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Кіріспе 

          Көркем жобалау тәсілінің нәтижесінде өндіріске енгізілген жаңа 

жобалаудың түрлері, өзара ерекше болып келеді. Бұл ерекшелік, техникалық 

және көркем жобалаулардың біріктіруі арқылы анықталады. Біріккен кезеңінде 

біркелкі, тиімді өндіріс бұйымдарының жобалау процесі пайда болады. Бұл 

кезеңде, ғылыми түрде анықталған көркем жобалаудың әдістерін қолдана 

отырып, түрлі ғылымдардың жетістіктеріне сүйене, біріншіден өндіріс өнерінің 

теориясына, жобалаушы, әр бұйымды, әр затты ерекше түрде кеңістіктік 

тұтасты элемент секілді орындауға тырысу қажет. Нәтижеде пайда болған 

бұйым-заттар қазіргі мәдениет даму күйін қамтып көрсетеді.  

            Киімнің көркемдік жобалауының қазіргі теориясы, бұрыннан келе жатса 

да, шамалы дәрежеде қарастырылған. Костюм мен оның аксессуарларының 

эволюциясы пайда болғанна бастап жобалау кезеңдерінде, тиімді түрде киім 

пішінінің шешімдерін, құрылыстық шешімдерін функционалдық қасиетке ие 

болу үшін пайдаланған. Қоғамның өзгеруіне байланысты, өндірістің 

тәсілдеріне, экономикалық жағдайлардың алмасуына байланысты 

бұйымдардың жобалау процесі күрделене басталды. Костюм адамның нақтылы 

бейнесімен тығыз байланыстылығымен, киімнің көркемдік жобалауы 

машиналармен қоршаған ортаның көркемдік жобалауына қарағанда одан да 

күрделі болып келеді. Сондықтан, қазіргі уақытта костюмнің зерттеуі өте 

маңызды болып келеді. 

Қазіргі уақытта тұтынушының киімге талабының ұсынуы, әлеуметтік- 

экономикалық сәйкестігімен және адамның анатомия физиологиялық 

ерекшеліктерімен мәжбүр етеді. Киім қазіргі заманға сай көркемді, әдемі болуы 

керек.        

 

Қазақ ұлттық киімдерінің сыры мен мәні 

Киім дегеніміз – адамды қолайсыз қоршаған орта әсерлерінен сақтайтын 

денедегі жамылғылардың жиынтығы. Киім адамды қолайсыз ауа- райынан, 

оның денеге әсер етуінен ғана сақтап қоймай, сондай-ақ зұлым сиқыр 

күштерінен де қорғап отырады.  Негізінде бұл қасиет ежелгі адамның киіміне 

қатысты айтылады. Сондықтан егер «киім» сөзін түрлі мәнде пайдаланатын 

болсақ алғашқы қауым бірлестігіндегі адамдардың өз тәндерін әскери мақсатта 

бояп алуын, инемен шаншуы арқылы өз тәндеріне салынған суреттерді, 

ортағасырлық рыцарлардың, батырлардың сауыттарын, қазіргі оқ 

өтпейтін   кеудешелерді (бронижелеттерді), ұлы газдан қорғану 

қондырғыларын, сәнді көйлекті де киім деп атауға болады. 
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Киім ұғымына көйлек (адамның денесін тікелей орап тұратын нәрсе), аяқ киім, 

бас киім, сондай-ақ қосымша ретте белдік, көркем безендіру заттары және т.б. 

да кіреді. Киімнің негізгі қызметі – қорғаныш (дене тұрғысында және 

моральдық жағынан қорғану) және пайдалы-тәжірибелік қызмет, өйткені киім 

барлық кезде адамның қандай да бір практикалық қызметімен байланысты 

болып келеді, белгілі бір қызмет атқарады, адамның қоршаған ортаға 

бейімделуіне көмектеседі. 

Өркениеттің ең ежелгі сатыларында киім адамның «жамылғысы» ғана болып 

қалған жоқ, ол адамның белгілі бір өмірлік үрдістерінің мәнін білдіре отырып, 

әдет-ғұрып нысаны да бола білді. Қазақтардың дәстүрлі мәдениет дүниесін 

зерттеген Н. Шаханованың атап өтуінше, «адам-киім» жүйесі қазақтардың 

дәстүрлі дүниетанымының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Киім 

дегеніміз – костюмнің тұтас бір кешені, сондай-ақ оның жекелеген бір 
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элементтері ретінде толық қанды семантикалық қабатқа ие болып келеді. Киім 

жан-жақты әмбебап категориялар болып танылатын «жоғары-төмен», 

«ғұрыптық-дүниежүзілік», «ұрпақ-ұрпақсыздық», «аталық-аналық» ретінде 

қабылданып отырды. Киімге байланысты түсініктер қазақ қоғамының кейінгі 

даму кезеңдеріндегі «бақ», «береке», «дәулет», «байлық» мағыналарын беретін 

«құт» сөзімен байланысты күрделі идеологиялық кешеннің бір бөлігі болып 

келген . Басқаша сөзбен жеткізетін болсақ, киім өз иесін білдіретін зат, таңба 

ретінде ұсынылады. «Киім» ұғымын «костюм» сөзімен мәнін ұқсастырады, 

мұның өзі дұрыс емес. Орыс тіліне «костюм», сөзі француздың «costume» 

сөзінен келіп енген, беретін мағынасы – «әдет-ғұрып». «Костюм» ұғымын да, 

«киім» ұғымын да адамға, оның киіміне қатысты қарастыру керек. Алғашқы 

кезекте костюм мен киім адам денесін жабу құралы қызметін атқарғанымен, 

алайда олардың кейінгі қызметтері өзгеше болып келеді. Жоғарыда атап 

өткеніміздей, егер киім бірінші кезекте адамды қолайсыз әсерлерден қорғау 

қызметін атқаратын болса, ал костюм дегеніміздің өзі – «.... адамның немесе 

адамдардың қоғамдық тобының өзіндік бір даралығын сипаттайтын киім мен 

аяқ киім бөлігінің белгілі бір бейнелік-көркемдік жүйесі». «Костюм» ұғымына 

киім мен аяқ киім ғана емес, сондай-ақ адамның шашы, бас киімі, қолғабы, 

безендіру заттары мен косметика да енеді. Белгілі бір мағынада костюмнің адам 

денесімен байланысы барынша тығыз әрі кең түрде болып келеді. 

Костюм адамның дене бітімін барынша қарқынды шамада білдіреді. Сондықтан 

костюмді адамның белгілі бір бейнесімен, оның киім кию мәнімен, өзіне тән 

белгілерімен ғана қарастыруға болады. Сондай-ақ «костюм» ұғымының «киім» 

ұғымынан негізгі бір ерекшелігі, оның адамның психологиялық және 

әлеуметтік-мәдени сипаттамасын  білдіруінде, басқа сөзбен 

айтқанда,   оның  дене бітімі  бейнесінде болып келеді. «Костюм» сөзінің 

этимологиясы да кездейсоқ емес, өйткені костюм барлық уақытта бір нәрсенің, 

яғни әдет-ғұрыптың сыртқы көрінісін танытады. 

«Киім» ұғымының мазмұнын осы тұрғыдан түсіну қазіргі дәуірге лайық болып 

табылады, өйткені 1740 жылы жарық көрген Француз академиясының 

сөздігінде костюм адамды ерекшелеп тұратын, оған қоршаған ортамен 

үйлесімді қатынасын құруға көмектесетін, адамдардың осы әлеуметтік 

тобының әдет-ғұрпын бейнелейтін белгі ретінде түсіндіріледі. Костюм 

дегеніміз – ең алдымен белгілі бір дәстүр, танысу, білісу шарасы, индивидтің 

емес топтың белгілі бір таңбаларының білдірілуі. Сондай-ақ костюм дегеніміз – 

іс-әрекеттердің белгілі бір жиынтығы.   

Костюм белгілі бір мәдени-тарихи формацияның маңызды белгісі ретінде 

танылады. «.... егер барлық нәрсе жоғалып, әйел костюмі ғана қалған болса, 

онда сол бойынша өткен дәуірлердің эстетикалық мәдениетін танымал 

дәрежеге дейінгі қайта қалпына келтіруге болар еді» деген тұжырымдаманың 

өзі әділетті түрде айтылған. Маман костюмнің кұрылысына қарай адамның 

мінез-құлқы, әдет-ғұрпы, ойлау образы мен жүріс-тұрыс әрекеті туралы ақпарат 
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ала алады. Костюмді қоғам дамуының әлеуметтік, материалдық және 

техникалық даму аспектілерінің бейнелік көрінісі ретінде қарастыруға болады. 

Алайда, егер костюмді қолданбаса өнердің өзге де нысандарымен 

салыстыратын болсақ, онда оның адам бейнесімен, дүниетанымымен, іс-әрекет 

көрінісімен тікелей байланыста екендігі айқын болады. Костюм белгілі бір 

этникалық немесе әлеуметтік топтағы адамның жеке-даралығын білдіреді. 

Сондықтан костюм өркениеттің кез келген мәдени жүйесінің, кез келген тарихи 

типінің маңызды бір элементі болып табылады. Ә.А. Диваев өзінің « 

Этнографическое жизне описание казахов» деген еңбегінде қазақтың дәстүрлі 

костюміне суреттеме береді. «Одежда и украшения киргиз Казалинского уезда» 

тарауында қазақтың костюмін былайша суреттейді; 

1) Ер кісілер жаз бен қыс мерзімдерінде бір ғана матадан –(коленкорден) 

көйлек киеді, ол кең әрі тізеге дейін жететін ұзындықта болады; жеңі білекке 

дейін созылады, жағасы қайырылады, бір ғана түймемен бекітіледі немесе 

байланады. Көйлектің түсі үнемі ақ болып келеді. Дамбал да сол матадан 

тігіліп, сол түске ие болып келеді, өте кең, бірақ соншалықты ұзын болмайды, 

үстінгі жағынан белі баумен байланады. Үйде де, жұмыста жүргенде де басын 

ақ орамалмен байлап алады, жаздыгүні жол жүргенде бастарына киізден 

тігілген қалпақ киеді, ал қыстыгүні құлағын жауып тұратын әрі арқасына қарай 

түсірілетін тұмақ киеді; жоғары беті қандай да бір матамен, ауқатты 

қырғыздарда ол барқытпен (немесе сукно) жабылады. Тұмақ әдетте қойдың 

былғарысымен, ал ауқатты бай адамдарда түлкінің былғарысымен, тігіледі, 

кейде жүнмен де қапталады. Бай адамдардың қалпақтары мен тұмақтары 

зермен тігіледі. Қырғыздар мәсі- кебіс киеді. Қыстыгүні ішіктің сыртынан 

үлкен етік-киіз байпақ киеді. Көйлек пен дамбалдың сыртынан шалбар мен 

бешпент киеді, шалбар дамбал сияқты тігілгенімен, басқа матадан болады. 

Әдетте бешпент пен шалбар бір ғана матадан, ал бай кісілердікі жүн мен 

теріден тігіледі. Осылардың сыртынан шапан деп аталатын хиуа халатын, 

немесе жадағай деп аталатын қаптама халат, кейде капталмаған «сарт шапан» 

деп аталатын халат киеді. Бешпенттің күміс ілгектері, көпшілігінде жай 

түймелер болады. Барлық киімдер оң жағыңа қарай түймеленеді, сол жағына 

қарай түймелену күнә болып саналады; сол жағынан түймеленсе «Сен не 

орыссың ба теріс түймелейтін» деп айтатын болған. Шапанның сыртынан 

қадама безек, сақина және т.б түрдегі әшекейленген былғары немесе бархыттан 

жасалған, кең белбеу, күміс жібек белбеу байлайды. Сыртқы киімдері көбіне 

қара түсті болып келеді, бірақ шапанның түстері әр түрлі реңде болады;  хиуа 

шапан –қызыл; сарт шапаны мен бұқар шапаны қара жолақты ақ түсті. 

Қыстыгүні бешпент пен шапанның сыртынан жабағыдан тігілген күпе киеді, 

күпенің пішіні шапан сияқты, төмен жағы жабағыдан, ал жоғары жағы қандай 

да бір матамен, әдетте шекпен немесе барқытпен жабылады. Қой терісінен тері 

шалбар мен тұлыптар жасайды. Мереке күндері және күнделікті киетін киімдер 

арасында айырмашылық жоқ. 
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2) Әйелдердің киімі. Әйелдер де ерлердің киімдері сияқты пішілген көйлек пен 

шалбар киеді, бірақ әйелдердің көйлегі тобығына дейін жететіндей ұзын болып 

келеді (әйелдер, қыздар мен кемпірлердің көйлектері бірдей пішілген күйде 

болады). Көйлектің сыртынан жеңі жоқ бешпент- қамзол киеді. Мерекелік 

жағдайларда жібек шапан киіп жүреді.  Қыздар бастарына қызыл орамал 

тартады, орамалмен бастарын орап, арқа жағынан түйеді, сөйтіп ұзын 

бұрымдары арқасында төмен түсіп тұрады. Орамалдың жиектері шашақты 

болады. Жастар ақ орамал тартады, оны иек астымен байлап қояды, немесе ақ 

матадан тігілген жаулық (коленкор немесе жібек) киіп жүреді, оны алдымен иек 

астынан бастап, басын айналдыра орап бағады. Шаштарын бұрымдап өреді. 

Қыздар 8-14 және одан да көп етіп өрсе, ал әйелдер 2-4 бұрым етіп өреді. 

Бұрымдарына шашбау байлайды, шашбауға күміс теңгелер бекітіледі. Әйелдер 

бұрымдарының ұштарын қосып қояды, ал қыздар бос жібереді. 

Қазақтың халық костюмі композициясы жағынан қарапайым, атпен жүруге 

ыңғайлы, өйткені бұрынғы кезде атсыз өмір сүру мүмкін емес болатын, денесі 

суықтан, ыстықтан аптап желдерден қорғауға бейімделген болып келеді, 

былғарының өңделуіне, тігісіне,  құрылымына, түрлі әшекейлерді 

пайдалануына қарай көркемдік ерекшелігімен айрықшаланады. 

Киім, оның геометриясы, формасы күрделі философиялық идеяларды білдіре 

алады. Костюм қоғам мен мәдениеттің дамуындағы маңызды өзгерістерді 

бейнелейді, ол уақыттың неғұрлым мәнерлі қасиеттерін ашық көрсете 

алады.  Алайда ,  костюмнің бейнесі мен формаларын анықтайтын ең маңызды 

фактор адам денесінің пішіні, қимыл пішіндері болып табылады. Адамның дене 

пішіні костюмнің формасының сипаты, элементтерінің орналасуы, түстері мен 

бөлшектерінің қандай болуы керектігін білдіреді. Мәселен, ХІҮ-ХҮ 

ғасырлардағы итальяндық қайта өрлеу дәуіріндегі адам пішінінің табиғи күйіне 

еркін созылып тұрған киім түрлері, жеңдерінің жұмсақ болуы, белінің 

тартылмай бос тұруы сәйкес келеді. ХҮІ ғасырдағы испандық қайта өрлеу 

дәуірі бұған кереғар қайшы келеді, бұл кездегі киімдер (панцерь) формасында 

және бүрмелі болып келді. 

