шындығымен ,сол мезетте өмірден алған өткінші әсері 

мен бір сәттік көңіл күйін өз туындыларында білдірді.  

Интерьер -өндірістік , қоғамдық , тұрмысқа арналған ғимараттардың ішкі 

кеңістігі .  

Интарсия ( ағаш заттарға жасалған инкрустация түрі ; мүнда ағаш бетіндегі 

ойықтарға түсі мен текстурасы өзгеше ағаштардың қиықтарын жабыстырады.  

Интерпретация - талдау, түсіндіру, түсінікті тілге айдару; Мәтіннің 

көркемдік мазмұнын стилін (тілін), құрылымдық қағидаларын талдауға 

жетелейтін әдебиеттерді оқып-үйрену әдісі. 

Тұтастық заңы - сурет өнерінде сурет салғанда жалпыдан жалқыға қарай 

көшу, яғни бейненің жалпы пішінін нобайлап алып содан кейін нақтылауға 

көшу 

Каллиграфия, көркем жазу өнері.  

Калокагатия (антик эстетикасының басты ұғымдарының бірі; адам 
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сұлулығының шарты болып табылатын сыртқы және ішкі үйлесімді 

білдіреді)  

Калькалау сурет немесе өрнектерді көшіруге арналған жылтыр қағаз 

неселдір матаны бетіне қойып қарындашпен немесе тушпен сызу арқылы 

көшіру. К. негізінен композициялық долбар , эскиз немесе монументалды 

кескіндеме , гравюраларды т. б . жасағанда қолданылады.  

Капитель колоннаның үстінгі бөлігі. К. мынадай түрлерге бөлінеді: 

дорлық, иониялық, каринфтік, тоскандық және композиттік.  

Қарындаш - суретке және жазуға раналған стержень, таяқша тәріздес 

құрал.  

Кариатидалар («қыздар» деген ұғымды білдіреді; ғимарат сыртында 

немесе ішінде арқалықты басымен көтеріп тұрған әйел бейнесіндегі 

тіреулер).  

Карикатура- сайқымазақ (бет бейнені немесе бір оқиғаны әсерлеп, күлкілі 

етіп бейнелеу).  

Кескіндеме- бейнелеу өнерінің түрі. Ойды бейнелеудің негізгі әдістері - 

сызық, үзік сызық, көлеңкелі белгілер. Маңызды әрі қосымша қызмет 

атқаратын - түс. 

Классицизм (17- 19 ғасырдағы Европа көркем өнеріндегі бағыт және стиль, 

Европадағы мықты орталық ұлттық монархияның қосылу дәуірінде пайда 

болды.  

Коллаж - «жабыстыру» деген ұғымды білдіреді ; өнерде -техникалық тәсіл , 

бейнелеу өнері туындысына түсі мен фактурасы жағынан одан өзгеше 

материалдарды (газет , жарнама , түрлі түсті қағаз ) немесе көлемді 

материалдар ( сым темірлер , ағаш , жіп, ) осындай тәсілмен жасалған 

шығармалар да «коллаж» аталады. 

 Кітап графикасы -бұл кітаптың жалпы конструкциясы. Кітап жасаудағы 

оған қажетті кітап сыртының мұқабасы, оның бетіндегі иллюстрациялар, 

тексттердің орналасуы, кітапқа қажетті барлық безендіру жұмыстары кітап 

графикасында қарастырылады.  

Коллекция- «жинақ , жинақтау» , заттар немесе өнер туындыларының 

жинағы.   (кітап , қолжазба , картина , гравюра ,керамика, шыны , метал 

,марка , манеталар және т. б. ) жалпы тақырыпқа байланысты немесе бір 

тектес бұйымдар.  

Колонна , ұстын (архитектураның композициясының элементі , тік түсетін 

ауырлықты тірейтін діңгек ) Діңгек кезкелген материалдардан жасалады 

темір бетоннан және каркасты құрлыстарда метал тордан . Дөңгелек тәрізді 

діңгектердің жоғарғы бөлігі капитель ал төменгі жағы көп жағдайларда база 

орналастырылады.  

Колорит , бояу, түс (түстердің өңдік жүйесі , өнер туындысында олардың 

үйлесімділігі мен байлйнысы , эстетикалых түтастық құруы) . 

Комбинаторика -дизайндағы бір әдіспен форманың құрылуы,бұл негізгі 

кеңістіктегі өзгерту заңдылықтары бойынша конструктивті, функционалды 
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және графикалық құрылымдар, сонымен қатар дизайндық әдістегі 

геометриялық қатынастар түрінде қайталанатын орнықты формалар. 