Костюм типінің қандай да бір тарихи типі адам типіне немесе бейнесіне, дене 

бітіміне байланысты болып келеді. Тіпті костюм атауының өзі белгілі бір 

мәдени-тарихи белгілерді меңзеп тұрады. Мәселен, француз революциясы 

дәуіріндегі әйел костюмі, бидермейер дәуіріндегі костюм, іскер ортадағы 

джентельменнің костюмі өз кезеңіндегі белгілерден хабар беріп тұр. 

Сонау көшпелі заманның салт-дәстүрімен жалғанып келе жатқан қолөнердің 

аса бай қазынасының бірі – қазақтың ұлттық киімдері. Оның ішінде әсіресе бас 

киімдер өте ертеден күні бүгінге дейін өзінің әсемділігімен ыңғайлылығымен 

де пайдаланудан қалмай адамзатпен бірге замана белестеріне сай кәдеге жарап 

келеді. Жыл мерзімдеріне сай арнайы жасалған түрлері, ерлерге, әйелдерге, 

балаларға арналған және тағы да басқа жас ерекшеліктеріне қарай бөлінетін 

түрлері көптеп кездеседі. Күнделікті киіп жүруге лайықталған бас киімдер 
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ыңғайлы, қарапайым етіп тігілсе, сән-салтанат, жиын тойларға арналған түрлері 

одан күрделірек сәнді етіп, әсемдік талғаммен әшекейленген. Ер адамдардың 

бұрынғы уақыттан келе жатқан дәстүрлі бас киімі – бөрік. Оның тігілу тәсіліне 

қарай және қолданған терінің түріне қарай құндыз, сусар, жанат, елтірі бөрік 

деп атайды. Бөріктің төбесі алты сай, төрт сай болып келеді. 

Тақия да ерлердің жеңіл бас киімі. Оның да түрлері өте көп. 

Биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Ерлер киетін тақияға теңге, 

моншақ, тана тағылмайды. Оның есесіне «мүйіз», «ат ерік», «шырмауық» 

сияқты өрнектермен кестеленеді. Ерлердің қыстық бас киімдерінің бірі – 

тымақ. Тымақты көбінесе түлкінің терісінен тігетін болған. Ол киюге өте 

ыңғайлы әрі жылы. Оны құндыз, бұлғын, қасқыр, қарсақ, сусар, түлкі, суырт 

т.б. аңның терісінен, құлын мен бұзаудың, қозы мен лақтың да терісінен тігеді. 

Артқы жағы желкеге суық тимеу үшін ұзынырақ етіп тігіледі. Оны көбінесе 

шопандар, малшылар, аңшылар киген. Жауын-шашыннан қорғау үшін төбесі 

шошақ етіп тігілск, күннің ыстығынан сақтау үшін жеңіл матадан тігілген. 

Қыста суықтан қорғау үшін тігілгеннің төбесі тақия сияқты дөңгелек етіп 

жасалған. Аңшылар қыста аңға шығар алдында ақ матадан тігілген күлпәра 

киген. Жазда жасыл, күзде сары түрлерін киген. Қазақтың сұлу да сымбатты 

қыз-келіншектері киген тақия, сәукеле, қасаба, кимешек, бөрік, жаулық, 

қарақара, күңдік орамал, шәлінің түрлері көп-ақ. Қыздардың тақиясы кішкене 

кезінен киетін ұлттық киімдердің бірі болған. Тақияның тігілуі де қиын емес. 

Тақия алтын, күміс теңгелерден және моншақ таналардан, құлпырма тастардан 

жасалған әшекей тағылады. Тақияның мұндай түрлерін жиын-тойларға баратын 

қыздар киген. Күнделікті тұрмысқа ыңғайлы қарапайым етіп тігілген. Отыздан 

асқан келіншек тақияны кимешектің сыртынан киген. 

Қасаба-қыздар киетін әдемі бас киім. Ол тақия өте ұқсас, бірақ артында ұзын 

құлақшыны болады.  Артқы құлақшынды жиектеп ұсақ моншақ тағады. Сәнді-

салтанат жиын-тойға киетін түрі өте сәнді, әрі әшекейі мол болады. Құндыз 

терісімен жиектелген қыздардың бөркі «Кәмшат бөрік»деп аталады. Алтынмен 

кестелгені «Алтын бөрік», маржандалғаны «Қалмаржан бөрік» деп аталады. 

Бөріктің төбесі қыжым, күліш, мәуіті, жібек, шибарқыт сияқты маталардан 

тігіліп ұсақ моншақпен әшекейленеді. 

Жаулық – әйелдердің бас киімінің бір түрі. Оны ақ түсті матадан немесе ақ 

жібектен тігеді. Жаулықты кимешектің сыртынан тартады. Оны тарту тәсіліне 

қарай күндік немесе қарақара деп атайды. Бойының аласа биігіне қарай 

қарақараны әйеледер нәзік талғаммен жасап алып отырған. Күндік бетке 

көлеңке түсіріп тұрады. Ол күнге қарсы жүргенде ыңғайлы. 

Кимешек-ақ түсті матадан жасалып төбесі, алды және арты деген бөліктерден 

құралады. Кимешекті: қызыл жақ, сары жақ, ақ жақ деп үшке бөледі. Ақ жақты 

қарт әжелер, қызыл жақты жас келіншектер, сары жақты бойжеткендер киеді. 

Шәлі-жібек жіпті торғын тектес үлпілдек жұмсақ матадан жасалады. Шәлінің 

ою-өрнек сызылған, гүл шоқтарымен безендірілген өңдері болады. Қыстық жүн 
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шәліліре түбіт, түйе жүнінен үлпілдек етіп тоқылып, басқадай да суық өтпейтін 

маталардан жасалып, шеттеріне шашақ төгіледі. 

Қазақ киімдерінің түрі, үлгісі көп. Кейбіреулерінің сырт көріністері мен 

атауларына өзіміздің қазақ ағайындардың киімдеріне ұқсас болған,біздің 

киімдеріміздің пішіндері мен нақыштары өзгеше таза ұлттық нұсқалы. 

Қазақ киімдері күнделікті тұрмыстық және салтанаттық сәнді деп екіге белуге 

болады. Жалпы алғанда қазақ киімдері етек-жеңі мол, қарапайым, жұмысқа 

және жүріп тұруға үйлесімді, дене сымбатын ашатын   сәнді. 

Қазіргі   өрнекті   заманда   ұлттық   нышандарымызды  айқындай түсетін 

егемендігімізге де, жастарымызға да күнбе-күн думандарда киіп жүруге әбден 

жарасымды.  Ер адамдардардың сырт киімдері Аба-киім сыртынан киетін 

жамылғыш камзол-жеңілсіз жаздық киім. 

Шалбар – қой терісінен тігілетін, балағы аяқ басына жететін, бұтқа киетін киім. 

Қазақтың арасында былғарыдан ең көп тігілетін киімнің бірі етік болғандықтан, 

былғарыны өңдеу мен айналысатын шеберлерді етікші дейді. 

Халық арасына көп тараған былғары аяқ киімдердің қазақ атауында мынадай 

түрлері бар. 

Саптама-қонышы ұзын, кең, киіз  байпақ пен шалбардың балағын ішіне салып 

киетін аласа өкшелі етік. Оның ішкі табанына ұлтарақ салып және байпақтың 

ішіне қалың шұлғау орайды. Саптамалардың қонышы бітеу қусырылады да 

тізеден асыңқырап тұрады. Такымға қарайтын жағы әнтек төмен ойылып 

келеді, оны қыстыгүні алыс сапарға шыққанда, жылқы баққанда, шанамен жол 

жүргенде киеді. 

Шоңқойма – саптаманың бір түрі. Оның өкшесі биігірек, өкше сірісі аласа, 

тұмсығы үшкір, қонышы тізеден аспайды. Кеңдігі саптаманың кеңдігіндей. 

Қонышы екі жанынан жарамланып тігілген. Көмкерме байпақ, шұлғаумен 

киеді. Шоңқойманы сәнге кию үшін, әдемілеп, өкшелігін, оймасын кестемен 

өрнектеп тігеді. 

Кебіс пен мәсінің де  ыңғайлы да әдемі алуан түрлері тігіледі. Қазіргі етіктер 

қисық табан үлгісімен екі аяққа екі қалып салу әдісімен тігіледі. Кебіс көбінесе 

былғарының сауырларынан тігіліп, қалыпқа қатырылады. 

Кебіс атаулары да  сауыр, шықшима, жезөкше, қазық, өкше, үшкір бас деген 

сияқты бірнеше түрлерге бөлінеді. 

Мәсінің ұлтаны жалаң қабат болады. Ал өкшелігі бір қабат қана оюлап 

жапсырған былғарыдан жасалады, оны мәсінің күлшіні дейді. Мәсілерді көк, 

қызыл шегірендерден оюлап, әр түсті жіппен кестелейді. Мәсіні тек не 

кебіспен, не етіктің ішінен киеді. 

 Етік, кебіс тігу адамдардың жастарына қарай арнаулы қалыптарға қарай 

тігіледі. Мәсіні көбінесе әйелдер киетін. Мәсіні әрі жұқа, әрі жұмсақ 

былғарыдан тігеді. 
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 Қазақ қолөнерінде бұлғарыдан жасалатын бұйымдар өте көп. Жоңғы етік, мәсі, 

башпақ, сандал, киіз етік, резинке табанды балалардың неше түрлі аяқ киімдері 

жасалады. Халық шеберлері бұларды өздері пішіп, өздері тігеді. 

Ата-бабамыздан мұра болып қалған өнер түрлерін сактау керек. Халық 

мұрасын қастерлеу, болашақтың ісі. Халық мұрасын жақсы түсінген адам, 

рухани бай адам. Әрбір дәуірде халық мұрасы өзінше   дамып,өрістейді. Халық 

мұралары заманға байланысты өзгеріп, дамып, жаңарып отырады. 

Қорытындылай келе, Революцияға дейінгі қазақтардың қол өнері, 

шаруашылықтың негізгі түрлері болған егіншілік пен мал өсірушіліктің 

түбегейлі түрде өз алдына дербес болып бөліну процесі аяқталмаған еді. 

Олардың көбінде арнайы шеберханалар жұмыс істейтін орындары болмады. 

Көбі үйлерінде істеп, қолөнер дамытты. 

Осы қарастырылып отырған қолөнердің әртүрлі белгілері, әдіс-тәсілдері, 

белгілі бір дәрежеде өзіндік ерекшеліктерімен айқындалды. Сондай-ақ ежелден 

қалыптасқан өнер дәстүріне-салтына және шикізатқа да байланысты болып 

келеді. Алдыңғы жақта айтып өттік, безендіру жағында да ерекшеліктер бар 

деп. Мысалы: Қазақстанның Оңтүстігінде ағаштан жасалатын бұымдардың 

бетін безендіру өзгеше. Мынадай түрлері боямен сәндеу, оюлау. Солтүстік, 

Орталық және Шығыс Қазақстанда сүйектен, күмістен, асыл тастармен, түсті 

металдармен әсемдеу кездеседі. Бұндағы олардың өзіндік ерекшеліктері.  

Қазақстанның Батысында ағаш түрлері аз болғандықтан олар көбіне бояуды 

қолданған. Үй бұйымдарында көбінесе бедерлі ою ойылған. Әрбір жердің 

өзіңдік ағаштан жасалатын заттарында өзгешеліктер болған. Ол әсіресе ою-

өрнек мотивтеріне байланысты. Ершілерде де өзіндік ерекшеліктері болды. 

Зергер, шеберлердің де бір-біріне айырмашылығы, өзгешіліктері көп. Біреуінің 

іскерлігіне байланысты болса, біреуінің қолданған бұйым-заттарына 

байланысты ерекшелігі. 

Қорытындылай келе айтсақ, қазақ киімдері қазіргі уақытқа, заманға сай жаңа 

әдіс-тәсілдермен тігіліп, өзіндік бұрынғы сюжеттік элементтерін ұмытпау 

керек. Қазіргі уақытта зерттеу барысында қазақ киімдерінің қорлары молаюда. 

Әртүрлі модалық киім тігу үйлері ашылып, шетелдерге экспортқа шығуда. 

Қай қоғамда болмасын киім тәсілі, жолдары ерекше орын ала бермек, күнде 

өзгеріс болып жатқан дәстүрімізді, тарихи байлығымызды қадірлей білуіміз 

керек. 

Бүгінгі мен кешегімізді қастерлеу – қоғамның парызы. Сол қоғамды дамытушы 

адам. Жас ұрпақ ертеңгі қоғам иесі. Қоғам иелері қазақ халқының өмір 

тіршілігін қазіргі уақытқа сәнді, мәдениетті етуге тырысуда.+ 

Ұлттық мәдениетімізді, ұлттық киімдерімізді, қолданбалы сәндік қолөнермен 

танытуда. 

Костюм халықтық сәндік өнерінің бір бөлігі. 
Киім – кешек ұғымы адамның денесін толық немесе жеке бөліктерін  

жауып тұратын, жамылғылар жиынтығы. Ол уақытқа және қоғамдық 
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жағдайларға сәйкес сұлулық туралы белгілі бір ұғымды бейнелейтін модамен 

тығыз байланысты болады. адамзат қоғамы дамыған сайын бұл көзқарастар 

өзгеріп мода ағымы да үнемі жаңарып отырады. Әр дәуірге, тарихи кезеңдерге 

сай киімнің өзіндік ерекше формасы мен пішімі, сәнделулері мен киім матасы, 

түсі, суреті және костюмді үйлестіріп тұратын бұйымдар жиынтығы бәрі 

қосылып арнайы бір стиль құрайды. 

Киім стилі – дәуірінің айнасы, яғни сол дәуірдің мәдениетін адамның 

тұрмыстағы жағдайын, мемлекетті, кластық тобын айқындайды. Белгілі 

кезеңдегі өнер түрлерін, яғни архитектура мен мүсіндеу, сұңғат және киім 

пішімдерінің стильдері өзара ұқсастықта болады. олардың масштабына, 

шешіміне, жасалынған материалына қарамастан, жекелей бір мәдени символға 

бағынышты болады. алғашында дейін киімнің жеңі алдыңғы және артқы 

боймен тұтас пішімді, тек ХІІІ ғасырдан бастап қондырша жеңді жең ойындыға 

қосып тігетін болса, ХVІІІ ғасырдан кейін ер костюмдерінің шалбарлары 2 

бөліктен тұрып, белін баумен баумен байлап жүрген, тек ХVІІІ ғасырдан бастап 

шалбар 4 бөліктен тігілетін болған. 

Қазақ халқының ұлттық киімі мен қол өнерінің қалыптасуына елдің 

экономикалық сауда – саттық, климаттық және әлеуметтік жағдайы мен діни 

сенімдері әсер етті. Онда халықтың әсемдік талғамы, өмір салты, өткендегі 

әлеуметтік хал – ахуалы айқын сенімді. Түр – түсі, пішімі жағынан қазақтың 

киім – кешегі әлеуметтік топтың бәріне бірдей ортақ. Пішімі қарапайым 

болғанымен, дана жағдайына ыңғайлылығымен, сан алуан әшекейлерімен 

ерекшеленеді. 

Ұлттық киімдеріміз біздің ата – бабаларымыздың жауынгер, жаугер, 

батыр, жау – жүрек халық болғандығын көрсетеді. Оның тірлігі үнемі аттың 

жолында, түйенің қолында жүрген, көбіне машырай жайма – шуақ жүре 

алмаған. 

Қазақ халқы киім – кешек тігуде әуелде Үндістаннан әкелінген шыт, 

батсайы, мәуіті маталары Қытайдан әкелінген жібек матаны, Италиядан әкелген 

барқыт матасын. Англиядан әкелген шұға маталарын пайдаланды. Бул 

маталармен қазақ арғы ата – бабасы секілді, Оңтүстік Қазақстаннан өткен көне 

«Жібек жолы» торабында айырбас саудамен алып отырған. Өлгенмен қазақ 

жерінде жүн маталары бізге белгілі. 

Адам баласы мыңдаған жылдар бойы табиғатқа тәуелді болып келді. 

Табиғаттың тылсым күштеріне сан – алуан ауыр сынына төтеп беру жолында 

адамдар ұзақ күрделі даму сатыларынан өткенін жақсы білеміз. Осындай 

күрделі даму барысында қоғамдық еңбектің түрлі сатылары пайда болды. 

Соның негізінде халық өнері дамыды, тұрмысқа қажетті заттардың қатары 

көбейді, киім түрлері мен үлгілері көбейді. 

Адам ой - өрісінің өсіп, тұрмысының дамуында киім – кешектің аса 

маңызды роль атқарғаны белгілі. Оның бәрі табиғаттың өзгеруіне, ыстық пен 

суықтың алмасып отыруына тығыз байланысты болса, келе – келе киім түрлері 
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адамның жынысына қарай бала мен үлкендерге, сән мен тойға, батыр мен 

малшыларға, байлар мен кедейлерге лайықталып, әлеуметтік өмірге 

байланысты бөліне бастады. Алайда сонау көне ғасырларда пайда болған 

көптеген киім түрлері мен үлгілері бізге жеткен жоқ. Оның ішінде былғары мен 

киізден жасалған киімдер, ағаш, сазбалшықтан жасалған аяқ – киім, киімдердің 

үлгілері болғандықтарын тарихшылардың еңбектерінен білеміз. Ертіс өңірінен 

табылған жіптермен өрнектеп, безендіре кестелеген былғары аяқ – киім, қысқа 

шекпен мен ұзын шапан киім тігу оны дамыту өнерінің көне айғағы іспетті.  

Шеберлер мен қолөнершілер де осы тұрғыда жұмыс істей келіп, қолдан 

жасалған, өңделген материалдармен қатар, қоғамдық өндірістің фабрикалардың 

материалдары кеңінен пайдаланылатын. Теріден небір керемет тендар, 

тұлыптар, кеудешелер, тері шалбарлар, жарғақ шалбарлар тіккен. Бірақ кейін 

өзінің жалғасын таба алмай үзілуге мәжбүр болған. 

Халық шеберлері киім тіккенде іс тапсырушының талғамын, жас 

ерекшелігін, дене бітімін, бет әлпетін мұқият ескерген. Киім – кешекті әр жерде 

мүмкіншілігіне қарай өзінше тіккенімен, бүкіл қазаққа тән түр ұқсастығын, 

пішімін, бояу – нақышын сақтап, әсіресе оның қыздар, әйелдер, кейдуаналар 

китіндерін ажырата білген.  

Қазақы киім өзіне тән ерекшеліктерін сақтап бізге жеткен, заттық – 

тұрмыстық мәдениеттің бірден – бір көрінісі. ХIХ ғасырдың аяғы мен . ХХ 

ғасырдың басында товарлық өндірістің дамуы, көрші халықтармен 

экономикалық және мәдени қарым – қатынастың, нығаюы, әсіресе Қазақстанға 

орыстардың, украиндардың, немстердің, татарлардың, тағы да басқа 

халықтардың көптеп қоныс аудара бастауына байланысты қазақ тұрмысына ене 

бастаған өзгерістер, сол сияқты қалалық сәнінің әсері ұлттық киімге өз 

ықпалын тигізбей қойған жоқ.  

Әйтседе қазақы киімнің бірте – бірте тұрмыстан шыға бастауы кеңес 

өкметі жылдарындағы қазақ ауылын жаңа негізде қайта құру үрдісімен 

байланысты еді. Өйткені адамның жеке басына қажетті киімнің барлық түрін – 

ішкі жейдеден пальтоға дейін дайын күйінде сатып алуға мүмкіндік 

туғандықтан, үй жағдайында киім тігудің азая түскені, көп жерде бұл кәсіптің 

мүлдем жойылып кеткені осы кезеңмен тұстас болды. 

Қазақтың киім – кешегін халықтың өткендегі өндіргіш күштерінің 

деңгейін, шаруашылығының даму үрдісін, тіпті меңіреу табиғаттың әсерін, сол 

сияқты көрші елдердің ықпалын аңғаруға болады. оның ізін жоғалтпай, әрін 

тоздырмай әлі де болса ел иелігіне қызмет ететіні даусыз. Оған дәлел әр түрлі 

маталардан тігілетін шапан, бешпент, камзолдардың, аң терілерін, қаракөл 

елтірісінен, жұқа ақ киізден тігілетін бас киімдердің, кебіс – мәсінің, тағысын 

тағылардың республика тұрғындары  арасында кеңінен қолдау тауып келе 

жатқаны. Қазақы киімнің қонымдылығы, пішімінің мұқият ойластырылғаны 

ондаған киім үлгілерінде де кеңінен пайдалануға болатынын көрсетеді. Тіптен 

егде тарта бастағандардың киім – кешегіндегі жас ерекшеліктеріне байланысты 
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европалық нұсқа мен дәстүр сарынының қатар пайдаланылып келе жетқанының 

өзінде үлкен мән бар. 

Қазақы киім – көненің көзі. Оны ескерткіш ретінде болашақ ұрпаққа 

сақтау қажеттігін ескерейік, оған барынша қамқорлық жасап, қалпына келтіру, 

баламаларын көптеп шығара түсу басты парыз болмақ. Себебі: уықыт өткен 

сайын ұлттық киімді сақтап, зеттеп білудің қиынға түсе беретіні де күмән 

туғызбаса керек. Мәселен,ұлттық киімді этнографиялық жолмен, яғни далалық 

энцлопедиялар арқылы іздестіріп, киім – кешектің әлі де болса сақталып қалған 

нұсқаларын жинап, хабарлаушылар арқылы ел аузындағыларды жазып 

алғанның өзінде, олардың білетіндерін, әке – шешелерінен, ата - әжелерінен 

естігендерін қоса есептегенде, біздің бар мүмкіндігіміз хронологиялық жағынан 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басымен шектеледі. 

Киім – кешекті зерттеп білудің бірден – бір тиімді жолы жазба деректер 

болғанымен, оларда қазақы киімге тікелей қатысты мағлұмат жоқтың қасы. 

Өкінішке қарай, көне тарих жайлы көптеген мағлұматтар жинақталған қытай – 

арап – парсы – армян жазба деректері бұл жағынан  әлі зерттелмей келеді. 

Қазақстанда жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарынан да қазақы киім 

жайында мәлімет табыла бермейді. 

Осының бәрін ескере отырып, қазақы киімді жете түсінетін соңғы ұрпақ 

ауыспай тұрғанда, жоспарлы түрде кең көлемді далалық энцклопедиялар 

ұйымдастырып, киім – кешек нұсқаларын жинай білуді ел аузындағы 

мәліметтерді жазып алумен қатар жүргізе білген жөн. Ал музей қорына келсек, 

ондағы қазақтың дәстүрлі киім – кешегіне жаратылған мата, аң терілері, 

былғары шекпен, жұқа киіздің, сақтай білмесе бірте бірте бұзыла беретіні 

айқын. Оларды ескірмей тұрғанда мұқият зерттеп, өңі тоза бастағандарын қайта 

қалпына келтіріп, арнайы альбомдар, буклеттер шығару игі мақсатқа қосылған 

үлкен үлес болмақ. 

 

Киімнің пішіні атқаратын міндеті 

 Киімнің пішіні атқаратын міндетімен және костюмнің басқа элементтерімен 

сәйкес болуы керек. Қазіргі заманға байланысты жеңіл өнеркәсіп өндірісінде 

жасы келген адамдарға, әсіресе жастарға, олардың жоғарғы эстетикалық 

талаптарына байланысты киімді кең ассортимент шығаруға ұсыныс болып тұр. 

Костюм сәнінде киімнің классикалық, сәнге оңайлықпен берілмейтін 

құрастырушылармен, қазіргі заманның бетке тұтар стильдерінің жаңа үлгілері 

пайда болуда. Бұл үлгілердің ассортименттері, түрлері конструктивтік және 

стильдік шешімімен ерекшеленеді. Қазіргі егемендік алған заманымызда, 

ұлттық дәстүр, ұлттық киім кеңінен қолданылатын болды. Әр ұлттың 

күнделікті тұрмысында, киімінде, бүкіл өмірінде өзіне тән ерекшеліктері 

болады. Сол ұлттық мотивтер бұйымдардың сыртқы түрін, бет- әлпетін 

өзгертетін, жаңартатын негізі. Ұлттық костюм халықтардың қарым- 

қатынастарын, ырымдарын, әдет-ғұрыптарын, жораларын, дәстүрлерін бір-
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бірінен айырып көрсетеді. Айырмашылықтары киімнің пішінінде, өңдеуінде, 

ою-өрнек әшекейлеуінде және кестелегенінде байқауға болады. 

             Қазақстан мен Орта Азия халықтарының өзгеше ұлттық ерекшеліктерін 

байқауға болады. Ал қазіргі жастардың қазіргі заманға сәйкес қолданатын киім, 

аяқ киім және басқа бұйымдардың түрлері, жылдар бойы, ғасырлар бойы, 

халықтың іріктеп алған 308 әдет, дәстүр ғұрыптарын жоққа шығаруы мүмкін. 

Сондықтан, қазіргі көркемдік жобалау кезеңінде, халық мотивтеріне көңіл 

аудару, қайнар көзін табу, оны зерттеу және қолдануы өте маңызды, ерекше 

болып келеді. Бұл ерекшелік: біріншіден, халық дәстүріне, халық өнеріне бет 

бұру, әдеттегідей, киімде қоршаған ортаның көркемдік композициялық шешімі 

арқылы, қазіргі уақытқа сай, жаңа пішіндерді іздестіру емес, мәдени мұраны 

сақтап қалу; екіншіден, әр халықтың ұлттық дәстүрі, қазіргі қоғамдық мәдени 

дәстүрлерді нығайта молайтып, сапасын арттырады. 

            Ұлттық костюмге айқын көрінісін беру үшін, оның қажетті ерекшелігін, 

дәстүрлі ұлттық конструкцияларының талаптарына назар аударып, істің барлық 

жағдайларын еске ала отыру керек. Сондықтан, бұл мәселеге ғылыми шаралар 

жинағын ұйымдастырып, осы салада қолданатын көркемдік жобалаудың 

дәстүрлік әдістерін айқындап, технологиялық, функционалдық және 

эстетикалық шараларға сүйене отырып, осы қойылған мақсаттың негізінде 

тиісті қорытынды жасап, оларды теориялық және тәжірибелік көзқарас арқылы 

шешу керек деп ойлаймыз. Киім үлгілері мен ұлттық сәндік элементтерінің 

қарым-қатынастарына назар аударсақ, осы қатынастар пішіннің композициялық 

құрылымына бағынышты. Ұлттық элементтер функционалдық және 

эстетикалық рөль атқарады да бұйымдардың сапасын жоғарлатып, оларға ең 

ықтималы көркемдік айқындық түр береді, себебі, ұлттық дәстүр-ғұрыптар 

сәнге әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Бұл факторлар әрқашанда да 

қолдануда, себебі, ұлттық салт-дәстүрлер киімдердің үлгілерін «тірілтіп» 

жаңартады, халықтың тұрмыстық өмірінің шағылысы болып, ерекшеліктерін 

көрсетеді.  

          Костюмнің көркемдік жобалауының жүйесін дамыту, функционалдық 

және эстетикалық сапаларын ұлттық дәстүрлер арқылы жоғарлату және 

жақсарту, бұйымдардың түрлерін кеңейте өндіреді. 

          Костюмнің пішін құруына зерттеу жүргізу көркемдік жобалаудың 

көзқарасы бойынша киімнің сапасын жоғарылату, утилитарлық және 

эстетикалық қасиеттерін жақсарту, дәлелдік зерттеу жұмыстарының кейбір 

негізгі бағыттарын анықтай отырып, киімдегі даму саласында эстетикалық 

сапалы бұйымдардың әзірлеу процесін айқындайды. Бұйымның 

композициясымен жұмыс істеу аяғында, оның қолайлы пішінін анықтап алу 

керек. Ол пішін атқаратын міндетіне, адам дене бітімімен бұйымның құрамына, 

өндірістің технологиясына лайық және эстетикалық талаптарға жауап беру 

керек. Киімнің пішіні өте күрделі болып келеді де, ал мүшелеу сызықтары, 

яғни, құрастыру және сәндік тігістері көп және күрделі түрде кездеседі. 
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Бұлардың пішін құру әдістерін, заңдылықтарын, композициялық талдауын, ішкі 

структурасын үйлестіру мақсатымен талдап игеру, үлгілердің элементтерін 

жазық бөлшектер арқылы пішіп, осылардың көлемді пішінді құру әдістерін 

байқауға және өндірісті осы айтып отырған өнімді шығаруға техникалық 

дайындық жасауға мүмкіндік беріп отырады. Киімнің бөлшектерінің көркемдік 

жобалауы жұмыстың өте бір күрделі және жауапты кезеңдері болып келеді, 

себебі, бұл жерде барлық құрастырулық, сәндік және үлгілердің көркемдік 

элементтері нағыз дәләлдікпен орындалу керек . Костюм пішінінің пайда 

болуын зерттеу, оның ішкі мүшелену структурасын анықтау және үлгілердің 

элементтерін үйлестіру, киімнің дәстүрлі құралына, сыртқы көрінісін өзгерту 

үшін айтарлықтай өзгерістер ендіруге мүмкіндік береді. 

            Көркемдік жобалауындағы костюм пішінінің көлем құру тәсілдеріне 

арналған сұрақтар аз зерттелген. Костюмнің пішін құруына зерттеу жүргізу 

көркемдік жобалаудың көзқарасы бойынша киімнің сапасын жоғарылату, 

утилитарлық және эстетикалық қасиеттерін жақсарту, дәлелдік зерттеу 

жұмыстарының кейбір негізгі бағыттарын анықтай отырып, киімдегі даму 

саласында эстетикалық сапалы бұйымдардың әзірлеу процесін айқындайды.                    

            Бұйымның композициясымен жұмыс істеу аяғында, оның қолайлы 

пішінін анықтап алу керек. Ол пішін атқаратын міндетіне, адам дене бітімімен 

бұйымның құрамына, өндірістің технологиясына лайық және эстетикалық 

талаптарға жауап беру керек. 