Композиция-Форманың үйлесімді көркемдігі айрықша тәсілдермен жүзеге 

асады, оларды композиция әдістері деп айтады. Композиция кеңістікпен 

бірлесе отырып форма түзейді. Элементтерді жақсы ұйымдастырғанда  бөлшек 

формалар бірегей композициялар құрай. 

«Креатив» -сөзі ағылшынша «Creative» аударғанда  өнер құрушы- деген 

мағынаны  білдіреді . Мамандардың айтуынша креативе, көбінесе стандартсыз 

шешімдегі   сөз жоқ жарық  өнер туындысы. Сондықтан креатив сөзі өзінің 

ойындағы эмоционалды толықтырулар арқылы  негізгі  терминдерін  қолдануға 

болады. 

Құрылымдылық- көркем шығармашылықты индустриялы тұрмыстың 

тәжірибелігі мен пішіні жағынан жақындастыратын ХХ ғасырдағы өнер 

бағыты. 

Логотип- Бұл компониялардың графика тілінде жазылған аттары сонымен 

қатар үлкен шрифтармен және түрлі тусті қосымша графикалық элементтерден 

құралған эмоционалды және максималды аспектідегі ашық команиялардың 

аттары. Жай ғана графикалық шешімдермен жасалған  негізгі  логотипті құру- 

негізгі бір қиындығы бар өнер туындысы.. 

Литографиялық қарындаш- (литографиялық тасқа, мырш және аллюмин 

пластикаларына сурет салуға арналған қарындаш; дайын литографиялық 

тушьтан қүйылады).  

Литография инесі -(тасқа сызуға арналған үш немесе төрт қырлы пирамида, 

корпус т.б. түріндегі, жүзі өткір болат стержень. 

Полиграфиялық дизайн- бұл ең қиын жұмыстардың бірі.Ол үлкен 

нысандардағы өнер және ғалама бейнелеулер мен креативтік ойлаудағы 

жаңалықтарды құру жобасы. 

Товарлық марка - өндірістік өнімдердің немесе эксперттік өнімдерде  

қолданылатын графикалық безендірулермен көркемделген стандарты және 

стандартсыз фирмалық маркалар. 

Фирмалық стиль - бұл инвидуалдық креативті қайталанбайтын имидждегі  

компания. 

Стиль - бұл дизайндық өнеріндегі жұмыстарды  шешуде  негізгі орын алатын  

және ерекшелігі өте маңызды  өнер туындысы. Дизайндық жұмыстарда 

творчествалық стилдердің платформасын құру үшін «Хай-тек», «ретро», 

«Мемфис» үрдістері көп қолданылады.. 

Материалдық мәдениет -заттық үлгіге жинақталған адамның рухы; 

затттардың арқысында жүзеге асырылған адам жаны; материзацияланған 

және заттанған адам жаны. Ол материалдық байлықтардың барлық түрін 

қамтиды. Өткен заманның археологиялық ескерткіші, топос мәдениеті, яғни 

тұрмыстық орындар, сәулет ғимараттары мен құрылыстары. 

Мәдениет құрылымы - жекеленген артефактілердің түрі мен құрылысы 

қарастырылатын мәдениет туралы ғылым тарауы. 
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Стиль -белгілі бір уақыттағы немесе бағыттағы, сонымен қатар жеке 

шығармалардағы, әдебиет пен өнердегі көркем әдістердің мақсатты және 

көркем шартты жинағы; бөлек бір суретшінің жеке стилі. 

Талант, дарын -керемет тума қасиеттер, ерекше табиғи қабілеттер, 

дарындылық; дарынды адам. 

Цивилизация (өркениет) - (лат. азаматты, мемлекеттік) алғашқы 

қауымдыққұрылыстың соңынан еретін саты; нақты бір қоғамның, халықтың 

елдің тарихи, географиялық, социо- мәдениеттік ерекшеліктерінің жеке 

өзгешеліктері; өзіндік жайлылығы бар қазіргі заманның қоғамы; адамның 

өзіне, өзінің дамуына деген тәжірибедегі және рухани қарым-қатынасы 

негізге алынған адамзат тарихындағы негізі типтік бірлік. 

Шедевр – орта ғасырдағы шеберлік атағын алу үшін қолөнершінің 

ұсынатын үлгілік бұйымы; өнердің, шеберліктің ең жоғары жетістігі болып 

табылатын шығарма. 

Эволюция - өзгеру, даму үлгісі; мәдениеттегі қозғалыстың, дамудың  
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