Киімнің пішіні өте күрделі болып келеді де, ал мүшелеу сызықтары, яғни, 

құрастыру және сәндік тігістері көп және күрделі түрде кездеседі. Бұлардың 

пішін құру әдістерін, заңдылықтарын, композициялық талдауын, ішкі 

структурасын үйлестіру мақсатымен талдап игеру, үлгілердің элементтерін 

жазық бөлшектер арқылы пішіп, осылардың көлемді пішінді құру әдістерін 

байқауға және өндірісті осы айтып отырған өнімді шығаруға техникалық 

дайындық жасауға мүмкіндік беріп отырады.   

             Киімнің бөлшектерінің көркемдік жобалауы жұмыстың өте бір күрделі 

және жауапты кезеңдері болып келеді, себебі, бұл жерде барлық құрастырулық, 

сәндік және үлгілердің көркемдік элементтері нағыз дәләлдікпен орындалу 

керек. Тігістер үш түрге бөлінеді – құрастыру, сәнді және құрастыру-сәнді 

болып. Бұлардың барлығын костюмнің көркем жобалауында мүшелеу сызықтар 

дейді. Мүшелеу сызықтарға безендіру элементтерде (ою-өрнек, кесте, 

жапсырма) жатады. Құрастыру мүшелеу сызықтарға киімнің жазықтық 

бөлшектерін тігу арқылы біріктіріп, көлемді тұйық пішінді тудыру жатады. 

Бұның негізгі мағынасы, құрастыру мүшелеулердің пішін құрылымы 

бұйымның адам тұлғасындағы ыңғайлығына әсер етеді. Сәндік мүшелеу 

сызықтар бұйымның сыртқы көрінісіне эстетикалық әсер береді. Эстетикалық 

әсер әр түрлі киімдердің бөлшектерінің бетін көркемдеу, бір тегісті, немесе 

жарым-жартылай әшекейлеу, оны геометриялық, өсімдік т.б. элементтермен 

толтыру, жазықтықтың шетін кестелеу, оюлау арқылы пайда болады . 
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              Құрастыру-сәнді мүшелеу сызықтар екі қызмет атқарады. Біріншіден, 

ол киімнің, бұйымдардың пішінін біріктіріп тігіс арқылы қарастырып тұрса, 

екінші жағынан атап кеткен бұйымдардың бетін әшекей элементтермен 

безендіріп отырады. Жүргізілген талдау костюмдерді көркемдік-

композициялық сипаттама арқылы пішіндердің құрастыру және сәнді 

мүшелену түрлерін анықтайды. Ішкі мүшелеу сызықтардың салыстырмалы 

дәрежелі белгілері, олардың маңыздылығы және костюмнің пішінінің 

аппроксимациясы үш баздық пішіндерді – тік төртбұрышты, трапециялық, 

овалды түрлерге бөлуге мүмкіндік береді. Осы пішіндердің элементтері түрлі 

геометриялық денелер, кластар, топтар болып бөлінеді. 

             Талдаудың нәтижесінде, талдамалық костюмдердің ассортименттері 

киімдерді толтыратын мүшелеу сызықтары арқылы көп түрге бөлінеді. Осы 

жағдайда пішінді толтыру негізгі тәсілдері мен әдістерін байқау қажеттілігі 

пайда болады да, сонымен бірге костюмнің ішкі пішінінің толтыру 

заңдылықтарын анықтай отырып, үлгілердің эстетикалық және техникалық 

толық сипаттамаларына анықтама беру қажет болады.                       Графикалық 

салыстыру әдісін қолдана отырып белгіленген мүшелерді бір масштабқа 

келтірдік. Бұл бізге әр конструктивті негізіне қорытылған құрастыру және сәнді 

мүшелеулерді, өздеріне белгілі тән сипаттамалармен ұымдастыруға мүмкіндік 

туғызады.          Қазіргі уақытта әлеуметтік бағдарламаны іске асыру үшін, ең 

үлкен негізгі сұрақ болып халықты қалай өндіріс тауарларымен, сәнді киіммен, 

мәдени тұрмыстық зат- бұйымдармен, шаруашылыққа арналған және т.б. 

көпшіліктің талап ететін заттарымен қамтамасыз ету. 

                Костюмнің көркемдік жобалау тәсілін дамыту үшін, сапасын 

жоғарлату жолдарын қарастырып, халық өнері арқылы ізденіс салып зерттеу 

жүргізілуде. Жүргізілген зерттеу жұмыстың нәтижесіндегі жасалған 

қорытындылар: – көркемдік жобалаудағы костюмнің пішін құруы қоғамдық-

экономикалық даму күйін қамтып көрсетеді, өнердің тенденциясын, 

технологиялық процестерді дамытады және жаңа материалдар түрлерін 

шығартады; – көркемдік жобалау тәсілін ендіру өндіріс бұйымдарға аса жоғары 

ақпараттылық, барынша үптелгенділік, пішіннің маңыздылығын және 

тұтастығын, эстетикалық мүлтіксіздік, бір уақыттылықта жоғарғы техникалық, 

экономикалық және эстетикалық талаптарға жауапкершілік қамтамасыз етеді; – 

графикалық талдау тәсілі арқылы орындалған киімнің құрастыру негіздерінің 

сәндік мүшеленуінің талдап қорытылған схемасын, көркемдік жобалаудың 

этаптарында киімнің құрылымын тұрғызу заңдылықтарын бағалай отырып, 

жаңа үлгілерді қойылған мақсатқа сәйкес шешуге мүмкіндік береді; 

– құрастыру – сәндік мүшелеу сызықтар киім негізінде пішіннің көркемдік 

композиция шешімдерінің ережелері мен заңдылықтары арқылы 

құрастырылады;  
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– қазақ халық костюмі мен элементтерінің композициялық көрінісі, 

эстетикалық идеясы, көркемдік образы, геометриялық түрімен оюдың 

сипаттамасы өзара байланысын айқындайды;  

– қазақ халық оюының классикалық симметрия арқылы өзгеруі костюмнің 

құрылымында оюдың түрлі комбинацияларын қолдануға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақыттағы киімде оюлардың элементтерін қолдана отырып, сәндік 

тенденцияларға сәйкес түрлі үлгілерді ұсынуға болады;  

– ою-өрнектердің түрлерін костюмде, бас және аяқ киімдерде, тұрмыстық 

заттарда қолдануы бұйымдардың көркемдік образды маңызын сапаландырып 

және олардың жалпы эмоционалдық айқындылығының шешімдерін анықтайды; 

 – костюмнің құрастыру негізінде ұлттық мотивтерді пішін жазықтығында 

композициялық заңдылықтары арқылы орналастыруы, үлгінің сапасы мен 

көркемдік шешімін, қазіргі уақытқа сай сәннің стилін анықтай отырып 

арттырады. Сонымен, сәндік элементтердің орналасу ережелері мен 

заңдылықтары бұйымның өзіне тән көркемдік айқындық, композициялық 

шындыққа және қойылған мақсатқа бағыныштылық, сол бағыныштылық 

келісімділік арқылы пішін мен сәндік элементі, сәндік элемент пен 

бөлшектердің пішінін байланыстырып, жалпы бұйымның пішінін құруға әсер 

етеді. Оюлардың кейбір элементтерін үлгі бөлшектеріне қолдана отырып түрлі 

сәндік шешімдерді іздестіруге болады. 

              Қазіргі уақыттағы киім пішіндеріне әшекей элемент ретінде ұлттық 

оюдың өрнегін орналастыра салсақ, ол қойылған мақсатқа және уақыт талабына 

жауап бере қоймас. Сондықтан, үлгі конструкциялары ұлттық элементтерді 

қолданғанда тұрақты болу үшін сәндік мотивтердің трансформациялық тәсілін 

қолдану жөн. Өндіріс бұйымдарының ассортиментінде сәндік мотивтердің 

трансформациясы үлгінің құрылу негізін өзгертпей, сыртқы көрінісіне 

айтарлықтай өзгеріс ендіріп отырады. Сол арқылы бұйымның эстетикалық 

сапасы өзгереді. 

Ұлттық киім –бай  тарихи – мәдени мұра, оны зерттеу бізді  өткен 

ғасырларды әдет –ғұрып,  салт-

дәстүр  халықтың халахуалынан  кеңкөлемде жан жақты хабардар етеді.  Қазақ 

халқының  кимі  басқаұлттардан өзгеше өзіндік қасиетке толы. Мұның басты се

бебі:  қазақхалқының табиғат  төсінде өсіп,  еркін ғұмыр кешуімен байланысты.

  

Қазақтың ұлттық киімдері негізінен ертедегі көшпенділер киімдерін ескетүсіре

ді.  Қазір өзіміз күнделікті киіп жүрген бірқатар киім үлгілері сақдәуірінен баст

ау алады. Соның бірі, қазақ халқының ұлттық бас киімі тақия. 

Тақияныңда түрлері көп:  зерлі,  үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше,қатипа.

 т.б түрге бөлінеді. Етегі аласа төрт сай болып келетін, кестелішошақ тақиялар  

онтүстікте кездеседіТегеріш тақиялар орта жүздекөбірек кездеседі.   

              Ал жалпақ төбелі, биік, тостаған сияқты қаптама тақия-

кіші жүзге тән.  Сондай ақ,  қазақ жерінде қазақы, ноғайша оқалы тақия,оқа шек
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ке тақия, сырма тақия, тікше қатипа тақия, шошақ төбе тақия 

тәрізді тақия түрлері кең таралған. 

                
Костюм формасы мен силуэті 

        Қазақ халқының көне дәуірден өшпес мұрасы болып, ұрпақтан – 

ұрпаққа әкеден – балаға сабақтасып, тізгіннің ұшында, өзіндік тарихымен, әдет 

– ғұрпымен, сәндік, көркемдік жолымен, көшпенді елімізді әлемге өзінің 

көркемдік ерекшелігімен таныта білген – қол өнері.  

Қол өнердің халықтың әлеуметтік, салт – тұрмысында алатын орнының 

қаншалықты биік, жоғары екеніне сене алсаң – оның ішінде қол өнерді 

нақышына келтіріп әдемілік, әсемдік дүниенің ауқымын кеңейткен ол ою - 

өрнек. Олай болса өткен өмірімізбен бірге, өшпес мұра болып, материалдық 

мүліктерімізбен қатарласып, сабақтасып келе жатқан ою - өрнек туралы 

болмақ. 

Ою - өрнектің шығып таралуы қол өнер, тұрмыс заттарының өсіп 

өркендеумен тығыз байланысты және солардың ішінен орын ала білді. Олардың 

даму процесстаріне халықтың әлеуметтік сана – сезімінің, болмыс тіршілігінің 

жанданып, мәдениетінің өсіп, тұрмыс жағдайларының жақсаруының да әсері 

болды. 

Сонымен қазақы ою - өрнектің өркендеуіне ата – бабаларымыздың 

өзіндік – талғампаздық дүниесі, қоршаған табиғат аясы, өскен ұясы, туған 

жерінің шикізат байлықтары да қатты ықпал етті. Әр халыққа, ұлтқа тән өзіндік 

ою - өрнек негіздері қалыптасып дәстүр алды. Пішу, үлгі алу және басқа 

материалдарға көшіріп әсемдеу жолдары дамыды. Кілемге, киімге, сырмаққа, 

ыдысқа, қару – жараққа, үй жиһаздарына ою түрлері қалыптасты. Олай болса, 

ою - өрнек, бүгінгі тіршілік өмірімізге бірден дайын күйде келмеген. Ою - 

өрнек адам баласының ақыл – ойларының толып – толқуымен, жүрегінің 

лүпілінен, өзін айнала қоршаған ортадан туған оброздар. Гүлдің, жапырақтың, 
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жан – жануардың нақты бейнелері сол шын қалпында берілмей, көшірілмей, 

оброздар арқылы ою - өрнекке айналып, қолдану аясына ерекше мәнермен, 

үндестікпен, әуенмен жеткен. Бұл – халықтың білімінің, шеберлігінің өсіп, ою - 

өрнек өнеріне қосқан үлесі, тапқырлығы, данышпандығы. 

Қолөнер шеберлерін, суретшілер мен сәнгерлерді ұлттық рухта 

тәрбиелеуде ою - өрнектің атқаратын рольі зор. Сұңғат және бейнелеу өнерінде, 

сондай-ақ қолөнер шеберлері жасаған бұйымдарда ұлттық нақыш анықталып 

тұруы қажет. Сол ұлттық нақышты айқындап бейнелейтін өнер түрі – қазақтың 

ою - өрнегі. Қазіргі таңда қолөнер шеберлері өздерінің туындыларына ою - 

өрнекті ұтымды пайдалану үшін өрнектің жасалу принциптері мен техникасын 

үйренуде. Суретшілер мен сәулет өнерінің мамандары ою - өрнектің сырт 

пішінінен көшірме ретінде пайдаланып қана қоймай, оның мазмұнынан, аталуы 

мен шығу тарихынан хабардар болса, салған суретінде немесе жасаған 

бұйымдарында сол біліктілік ізі ұлттық нақышта айқын көрініп тұрады. 

Қазақ халқының ою - өрнек өнері байырғы ұлттық өнерлердің ішіндегі ең 

ежелгісі, әрі кең тараған саласы. Бұл – ұлтымыздың мәдени дамуының 

шежіресі, адам жанына ләззат силайтын, эстетикалық мәні өте зор өнер. Бүгінгі 

таңда қазақтың 230 – дай оюының ежелден келе жатқан атаулары бар.  

Қолөнер шеберлері ертеден ою - өрнек атауларын екі топқа бөліп 

қарастырған, бірінші топқа ою - өрнектің тікелей өзіне, түріне қатысты негізгі 

атаулар, екінші топқа жалпы ою - өрнек қолданатын бұйымдардың атаулары 

жатады. Ою - өрнекті теориялық жағынан негіздеу – этноменгвистикалық 

атауларды лексика семантикалық топтарға бөлуге қатысты нақты 

қорытындылар жасауға мүмкіндік берді. Ою - өрнек тарихы, халық тарихымен 

жасырын келе жатқан төл мұрамыз екені белгілі. Қазақ тіл білімінде 

этноменгвистикалық саласын зерттеу кенжелеп келеді, ал ою - өрнек бұрын -  

соңды қолға алынып, арнайы зерттеу объектісі болмаған. 

Бүгінгі таңда ою - өрнектің практикалық маңызы артып отыр. «Ою», 

«өрнек» сөздері бір мағынаны білдіреді. Бедері түсірілген үлгіні ойып, кесіп, 

қиып немесе екі затты оя кесіп, қиюластырау ою деп аталады. Ал киім – 

кешекке, түскиізге тағыда басқа қолөнер бұйымдарына кестелеп бедерлейтін 

бедер, сол сияқты тоқылатын алашаға, басқұрға және қоржынға түсірілітін 

түрлі геометриялық бедерлерді өрнек дейді. Өрнекті  тасқа, ағашқа күйдіріп, 

қашап, бояп түсіруге болады. 

Қазақ ою - өрнегін көне тәсілмен жасау кезінде шеберлер оның дәлме – 

дәлдігін сақтамай-ақ, көзбен мөлшерлеп қиып, ою - өрнектің тең пропорциясын 

жасай білген. Мұны білген мұра болып қалған көне ескерткіштерден айқын 

көруге болады. Оюлардың өзіндік көркемдік мәні және сюжеті болады. 

Қазақ қолөнерінде қолданылатын түстердің символдық мәні бар: көк түс 

– аспанның, қызыл – оттың, күн көзінің, ақ түс – ақиқаттың, сары – ақыл, 

парасаттың, қайғы – мұңның, қара – жердің, жасыл – жастықтың, көктемнің, 

символы.  Бұйымдағы ою - өрнек  осы түстердің  бірімен бейнелегенде ғана 
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оған белгілі мән беріледі. Сырмақ сыруда қара мен ақ түсті пайдалану 

қалыптасқан, сол сияқты көк пен сары түстің, көк пен жасыл, қара мен ашық 

қызыл түстің қатар пайдаланылуы ғасырлар бойы дәстүрге айналған. Көбінесе 

түстер нақ ортадан бастап шетке қарай түрленеді. Сонда ортада қара, ақ, қазал, 

жасыл, сары, көк түс келеді. Бұл ұлт өрнегінде түстерді орналастырудың көне 

мәнері өрнек атауларын түгел қамтып, олардың әрқайсысына жеке атау беру 

мүмкін емес. 

Қазақтың зергерлік өнері ежелгі дәстүрлердің сабақтастығы мен көрші 

халықтар мәдениетінің өзара ықпалы арқылы қалыптасқан. Үй кәсібіне 

негізделген  ұлттық қолөнердің  басқа түрлеріне қарағанда, зергерлік өнердің 

өзара жасалу ерекшелігіне тән кәсіптік мінездемесі бар. Қазақ зергерлері (зер – 

зар парсы тілінде алтын ұғымын білдіреді) көбіне жеке – дара жұмыс істеп, өз 

өнерінің қыр – сырын ұрпақтан – ұрпаққа үйретіп отырған. Олар алдын – ала 

арнайы дайындықтан өтетін, белгілі бір құрал – саймандарды ғана қолданатын. 

Зергерлердің соғатын заттарының түрлері өте көп болған. Оған әйелдердің 

әшекейлері, киім – кешекке тағатын түрі сәндік бұйымдары, ас – су 

жабдықтары, киіз үйдің ағаш сүйегіндегі ою - өрнек, жиһаздық заттар, ағаш 

ыдыс – аяқ, тері торсық, музыкалық аспаптар, қару – жарақтар, ат – тұрман 

әбзелдері және тағыда басқалар жатады. Бұларды әсемдеу үшін көбіне 

алтынды, әсіресе,  күмісті молырақ қолданған. Зергерлер металлдың өзін ашу 

шеберлігін жете білген. 

Әшекейлердің көптеген белгілеріне қарай әйелдердің жас мөлшерлері де 

айқындалатын болған жас қыздардың сырғалары мен жүзіктері түрі жағынан 

өте қарапайым жасалатын. Бойжете бастаған сайын қыздың зергерлік 

бұйымдарының да түрі мен тұрпаты әдемілене, әшекейлене түседі. Тұрмысқа 

шыққаннан кейін олардың әшекейлері бірте – бірте қарапайым тартады. 

Қазақта қыз баланының балаңдық белгісін немесе неке құрғандығын 

аңғартатын сәндік белгілер де кезігеді. 

Әшекейлердің түрлі формаларының шолақ тұйықталуынан жергілікті 

айырмашылық нышаны білінеді. Зергерлік бұйымдарынан белгілі бір 

төңіректегі тұрғындардың эстетикалық талап – талғамына сай дәстүрлі жүйеге 

түскен, әдеттегі үлгіге арналған жергілікті стильдік белгілер де байқалады. 

Мұндай тұрақты, бір жердің өзіне тән мөл ерекшеліктері эстетикамен тығыз 

байланысты, әрі ол қалыпқа түскен көркемдік дәстүрдің негізінде туындаған.  

Уақыт өткен сайын зергерлік бұйымдарындағы әшекейлердің  танымдық 

– сенімдік сипаты көмескіленіп, бірыңғай сәндік бағыт алуы белең алған. Енді 

әшекейлерден эстетикалық және сән – салтанаттық белгілер ерекше мән ала 

бастайды. Дәстүрлі киімдер көркемдік сипаты тұрғысынан толық шешімін 

тауып, ал зергерлік бұйымдар әйелдер киім – кешегінің бөлінбес құрамды 

бөлігіне айналған: жасалуы, өрнектелуі, түзілімі тұрғысынан бірыңғай 

сипаттағы ұлттық зергерлік бұйымдардың шоғыры қалыптасты. Сәндік 

әшекейлері жиынтығының композициялық арақатынасы ғасырлар бойы түрлі 
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өзгерістерге еніп, озық бейне,жүйелі қалыпқа түсті. әшекейлердің бейнелік 

тұрқына кейбір жергілікті қолтаңбалар өз әсерін тигізгенімен, жалпы алғанда 

оның құрамы бүкіл Қазақстан үшін негізінен бірдей. 

Қазақтың сәндік әшекейлерін таңдап қарастыру халық шеберлерінің 

эстетикалық табысы мен суреткерлік жетістігі жоғары дәрежеде болғанын 

көрсетеді. Әсерлілік қуаты мол, түрі мен өрнегінің айқын үйлесімімен 

ерекшеленетін қазақ әшекейлері бұрын – соңды өткен талантты зергерлердің 

айшықты мұрасы болып табылады әрі ұлттық мәдениеттің асыл қазынасы 

қосылады. 

Қазақтың ұлттық костюмінің композициясы 

Композиция — бүкіл элементтері өзара байланыста және үйлесімді бірлікте 

болатын тұтас шығарманың құрылымы .Форма материал мен декор киім 

композициясының негізгі элементтері болып табылады.Киімнің құрылымы, 

өлшемі, конфигурациясының, массасы мен бет бедері, бетті сәндік. 

 Сәндік — конструкциялық және конструкциялық жүйелермен 

функциональдық — декоративтік элементтермен өңдеу мәнері оның формасын 

сипаттайды. Киім дайындауға қолданылатын материалдар қасиеттері мен алу 

тәсілі жөнінен мейлінше алуан түрлі: маталар, трикотаж, былғары, мех, шілтер 

және т.б.Әрбір материалдың тек өзіне ғана тән белгілі бір физикалық, 

механикалық, химиялық және геометриялық қасиеттері болады. Олар оның 

мақсаты мен қолданылатын саласын анықтайды. 

 Костюм композициясы жан-жақты ұғымды қамтиды (латын сөзі 

«соmроzіtio» — шығару, құрастыру) басқа да өнер туындылары секілді костюм 

белгілі бір ережелерге сәйкес қолданылатын өзіне тән айқын әдістердің 

көмегімен тігіледі. 

 Суретші өзінің идеяларын дәнекер ретінде беретін материалдардың 

негізгі қасиеттеріне матаның беткі тығыздығы икемділігі, әдемілігі, қалыңдығы, 

түсі, жарқылдауы мен фактурасы жатады. 

 Композиция элементтерінің арасында да (форма материал, декор) заттың 

көзге көрінген бейнесі мен оның констукцияларының қоршаған орта мен адам 

арасында да болатын үйлесім сымбатты киімдер жобалаудағы негізгі 

шарттардың бірі.  

 Киімнің өте жақсы жобаланған композиция үйлесімді тұтас, өзінің бүкіл 

элементтері өзара байланысты, теңестірілген, сипаты жөнінен біртұтас болады. 

 Кез келген композиция үшін міндетті болып саналатын бірқатар 

қасиеттер де болады. 
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 Композицияның үйлесімді тұтастығы іскер, заңдылықтарға сақтауға 

негізделген элементтерді қосымша бағындырудың нәтижесі болып табылады.

  

 Композицияның екінші бір маңызды белгісі оның тектоникалығы болып 

табылады. 

 Тектоникалық — мұның өзі материалдық конструкциясы мен 

ұйымдастыруының жұмыс формасында көзге ақиқат түрінде  бейнеленуі. 

 Композиция жасау жұмысы бұйымның жалпы және маусымдық 

мақсатына байланысты жобаланатын бұйымның конструкциясын бегілеуден 

басталады. 

 Үйлесімді композицияның маңызды қасиеті оның тепе-теңдігі болып 

табылады — костюмнің мұндай жағдайында барлық элементтер өзара 

теңестірілу болады. Композицияның тепе-теңдік композицияның негізгі 

массасын оның орталығына қатысты үлестіруге байланысты. Басты бөліктің 

немесе композициялық орталықтың бар-болуы композиция тұтастығының оның 

аяқталуының қажетті шарты. 

 Композиция тұтастығындағы басымдауы басты бөлік болып табылады. 

Композиядағы бөліктердің қосымша бағыныштылығы олардың қандайда бір 

белгілері немесе қасиеттері бойынша қол жеткізуде болады. 

 Костюм композициясы жан-жақты ұғымды қамтиды латын сөзі 

«сотроzіtiо» — шығару, құрастыру) басқа да өнер туындылары секілді костюм 

белгілі бір ережелерге сәйкес қолданылатын өзіне тән айқын мәнерлі құрал 

әдістердің көмегімен тігіледі. 

 Біз журналдардағы мақалаларды, сурет асты сөздерін оқи отырып 

«силуэт» (сұлба) сөзін жиі кездестіреміз. Ол — заттың сыртқы сұлбасы, 

көлеңкесі деген мағынада айтылатын француз сөзі. Костюм сұлбасын 

айналдыра қарағанда—ақ бұрынғы ғасырлардағы костюмдерден біздің 

ғасырымыздың өткен онжылдықтарындағы костюмдерді оңай ажыратамыз. 

 Қазіргі заманғы костюмдер сияқты барлық өзіндік қайталанбас 

ерекшеліктеріне қарамастан оларды тікбұрыш трапециялы, үшбұрышты, 

сопақша тәрізді биіктігі мен көлеңденеңі адам сұлбасының пропорциясына 

жақын қарапайым геометриялық фигуралардың біріне жатқызуға болады. 

 Сонымен қатар, мәселен, тік сұлба дегеніміз сызықтары мен бұрыштары 

тіп-тік кәдімгі тік төртбұрыш емес. Бұл жерде костюмге бір қарағанда адамда 

пайда болатын жалпы әсерді айтамыз. 
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 Тіке сұлба өте-мөте кең тараған, ол етек жағына қарай аздап кеңейе түсіп, 

трапеция түріне келетін киімдер сияқты. Оны барлық жастағы және әр түрлі 

тұлғалы адамдарға ұсынуға болады. 

 Сопақша «толық» сұлбаны сән өте сирек ұсынады және ол дене стилінің 

табиғи пропорцияларына кереғар, көзге жағымсыз көрінетіндіктен, көп 

тұрақтамайды. 

 Сәндік сызықтар әдемілікке костюмнің аса маңызды бөліктерін сырт 

көзге баса көрсетуге арналған сызықтар сәндік сызықтар құрастыру 

сызықтарына тәуелді, көбіне олармен бірігіп кетеді.  

 Шикі сызықтар костюм киген тұлғаның сырттай тартымдылығын 

күшейтетін қасиетке ие. Мәселен бойлық тігістер тұлғаның толықтығын 

жасырып, елеусіздендіріп көрсетеді. Киімде пропорцияның маңызы өте зор. 

 Пропорция — костюм бөліктерінің өзара және адам тұлғасымен 

салыстырғандағы ара қатынасы. Салыстырмалы ұзындығы, кеңдігі, көкірекше 

мен белдемшенің, жеңінің, жағаның бас киімнің, ұсақ бөліктерінің көлемдері 

костюмдегі тұлғаны сырт көздің қабылдауына, оның денеге тура екендігін 

ойша бағалауына әсер етеді. Адам тұлғасының табиғи пропорциясына жақын 

арақатынас ең әдемі, жетілген «дұрыс» арақатынас болып есептеледі. Адамның 

төбесіне дейінгі биіктігі 8 рет, «бүктеледі» ал жақын сызығы тұлғаны шамамен 

3:5 қатынасында екіге бөлінді. 

 Нақ осы жерде пропорция туралы сөз болғанда Ежелгі орыс және Көне 

Греция сәулет өнерінің мәңгі өлмес сұлулығын еске түсіргіміз келеді, бұлар 

бір-бірінен соншама ұқсамайды және сонымен бірге, өзінің үйлесімімен, 

пропорциялардың, сызықтардың әшекейлерінің керемет шешемі табиғатқа 

етене туыстысы өзара жақын. Костюм адаммен бірге үнемі ғимарат мекен жай 

қоршауында болады. Ал ғимарат, әрине қаладағы сәулет жерінің туындығы, 

кәдімгі табиғат аясында болады. Сондықтан әр түрлі дәуірлерде сәулет өнері 

мен костюм өз уақытының көркем стилін бейнелейді, ал халықтық костюм ол 

стильдердің ең бір жақсысын, неғұрлым жетілгенін, мәңгі жасайтын бойына 

сіңіріп, ғасырлар бойы сақтап келеді. 

 Костюм массасы, оның ауыр немесе жеңіл секілді болып көрінуі әр түрлі 

себептерге байланысты. Киімде сызықтар, қосымша бөліктер, бөлшектер, 

әшекейлер неғұрлым көп болған сайын тұлға соғұрлым зор болып көрінеді, ал 

артық ештеңе жоқ кезде туысынан ауыр тұлғаның өзі еркін, жеңіл болып 

көрінеді. Тігісі бірдей болғанмен тығыз, жылтыр, қоңырқай, бедерлі, түкті 

маталар жеңіл, ақшыл, жұқа, тегіс, жылтыр маталарға қарағанда адамды 

ірілендіріп көрсетеді. 

Мата фактурасы мен түс гаммасын 
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таңдау негізі 

Жібек маталар артикулінің бірінші цифры топтың нөміріне сәйкес келеді, 

яғни талшықтық құрамына: артикулдің екінші цифры шағын топтың нөміріне 

сәйкес келеді – матаның құрылымы мен қолданылуына. Сондықтан, жібек 

жіптерден тоқылған барлық маталардың артикульінің бірінші цифрі – 1, басқа 

талшықтармен қосылған жібек жіптерден тоқылған маталардікі – 2, жасанды 

жіптен тоқылған маталардікі – 3, басқа талшықтармен қосылған жасанды 

жіптерден тоқылған маталардікі – 4, синтетикалық жіптерден тоқылған 

маталардікі – 5, басқа талшықтармен қосылған синтетикалық жіптерден 

тоқылған маталардікі – 6, тағыда  солай – солай. Креп маталары үшін 

артикульдің екінші цифрі – 1, тегіс тоқылған (полотналық, саржалық, атластық, 

айқаспалар) маталарынікі – 2, жаккард маталарынікі – 3, тағыда  солай – солай. 

Артикульдің үшінші және одан кейінгі цифрі өзгеруі мүмкін. Олар маталардың 

шағын топ ішіндегі реттік нөмірі. Барлық жібек маталарының артикулі бес 

таңбалы болып келеді. Соңғы екі топ штапель маталарын қамтиды.  

 Жібек маталарының ассортиментінде өнебойы өзгерістер болып тұрады. 

Ассортиментті кеңейту иілгіш, көлемді және кескінді синтетикалық жіптерді 

пайдалану нәтижесінде болады. Олардың өзін, немесе таза жібек пен жасанды 

жібектерге қосып қолданылады.  Ассортиментті кеңейтуүшін айқаспалардың 

күрделі түрлерін пайдаланып, жібек маталарды өңдеудің неше түрлі тәсілдерін 

пайдаланып (гофре, ойып, басып өрнектеу, жылумен өңдеу), іске асырамыз. 

Ассортиментті дамытудың негізгі бағыты: төсемдік беті жылтыр тығыз 

маталарды жасау; бетінің айырмашылығы өте айқын маталарды шығару, қатты 

ширатылған үлгілі жіптерді пайдаланып, жұқа селдір маталарды шығару; үзік 

сызықты немесе сетінеген сияқты маталарды шығару. 

Сәнді көйлектік  және көйлектін – костюмдік маталарды шығару үшін 

ацетатты немесе триацетатты талшықтан иірілген жіптер кең қолданылады, 

олардың жылтыр металл жіптермен қосылысы пайдаланылады; триацетатты 

талшығынан жасалған ауқымды жіптерді кескінді капрон жіптермен бірте 

ширатып та пайдаланады. Майда өрнекті, ірі өрнекті, айқаспамен тоқылған, 

жалаң қабат және көп қабатты, жатық боялған, баспалық суреті бар және ала 

тоқылған, тегіс және бедерлі құрылымды маталар шығару. 

Табиғат көркемдігін сүю, сұлулығын сезіну, түрлі – түсті ажырата білу 

жеке аламның өз басына ғана байланысты болғанымен, жалпы қоғам үшін түр – 

түс жайындағы мәлімет өте қажет. Осыған орай басқа да табиғи құбылыстар 

сияқты, түр – түс табиғатының тым күрделілігіне байланысты онымен бүгінде 

физика, физиология, психология, химия, оптика, астрономия, метрология, 

өнертану, лингвистика т.б. талап жатқан ғылым салалары ішінде түр – түс 

табиғатын, арнайы зерттейтін ғылым саласы орыс тілінде «Цветоведение» деп 
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аталады, осыған сәйкес қазақшалап түр – түстану ғылымы деп алуымызғы 

болады. 

Табиғатты түр – түс әлемінен таныс болу, оны тұрмыс – тіршілігімізде 

атқаратын аса қажетті қызметін білу тағы бар. Табиғаттағы кеше алуан түр – 

түстері мен олардың ренктерін адам баласы екі түрлі жолмен танып, біле алады 

екен. Олардың бірі – ғылыми жолда, екіншісі халықтық дәстүр, тәжірібе түр – 

түс әлемін ғылыми жолмен тану, әрине, осы құбылысты зерттеуге қатысты 

ғылым салаларының дамуына байланыстыболса, дәстүрлік тану белгілі бір 

қауымның ұзақ дәуір бойындағы өмір тәжірибесіне сүйенеді, хронологиялық 

алып қарасақ, әрине, дәстүрлік тану ғылыми танудан бұрын тұруы керек. 

Түр – түсті сезіну және қабылдау адамда пайда болатын сезімдерді 

зерттеу үшін негізгі психология ілімінде жататын көптеген құбылыстарды 

зерттеуге тура келеді. Мәселен, спектрдің тек қысқа толқындарынан тұратын 

жарық сәулесін көзінің ақауы жоқ адам көк түс ретінде көреді. Сол көк түсті 

сәуленің түсіп тұрған жазықтықты  ықшамдау бөліп, оның айналасына 

көлемдірек етіп ашық жасыл сәулені түсірсек, жаңағы көк түстің реңі күлгін 

қызылға айналып кеткенін байқау қиын емес. 

Түр  – түстердің өзара салыстырмалы қарама – қарсылықта болуы 

(контраст) адам белгілі бір түр – түс бейнесін ұзақ уақыт қараған соң көзі 

үйреніп, басқа түсті затқа кенет бұрылғанда ол заттың түсін бірден анықтай 

алмайтындай халде болады. Себебі: көздің тор қабығында болатын жарық 

сезгіш анализатордың қызметіне байланысты. Біз қараңғы бөлмеден ашық күн 

астына шыққанда бірден жарыққа қарай алмай, көзіміздікөмгейлей береміз, тек 

біраз уақыттан кейін ғана көру қабілетіміз орнына келеді, керісінше жарықтан 

қараңғы үйге кіргенде де алғаш екі нәрсені бағдарлай алмай тіпті көрмей 

қаламыз. 

Үйлесімділік. Адам өзін қоршаған табиғаттан ғасырлар бойы 

үйлесімділіктің неше алуан көріністерін байқап, оның әсемдік пен әдеміліктің 

көзі, бастау бұлағы екенін ұққан, әсіресе табиғаттағы түр – түс үйлесімділігі 

ғажайып әсерімен адам баласын таңғалдырып, оның мінез – құлқына, әдет – 

ғұрпына өз әсерін тигізбей қойған жоқ. Біз әсемдік пен әдемілікті әр кезде 

гүлге, жастық пен балалықтың белгісін көктемнің жасыл шөбі мен көк 

шыбыққа теңейміз. 

Түр – түстің айырмашылығы және атауы. Түр – түс айырмашылығы деген 

ұғым осы сияқты бірнеше топшылау жасауға өзінің дүдәмалдығымен себепші. 

Жалпы түр – түстің айырмашылығын анықтаудың бірнеше түрлі әдісі бар: 

фотометриялық, салыстырмалы, бірізді уақытпен анықтау және есте сақтау. 
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Түр – түс айырмашылығының тәсілдері олардың таулармен тығыз 

байланысты. Түр – түсті бір – біріне жақын екі әдіспен анықтауға болады. 

Бірінші әдіс – түр – түсті абсолютті негізде, яғни тек тікелей түр – түсті 

сезіну нәтижесі арқылы сипаттау. 

Екінші әдіс – екі түстің арасындағы айырмашылық немесе қанықтығы, 

реңі және жарықтығының өзгеруі шамасына байланысты сипаттау. 

Түр – түс гаммасы. Бұл да жартылай калька жолымен жасалған термин 

оның екінші сыңары – гамма /грек сөзі/ белгілі бір тәртіппен орналасқан түр – 

түстердің сәйкестігі үйлесімділігі деген ұғым береді. «Түр – түс гаммасы» деген 

түрлі – түстердің ренктердің қалай болса солай емес біріне – бірі жақын, 

бірінен – бірі туындайтын бірізділікпен орналасуын білдіреміз. 

Астарлық маталардың ассортиментінде атластық айқаспамен вискоза, 

ацетатты, вискоза – ацетатты жіптерден тоқылған маталар кептеп шығарылуда. 

Оларға қоса майда өрнекті, әр түрлі ірі өрнекті айқаспамен    тоқылған маталар 

да шығарылуда 

Плащтық матаның ассортименті баспалық суретті, полатнолық 

айқаспамен резіңкеленіп тоқылған маталардан толықтырылуда. Оларға лавсан – 

вискоза немесе вискоза – капронды аралас штапель жіптері пайдаланылады. 

Таза вискоза және триацетатты – вискозды,  триацетатты – вискоза – капронды 

аралас жіптерден штапель маталарын шығару кеңеюде. 

Қазақша мата атаулары. Мата атауларының ішінде бұрыннан көпшілікке 

белгілерімен қатар сирек қолданылатын және беймәлімдеу ақду, мыңсым, 

тұқаба, тапта, т.б. атаулар да бар. Осы мәліметпен танысып шыққан 

оқырмандарымыз ел аузындағы мата атауларын жинастырып, түсінік-

сипаттамаларымен қоса бізге жіберер деген үміттеміз.  

Қыжым              Берен                   Батсайы               Зеріп                   Мағанқара 

Қымқап Жібек Тапта Атлас Мыңсым 

Қырмызы Жібекатқан Сылаң Ақзу Мауыты 

Қамқа Дүрия Сұрып Шыт Шағи 

Кенеп Деке Сыңсыма Шибарқыт Пай 

Бөз Тік Сәндіп Шыдаған Пүліш 

Бейхасап Тұқаба Сиса Шәйі Ләйлі 

Бояқ Торқа Стамбұл Шұға Парша 

Бәтес Торғын Сәлдебоз Мақпал Күнтүн 
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Барқыт Барша Сәтен Манат 

  

 

Сызбаны салуға алғашқы берілгенді таңдау және негіздеу 

1 – кесте  

 

№ 

 

Өлшем атауы 

 

Шартты белгі 

 ГОСТ – қа 

сәйкес реттік 

нөмірі 

Өлшем бірлігі 

(шамасы) 

1 2 3 4 5 

1. Бойы Р 1 - 

2. Мойынның жарты орамы Сш 13 21 

3. Кеуденің үшінші 

жартылай орамы 

Сг 3 16 43,7 

4. Белдің жартылай орамы Cm 18 37,8 

5. Бөксенің жартылай 

орамы 

Сб 19 47 

6. Иық орамы Oп 28 28 

7. Алдыңғы бойдың белге 

дейінгі ұзындығы 

Дтп 36 46 

8. Қолтық ойындысының  

ұзындығы 

Впрз 39 24 

9. Арқа бойының белге 

дейінгі ұзындығы 

Дтс 40 49 

10. Қиғаш иықтың биіктігі Впк 41 47,6 

11. Кеуде ені Шг 45 19 

12. Арқа ені Шс 47 18 

13. Қиғаш иықтың биіктігі Впкс 72 47,6 

14. Жең ұзындығы Др - 68 

15. Білектің орамы Озап 24 25 
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16. Иық иінінің кеңдігі Шп 31 17 

17. Бұйымның белден төмен 

қарай есептегендегі 

ұзындығы 

 

Дсп 

 

49 

 

118 

 

 

 

 

Киімнің құрылуы 

  

 Конструкция — мұның өзі әлде ненің құрылымы құрылуы, құрылғысы. 

 Киімнің құрылысына, былайша айтқанда, оның дайындалу әдісіне 

байланысты конструкция пішілген және пішілмеген киімдерге бөлінеді. 

 Қазіргі киімді жазық материалдардан және басқа да маталарынан 

басымырақ дайыңдайды. Осыған байланысты пішілген киімдер 

конструкциялары анағұрлым көбірек таралуда.  

 Пішілген киім конструкцияларының өзіндік құрылымы бар. Ол белгілі бір 

конфигурация мен өлшем детальдарынан тұрады. Олардың қосылысы аталмыш 

тәртіпте керекті форманы алуды қамтамасыз етеді. 

 Пішілмеген киімнің конструкцияларын жіптерді тоқу, талшықтарды тұту 

арқылы балқымадан, сондай-ақ жазық материалды адам денесіне киетін белгілі 

бір формадағы киімді қалыптастыру жолымен алынады. Қазіргі уақытта соңғы 

тәсіл мүлдем қолданылмайды десе де болады, тек ол киімнің кейбір түрінде  

ғана сақталады. 

 Пішілмей тоқылған киім өндіруінің үнемділігі, жоғары эластикалығы, 

денеге қонымдылығы, киюге ыңғайлылығының арқасында анағұрлым кең өріс 

алып отыр. Алайда бұл тәсілмен күрделі формалы киімді алу едәуір қиын. 

Мұның өзі пішілмеген тоқыма киімді қолдану өрісін шектейді. 

 Талшықты формаға келтіре шаңдату әдісімен де одан киім алып, оны 

одан әрі арнаулы желіммен жабыстырудың әрекеттері, сондай-ақ 

полихлорвинила балқымасынан киім қалыптастыру әдісі қолданылды. Әзірге 

мұндай киім кейбір гигиеналық зиянды қасиеттердің (ауа өткізгіштігінің 

төмендігінен, игироскопиялығының және басқалардың) салдарынан, күрделі 
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формаларды алудың қиындығынан және тағы басқалардың салдарынан 

шектеулі қолданылып жүр, бірақ өндірістің үнемділігі мен әдісінің икемділігі 

жоғары болуы арқасында болашақта бұл әдістердің перспективасы кеңінен 

қамтамасыз етіледі. 

 Пішілген киім конструкциялары жазық материалды конструктивті 

жүйелердің негізгі детальдарына болу арқылы алынады. 

 Конструктивті жүйелер — олар киім детальдарының форма құруға 

белсене қатысатын және бәрінен бұрын сәндік жүгін арқаламайтын контурлы 

жүйелер. Бұл жүйелердің конфигурациясын өзгерту форманы өзгертуіне әкеп 

соқтырады. 

 Негізгі детальдарды конструктивті жүйелерге бөлу қажеттігін адамның 

анатомиялық дене бітімі тудырды. Сондықтан бұл жүйелер дененің бұлтиып 

немесе қабысыңқырап тұрған тұстарына жақын немесе бүйір тұстары көлденең 

тартылады. Көп ретте бөлу желке мен қол, бел, кеуде мен жауырын жүйелеріне 

көлденең, сондай-ақ иықтың орта тұсына, дененің кеуде мен бүйір тұстарына 

көлденең бағытта өтеді. Негізгі детальдардың санын бөлу жүйелерінің саны 

мен орналасу жағдайы анықтайды. 

 Негізгі детальдардың санына қарай конструкция бір және көп детальды 

болып бөлінеді. Неғұрлым көбірек тарағаны бірнеше детальдан тұратын 

пішілген киім. 

 Иықты киімнің, яғни дененің жоғары бөлігі тіреп тұратын киімнің негізгі 

детальдарына (блузалар, көйлектер және т.т.) бойлық, өңір, жең мен жаға 

жатады. 

 Бойлықтың мынадай жүйелері болады. 1-2 — орта жүйе, 2-3 — мойын 

ойығы жүйесі, 3-4 — иық кесіндісі жүйесі, 4-5 ойық кесіндісі жүйесі, 5-6 бүйір 

кесіндісі, 6-7 етек жүйесі. 

 Детальдардың саны мен конфигурациясы тұрақты емес, мода киім 

пішімінің, форма құрылымы мен беткі түрінің дене бітімі ерекшелігінің, 

материалдар қасиетінің, технология талаптарының және басқалардың әсеріне 

өзгеріп отырады. 

 Пішу — киімнің белгілі бір конфигурация мен өлшем детальдарына 

бөлінуінің тарихи қалыптасқан сипаттамасы. Бөліну сипаты бойынша киім 

мойын тұсында жағалы және жағасыз түрлерге бөленеді. Сөйтіп олар негізгі 

детальдары бар мақсатты түрде пішімді мүмкін. 

 Бүйір бойлықты тік жүйелеп бөлу сипатына байланысты бұйым мынадай 

түрге бөлінеді. 
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 Бір пішімнің төңірегіндегі әрбір нақтылы кезең үшін конфигурация мен 

бөлу жүйелері орналасуының өзіндік варианттары қалыптасады. 

 Осындай белгілі бір кезеңге қалыптасқан бөлу варианттарын үштік 

варианттар деп атау қабылданды. 

 Келтірілген тізім киім пішудің көптеген түрін молынан қамтылмайды. 

Аталған түрлердің әрқайсысының кейініректе қарастыруға болатын бірнеше 

варианттары бар. 

 Детальдар саны мен конфигурацияға киім формасы белсенді түрде әсер 

етеді. Ол неғұрлым қарапайым болса конструкция детальдары соғұрлым аз 

саннан тұрады. Мысалы, тұтас тігінен пішілген көйлек бір-ақ детальдан, ал 

күрделі формалы көйлек ондаған және одан да көп детальдардан тұрады. 

 Детальдар санының бұлай еселене түсуі көп ретте негізгі детальдардың 

конструктивті декаративті жүйелері арқылы қосымша мүшеге бөлінуінің 

салдарынан болады. Бұл жүйелері қосымша мүшеге бөлінуінің салдарынан 

болады. Бұл жүйелер қажетті форманы алуға да, оның сыртқы бетін белгілеуге 

де қатысады. 

 Конструктивті-декоративті жүйелерге бедерлі жүйелер мен қиындылар 

жатады. Форманы өзгертпестен бұйымның сыртқы бейнесін түрлендіре түсуге 

талпыныс тудыратын құрамдас бөліктерге деталдардың қосымша бөлінуі сирек 

кездеседі. Ондай бөлінуді декоративті деп атайды. 

 Бұйымдағы детальдар санын тігін материалдарының қасиеттері мен 

өлшемдері тудыруы ықтимал. Мәселен мұндай тігін материалының да, нағыз 

былғарының да шектеулі кеңдегі детальдар санын арттыруға итермелейтін 

бөлудің қосымша жүйелерін енгізуге мәжбүр еткізеді. Кейбір тігін 

материалдарында үтіктеуге, созуға, жіп жүйелерінің арасындағы бұрыш 

өзгерістерінің жол бермейтін қажетті кластикалық термоплатикалық 

қасиеттерді және басқалардың жоқтығы қосымша бөлуді енгізуге қажеттігіне 

мәжбүр еткізеді.      

 Кейде материалды үнемдеу мақсатымен немесе технологиялық 

ерекшеліктерге байланысты қосымша бөлулер детальдардың көзге көрінбейтін 

учаскелеріне енгізіледі. Бұл бөлулер барынша қондырмалардың (мысалы жаға 

астарына, белге және басқаларға) тууына итермелейді. Мұндай бөлулерді 

технологиялық деп атайды. 

 Аталмыш физикалық-механикалық және гигиеналық қасиеттері бар киім 

алу үшін қажет болған жағдайда материалдарды қосымша қабаттары 

қолданылады. Сөйтіп, пакеттен материал қабаттарының саны жөнінен киім бір 

қабатты көп қабатты және құрама қабаты болуы мүмкін, көп қабатты киім 

қабат саны бойынша бірыңғай детальдар мен тораптарының бөлігі басқалардан 
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гөрі көбірек қабаттардан тұратын әртүрлі болады. Мұндай конструкциялық 

тұсына қарағанда өңірінде материал қабаттарының саны көбірек болатын 

пальтодан жиірек кездеседі. 

 Пакеттегі әр қабатқа киімнің түріне, белгісіне, қызметі мен формасына 

тұтынушының және тағы басқаларына байланысты әртүрлі материалдар 

пайдаланылады. 

 Негізгі детальдарға пайдаланылатын материалдар құрамы жөнінен бір 

тектес (барлық негізгі материалдар бір материалдан пішіледі) және құрама 

(деталдардың бір бөлігі екінші материалдан пішіледі) конструкциялы болады. 

Мысалы көйлектің тұтас бойы тығыз жібектен, ал жеңдері шілтерлі матадан 

пішіледі. 

 Аталмыш қасиеті бар қажетті форма мен конструкциялы киім алуы үшін 

киім құрайтын детальдарды әртүрлі тігістерімен өзара жалғастырылады. 

Олардың негізгі жалғастырушылары: қайып тігу, сирете тігу, қаби тігу, 

қабыстыра тігу, түйістіре тігу. 

 Детальдардың жиектері, төмендегі конструкциясының жиектік 

тігістерімен көмкеріледі. Оның ашық және жабық қиындылары бар бүгіс, 

көмкершеге және көмкермелі рамкаға тігу, байланыстыра тігу. Өңдеу үшін 

әртүрлі бедерлі тігістер қолданылады. 

 Детальдар жіптерге, желімдерге қыстырылады немесе қиюластырылады. 

Кейбір детальдарға қосымша тығыздық пен серпінділік беру үшін 

бидайды негізгі детальдарға жіппен немесе желімдеу әдісімен жалғастырады. 

Мысалы, көйлек пен блузаның жағасына бидайды жағаның ішкі жағына 

желімдейді, сөйтіп детальды тығыздай түседі.  

 

 Қосымшаларды таңдау және негіздеу 

 Қосымша — киім детальдарының чертежін алу үшін (адам денесінің 

сыртқы бетінің чертеж — жазуына емес) дене өлшемдеріне үстемелеп 

қосылатын шама қосымша бірнеше бөліктен құралады. Олардың негізділері 

пакеттің толықтығына, дене динамикасына, форма жасауға және әсемдікке сәл-

сәл мүмкіндігі барлар болып табылады. 

 Сәл мүмкіндігі бар қосымша организмнің (тыныстық, қан айналымының 

қозғалыстың және басқалардың) бірқалыпты қызмет етуін қамтамасыз етеді. 

Оның шамасы тұрақты 2 см-ге тең. 
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 Пакет қалыңдығының қосымшасы — оның өзіндік материалдардың астар 

қабаттарының қалыңдығын ескеретін қосымша. 

 Қосымша теориялық есеп-қисабы жорамалдау арқылы жүргізіледі, киім 

қиған кезде белгілі бір бір қалыңдығы бар өзіндік шеңбер сақина тәрізді 

болады. Сыртқы және ішкі сақиналар шеңберлерінің ұзындықтары арасындағы 

айырмашылық өзінше пакет қалыңдығының қосымшасын көрсетеді. Іс 

жүзіндегі қосымша пакет қалыңдығының әр метріне 0,5 см есебімен 

белгіленеді. 

 Пакет үшін оның шамасы 1 см-ге, ал пальто үшін 1,5-2 см-ге тең етіп 

алынады. Қозғалыс еркіндігінің қосымшасы статистикадағы өлшемдер мен 

салыстырмалы түрдегі динамикалы дене өлшемдері өзгерістерінен, киім 

конструкциясы мен оның материалдарынан туындайтындығынан көрінеді. 

 Конструкциялау практикасыңда қосымшаны құрайтын алғашқы үшеудің 

қосындысын техникалық қосымша деп атайды. 

 Бұйым кеңдігі жөніндегі техникалық қосымша киімнің бірыңғай түрлері 

үшін бірсыдырғы тұрақты болады, сондықтан оны ескермейді. Сонымен бірге 

техникалық қосымша омыраудың жартылай өңір мен бойлықтың кеңдігіне 

және ұзындығына, бел мен тұтас өңірдің ұзындығына, жеңнің ұзындығына, 

ойықтың кеңдігіне беріледі.  

 

Сызба торының алдын-ала есептеулері 

 Алдын-ала есептеудің мәні тұтасымен кеуде сызығы мен қосымшаларды 

ескер отырып, учаскелер (арқа, ойық және өңір) бойынша бұйым кеңдігін, жең 

өлшемдерін, олардың ойық өлшемдері мен байланысын анықтауда болып отыр. 

 Кеуде жүйесі бойынша бұйымның кеңдігі сол деңгейде максимум кеңдігі 

бар дене учаскелерінің қосындасы шамасымен анықталады. Ондай учаскелерге 

мыналар жатады: арқа жағынан — арқа кеңдігі, қол жағынан — қолдың алды-

артқы диаметрі кеуде жағынан — неғұрлым томпиып тұрған кеуде бездері  

нүктелерінің деңгейіндегі кеуде кеңдігі 

 Алайда 

ОСТ 17-326-81-де ШгІІ өлшемі жоқ. Оны тек есептеу жолымен ғана алуға 

болады. 

Ш II = Ш + (С II - С I) 

 Киімдегі қажетті еркін қозғалыста қамтамасыз етіп, дененің аталып 

өтілген учаскелерінің әрқайсысының өлшемдеріне берілген форманы алу үшін 
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П қосымшасының белгілі бір бөлігін қосады. Учаскелер бойынша П 

қосымшасы үлестіру бұйымының әдісін, формасы мен пішімін, оның мақсатын, 

тігін материалдарының қасиеттерінің және басқаларды ескере отырып 

белгіленеді. 

 Бұйымның белгіленетін чертежі үшін учаскелер бойынша Пг қосымшасын 

мынадай түрде үлестіру қабылданылған: арқаға 25%  өңірге 15% , ойыққа 60% 

Пг. 

 Жең кеңдігін жоғары қарай (ойық астын) есептегенде ең алдымен жеңнің 

қажетті кеңдігін Шр.ж белгілейді. Оны қолдың және иық орамы қосымшасынан 

Пә.п туындата анықтайды. 

Шрж = Оп.в + По.р 

 Содан соң жеңнің есептеу кеңдігін Шр.р былайша айтқанда ойықтың 

белгіленген кеңдігіне сәйкес келетін кеңдікті анықтайды. Есептеу формула 

бойынша орындалады. 

Шр.р = 2Шпр (1 + Н) + Рс.пр - 1,8 Пв.ок + 34Н - 1,8 

 Табылған шаманы жеңнің қажетті кеңдігімен салыстырады, егер бұл 

шамалар тең болмаса, бірақ айырмасы — 0,4 см деп асып кетпесе онда одан 

арғы есептеулерді жеңнің есепті Шр.р кеңдігіне пайдаланады. Егер Шр.ж мен 

Шр.р арасындағы айырма 0,4 см-ден асып кетсе онда жеңнің кеңділігі 

түзетіледі. Түзетуді жеңнің кеңдігін, ойықтың кеңдігі мен теңдігін немесе жең 

ойығы бойыдла мата қонымының нормаларын өзгерту жолымен жүргізіледі. 

Мысалы, жеңнің кеңдігін — 1 см-ге өзгерту арқылы ойық кеңдігін — 4-см-ге 

немесе оның тереңдігі р—1 см-ге өзгертуге болады. Егер Шр.р Шр.ж-дан кем 

болса, онда жең ойығы бойынша матаның қолымен арттыруға болады, ал егер 

Шр.р Шр.ж-ден артық болса, онда қонымды кішірейту керек. 

 Жеңнің қажетті кеңдігін есептеу формула бойынша былай анықталады. 

Шр.ж = Оп.в + По.п : Шр.ж = 30,5 + 6 = 36,5 

 Жеңнің есептеу кеңдігі формула бойынша былай анықталады: 

Шр.р = 2 Шпр (4 + Н) + Пс.пр - 1,8 Пв.ок + 34Н - 1,8; 

Шр.р = 2 • 14,1(1+0,1) + 2 - 1,8 • 0,5 + 34 • 0,1 - 1,8 = 33,72 

 Сонда Шр.ж > Шр.р болып шықты. Мақта-матадан тоқылып, оң жақ 

тығыздығының төмен болуына байланысты жең ойығы бойынша қонымда Н 

ойық ұзындығының әр сантиметріне есептегенде 0,85 см-ге арттыруға болады. 

Шр. ж мен Шр. р арасындағы айырма 0,4 см-ден асқан жоқ. 
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 Жең чертежінің есебі мен құрылымы Шр.р — 36,8 см шамасынан 

жүргізіледі. 

 Келтірілген есептеулердің бәрі де Пг қосымшалары үшін 3 см-ден 6 см-ге 

дейін, Пс қосымшалары үшін 1-ден 4 см-ге дейін Ппо қосымшалары үшін 4-тен 

8 см-ге дейін дұрыс. Егер тіпті қосымшасы соншалық көп бұйымның немесе 

ойық асты жеңнің кеңдегі жеткіліксіз болған жағдайда детальдің паралель 

немесе конустық кеңейтуі қолданылады.  

 

 Қосымшаларды таңдау және негіздеу 

 Қосымшалар еркін қозғалу үшін, киімнің түріне атқаратын қызметіне 

оның модельі мен силуэтіне қарай тағайымдалады. Қосымша киім 

бөлшектерінің сызбасын алу үшін дене өлшеулеріне үстемелеп қосылатын 

шама, қосымша бірнеше бөлшектерден тұрады: олардың негізгілері дене 

толықтығына, дене динамикасына форма жасауға әсемдікке сәл мүмкіндігі бар. 

Оның шамасы тұрақты 2см тең. 

Есепке алынбайтын қалыңдығының қосымшасы – оның өзі киімнің 

материалдық астар қабаттарының қалыңдығының ескертіп қосымша жалғыз 

және қос қабатты киім үшін (көйлек, көншек) бұл қосымша есепке алынбайды, 

өйткені киімнің сыртқы және ішкі сақиналар шеңберінің ұзындықтары 

арасындағы айырмашылық пакет қалыңдығының әр метріне 0,5см белгіленеді. 

Жакет үшін оның шамасы 1см – ге, ал польто үшін 1,5 – 2см тең. 

Қозғалыс еркіндігінің қосымшасы статистикадағы өлшемдермен 

салыстырмалы түрдегі динамиканы дене өлшемдері өзгерістерімен киім 

кострукциясымен оның материалдарынан туындайтындығы көрінеді. 

Қосымшаны анықтау кезінде дене өлшемдерінің өзгерісі туралы деректер адам 

денесі тарапынан материал неғұрлым көбірек созылса, қосымша соғұрлым 

азырақ болады. 

Форма жасаруға қосымша негізгі конструкциялық бөліктер бойынша киім 

қонымының сәндік дәрежесіне, бұйымның киіліміне өлшемі мен бойына 

байланысты бөлінеді. Қосымша неғұрлым аз болса, бұйым соғұрлым ыңғайлы 

болады.  

Қосымшаларды учаскелерге үйлестіру ойық тереңдігінің ескере отырып 

жүргізілуі тиіс. Ол неғұрлым үлкен болса, ойықтың тереңдігіне қосылатын 

қосымшаның бөлігі соғұрлым үлкен болуы тиіс. Белге дейін жеткізе ойған 

кезде ойық кеңдігінің қосымшасы 0 – ге тең болуы керек. Ал Пг – нің барлық 

қосымшасы артқы бойлықпен өңірдің арасында мынадай қатынаста үлестіреді, 
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артқы бойлық қосымшасы 60 - 65℅  және  өңірге қосылатын қосымша 35 - 40℅ 

тұрады.     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 – кесте  

№ Қосымшалардың 

шартты белгілері 

Қосымшалардың атауы Мөлшері 

(см) 

1 2 3 4 

1. Пг Үшінші кеуде жарты орамының 

қосымшасы 

5 

2. Пт Бел орамының жарты орамының 

қосымшасы 

1 

3. П6 Бүйір орамының жарты орамының 

қосымшасы  

2 

4. П9тп Алдыңғы бойға, белге дейінгі 

ұзындыққа берілетін қосымша  

1 
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5. П9тс Арқа бойының белге дейінгі 

ұзындығына берілетін қосымша 

0,5 

6. П.о.п Иық орамының қосымшасы 4 

7. П.ш.гор Мойын кеңдігінің қосымшасы 0,5 

8. Ш.ш.с Арқа еніне қосымша 1,2 

9. П.ш.п Көкірек еніне қосымша 0,8 

10. П.с.п.р Қолтық ойындысының қосымшасы 2 

                           

 

 

 

 Сызба торының жобаланған есебі. 

 

                                                                                                  3 – кесте  

 

 

 

№ 

 

 

 

Сызба бөліктері 

 

 

Сызбадағы 

шартты 

белгі 

 

Сг3 – 

бөліктерге  

бөлу 

(см) 

 

Қосымшаны 

бөліктерге 

бөлу  

П (см) 

 

Кеуде мен 

қосымша 

Сг+П 

бөліктері 

(см) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Арқа енінде  

 

Г10Г11 

   



38 

 

2. 

 

Қолтық 

ойындысы 

 

Г1Г4 

   

 

3. 

 

Көкірек енінде 

 

Г3 Г3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызба салуға қажетті есептеулер 

4 – кесте  

№ Конструктивтік 

бөліктер 

формулалар Есептеулер  Нәтиже 

(см) 

1 2 3 4 5 

1. ОО2 Оп+Псп 28,8 36 

2. ОМ Др – 6,5  68 – 6,5 61,5 
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3. ОР1 -  - 12 – 14  

4. ММ1 ММ2 (0зап+6+4):2 (25+6+4) 17,5 

5. ММ3 - - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызба торына қажетті есептеулер 

 

№ Конструктивтік 

бөліктер 

Формулалар Есептеулер Нәтиже 

(см) 

1 2 3 4 5 

1. ТН - - 118 

2. ТШ Сб:2 47:2 23,5 

3. ШБ ТШ:2 23,5:2 7,8 

4. ТК Дбрюк:2+5 118:2+5 59,5 
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5. Ш1Ш2 Сб:2 47:2 23,5 

6. ШШ1 ШШ2∙0,6 23,5∙0,6 14,1 

7. ШШ2 Ш1Ш2∙0,4 23,5∙0,4 9,4 

8. Ш2Ш3 Сб:10-1 23,5:10-1 3,7 

9. Ш2 - - - 

10. Т2Т3 (Ст:2)+2 (37,8:2)+2 20,9 

11. КК1; КК2 (Ск+Пк):2-1 (20+4):2-1 10 

12. НН1; НН2 (Ш.низ:2)-1 (20:2)-1 9 

13. К1К3; К2К4 - - 2 

14. Н1Н3; Н2Н4 - - 2 

15. Т4Т5 (сб:10)-1,5 (47:10)-1,5 3,2 

16. Б3Б4 - - 3,2 

17. Ш3Ш4 (сб:10) 47:10 4,7 

18. Ш4Ш5 - - 2 

19. Т5Т6 Ст:2+3 37,8:2+3 13,9 

 

 

Конструкция сызбасын салу 

Құрастыру сызбасын салу үшін алғашқы берілгенді таңдау негіздеуге 

құрастыру методикасын таңдау мен негіздеу және құрастыру сызбасын салу 

үшін алғашқы берілгенді негіздеуден тұрады. Инженерлік құрастыру 

бұйымның техникалық құрылысын творчестволық жағынан алдын – ала 

анықтайды. Осы кезеңде шешілетін негізгі міндеттер үлгілердің көлемі 

форманың жазық детальдарының өлшемдерін кезінде осы форманың 

қалыптасатынын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге конфигурация мен 

детальдың өлшемдері бұйымның кез – келген тұсындағы қабаттар саны мен 
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материалдың түрі, топтарымен жалғастырудың құрылымы бұйымның адам 

денесіне жақсы қонымын пайдалануға ыңғайлылығымен үйлесімін ағзаның 

қызметіне қолайлы жағдайлардың өндіріс үнемділігін және тағыда басқаларын 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Көркем құрастыру болашақ бұйымның көркем бейнелейтін ізденістерге 

және заттай көрінісін ізденістіруге де байланысты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекал спецификациясы 

5 – кесте  

Бөлшектердің 

атауы 

Бөлшектер саны Есептеулер  

Лекал бойынша Пішілгенде  

1 2 3 4 

Жамылғы     

Арқа бойы 1 1 Тұтас пішілген 

Алдыңғы бойы 1 1 - 

Жейде     
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Арқа бойы 1 1 Тұтас пішілген 

Алдыңғы бойы 1 1 - 

Жең 1 2 - 

Тік жаға 1 2 - 

Шалбар     

Алдыңғы бойы 1 2 Тұтас пішілген 

Артқы бойы 1 2 - 

 

     

 

Құралдар мен өңдеу тәсілін таңдау 

 1.  Жұмыс орны, құралдар.  

 Әуелі жұмыс үстелі жөнінде. Матаны пішу үшін үлкен тік бұрышты үстел 

қажет, үстел жанында тіккен кезде, оның үстінде көйлектің үлкен бөлшектері 

еркін жататын болу керек. 

 Үстелден басқа: үтіктейтін үлкен тақта, үтік, бастыратын маталар керек. 

 Жұмыс басталмас бұрын сіздің үстеліңізде те қажетті заттар, сол 

жағыңызда — пішу нәрселері, оң жағыңызда — қайшы, сызғыш, бор, жіп, ине, 

түйреуіш, оймақ, суыртпақтар алып отыратын істік болуы керек. Әрдайым 

жаныңызда болатын нәрселер: сантиметрлік таспа, кескіштер, негізгі және 

қосымша бөлшектерді сызуға арналған қағаз, лекало қию үшін орама және 

сызықтарды тексеруге арналған калька болу қажет. 

 2.  Матаны пішуге әзірлеу. 

 Көптеген маталар жуылғаннан кейін ұзындығы мен ені аздап шуиды. 

Сондықтан маталарды пішпес бұрын шуыту жұмыстарын жүргізілуі тиіс. Бірақ 

бұл барлық мата үшін міндетті емес. Шуыту кезінде матаның талшықтық 
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құрамы ескеріледі. Үй жағдайындағы апшыту жұмыстары былай жүргізіледі. 

Жөн маталарды тігіс су бүркегішпен дымқылдайды. Сосын полоткалы дымқыл 

сүлгіге мата таза кепкенше үтіктейді. Жасанды талшықтарды сулеп сәл ғана 

сығады да, құрғақ - жаймаға орап, 2-3 сағаттан соң ашып матаны үтіктейді. 

Матаны пішуге жаяр алдында ұзындығы мен ені түгелдей ескеріледі. 

Матаны жаю. 

Матаны жаюды екі әдіспен жүргізуге болады. 

1.  Бүкпесін екіге қайырылған. 

2.  Ашық түрде. 

 Бұйымды дайындау шартынан І-ші әдісті қолданады. Бүктеп жаю, яғни 

мата ұзындығы бүктеп, оң бетін ішкі жағына қарата отырып, ұзына бойына 

жаю болып есептеледі. Ашық түрде жаю кезінде матаның барлық ұзындығы 

мен ені түгел ашылып жайылады. Оң беті төмен қаратылады. 

 3.  Үлгілерді орындау 

 Үлгілерді мата бетіне орындауда суретін, түктерін жіп бағытын ескеру 

қажет. Суретті матаны пішу күрделі процесс. Егер маталар көзді немесе 

жолақты болса, онда пішер алдында суретті бір-біріне дұрыс келтіру қажет. 

Түкті маталардағы үлгілер бір бағытта қойылады. Түк бағыты үлгіге қарама-

қарсы қойылса мата көркі артады. 

 Үлгілерді айналдыра сызу 

 Үлгілерді үшы үшкірленген бор немесе сабынмен екі сызық арқылы 

айналдыра сызады. 1-ші сызық үлгілер контурынан алынады да, 2-сі тігістік 

қосымшаларды қалдырып, үлгілердегі бақылау сызықтарын, бүкпелер 

сызықтарын келтіріп сызады. Сызықты тігістер иық бүйір, жең және жеңді 

қолтық ойындысына біріктіруде тігіс ені 1,5-2 см, ал белдемшенің сәнді 

сызықтары 2-5 см аралықта болады. 

 4. Матаны пішу 

 Мата 2-ші контурлі бор сызығымен сызылады. Тез қозғалған жылтыр 

маталар екі қабатталып бүктелгеннен кейін қозғалысы көп болады. Сондықтан 

олар әрбір 10 см сайын түйреуішпен бекітіледі. Мата бетіне таңдап алынған 

фасондағы лекалалар түгелдей орналастырылады. Кейбір маталар болмасын 

лекалаларды орналастыру барысында мата үнемділігін ескеру қажет. Сонымен 

бірге лекалалар контурын сызған кезде жоғарыда қабылданған тігістер 

сақталынуы тиіс. Қырқу процесі кезінде мата жоғары итерілмейтіндей 



44 

дәрежеде қайшы жүзі қойылады және оны осы процесті сақтай отырып 

жүргізіледі. 

 Техникалық қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулар 

 1. Еңбекті қорғау өндірісті ұйымдастыру аса маңызды және қажетті 

элементі және ол техникалық санитарлық тазалық шаралардан құралады. Бұл 

шаралар денсаулық және қауіпсіздік жағдайдарын жасауға жәрдемдеседі.  

Ғылым мен техникалық жаңа жетістіктерін ескере отырып техникалық 

қауіпсіздіктігімен өндірістік санитариялық ережелерін сақтау керек. 

 Тігін машиналарымен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік 

сақтау нұсқасы 

 I. Жалпы қауіпсіздік талаптар 

1. Тігін машинасының қауіпті орындары 

1.  Ине 

2.  Жіптартқыш 

3.  Маховик 

4.  Қайысты желек 

2. Тігін тігушінің міндеті 

1.  Қауіпсіздік ережелерін оқып, методын үйрену 

2.  Өзіне тиісті жұмысты орындау. 

3. Қорғаныс жабдықтарсыз, жөнделетін машиналарда жұмыс істеуге болмайды. 

4.  Жарақаттанғанда медпунк және шеберге хабар беру тиіс. 

II. Жүмыс алдындағы қауіпсіздік шаралары: 

1. Арнайы киім кию. 

2.  Өз жұмыс орнын тексеру. 

III. Машинамен жұмыс істеу уақытындағы қауіпсіздік шаралар мен қауіпсіздік 

әдістер. 

1. Үстел және астыңғы жіптердің сабақталуы мен инені ауыстыру тек қана 

электр двигателін өшіру барысында жүргізіледі. 

2. Жіптартқыш шаш орап кетпеу үшін машинаға жақын еңкеймеу тиіс. 
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3.  Тігіс жүргізгенде бұйымды иненің екі жағынан қолмен ұстап отыру керек. 

4.  Машина жұмыс істеп тұрғанда инеге жақындауға болмайды. 

5. Машина тазалау және майлау тек қана электр двигателін өшіру барысында 

орындалады. 

ІҮ. Үтіктеу жұмысындағы қауіпсіздік шараларымен қауіпсіздік әдістер 

1.  Жарақат алмау үшін үтікті ұқыпты пайдалану керек 

2.  Үтік затты қызып кетпеу керек. 

3.  Үтік сымы қызған үтік бетіне айқаспауы керек. 

4.  Үзіліс уақытында үтікті өшіру керек. 

5.  Үтік жұмысында ағаш немесе резинкалы кілемше болу керек. 

Ү. Ине және қайшы жұмысының қауіпсіздік ережесі 

1.  Ине мен түйреуіштерді киімге түйреуге, ауызға салуға болмайды. 

2. Сынған инелерді түйреуіштерді, катушкаларды тастамай жинап ыдыстарға 

салу керек. 

3.  Қайшыларды белгілі қораптарға сақтау керек және қайшыны жабық алмас 

бетінен ұстап сақина жағын ұсыну керек. 

 

Өңдеу тәртібі 

Киімді жеке тапсырыс бойынша дайындау мынадай келесі этаптардан 

тұрады. 

Конструкциялық технологиялық киімді дайындау арқылы өндірісте жаңа 

сән үлгілерін қолдану киімді суретті консультантпен бірге және пішілуінің 

көмегі арқылы тапсырыс берушінің жеке сұранысына қарай сән бағытына сай 

(фасон. Таңдау, материал таңдау, өлшем алу, паспортын дайындау осындай 

жұмыс түрлері жатады) материалды пішуге дайындау (примерка) тапсырыс 

берушінің дене ерекшелігіне қарай параметр фасонын таңдау, өлшем алудан 

киін киімді тігу, дайын киімді тапсырыс берушіге өлшеп алып тапсыру. 
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Ылғалдық – жылумен өңдеу жұмыстары. 

Бұйымдардың сырт көрінісін П.Ж.О (ВТО) өткізудің сапасына 

байланысты болады, сондықтан оны дұрыс орындаудың үлкен маңызы бар. 

Дымқылдық – жылулық жұмыстар. 

Бұйымдардың сырт көрінісі дымқылдық – жыулық өңдеуден өткізудің 

сапасына байланысты болады, сондықтан оны дұрыс өңдеудің маңызы бар. 

Дымқылдық – жылулық жұмыстарды атқарған кезде мынадай ережелерді 

сақтау қажет. 

1. Бөлшектерді алдын – ала дымқылдайды немесе булайды, содан кейін 

толық кепкенше үтіктейді. 

2. Тігісті үтіктер алдында оны екі жағынан отырғыза үтіктеп алу керек. 

Кейін шығыңқы жерлерді бөлшектер бетіне жатқыза үтіктейді. 

3. Дымқылдық – жылулық өңдеуді ішкі жағынан тігіс бетіне ешнәрсе 

жаймай-ақ оң бетіне жайып ақтару керек. 

4. Бұйымдарды дымқылдық – жыулық өңдеуден өткізу негізінен ішкі 

жағынан, ал преске салуды оң жағынан атқарады. 

5. Үтіктеген соң көктеу жіптері қалатын мата бөлшектерінің шет 

жақтарын дымқылдық – жылулық өңдеуден екі қайтара өткізу ұсынылады: 

алдымен сәл дымқылдап немесе дымқылдамай үтіктейді, сосын бөлшектерді 

қажетінше дымқылдап қайта үтіктейді. 

6. Дымқылдық – жылулық өңдеуден өткізу нәтижесінде бұйым 

бөлшектерінің оң жақтарында жылтырап қалған жерлерін булау көмегімен 

келтіреді. 

7.  Ашық түсті материалдардан әзірленетін  бұйымдарды дымқылдық – 

жылулық өңдеудің барысында үтіктейтін үстелді немесе престің жастығын 

ақшыл матамен жабады. 

8.  Дымқылдық – жылулық өңдеуден әбден өткізіп болған соң, бұйым 

оған берілген форма толық тұрақталғанға дейін ілінген күйде кептірілуі тиіс. 

Дымқылдық – жылулық өңдеуден өзкізудің негізгі шамалық 

көрсеткіштері мыналар болып табылады: температура, престеу, қосымша 

өңдеуден өткізу уақыты және дымқылдау. 
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Ылғалдық – жылумен өңдеу жұмыстары (ВТО) 

№ Құрал өндіріс 

дайындаушы 

Қыздыру 

температурасы 

(С
0
) 

Қызу әсер ету уақыты   

Ылғал

дық  

 

Ескерту 

Үтікпен  Преспен  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бумен қызатын үтік 

столы 

 

160 

 

60 

 

- 

 

10 

Мойын әдібін, бел әдібін 

желімдегенде 

пайдаланылады 

2. Электрлі үтік  

С 3 – 315  

 

130 – 150  

 

60 

 

- 

 

10 

Қайтарып, жай қызып 

отырып үтіктегенде 

қолданылады 

3. Бумен қызатын үтік 

столы 

 

165 

 

60 

 

- 

 

10 

Жан тігістерін иық 

тігістерін айыра 

үтіктегенде қолданады 
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Құралдарға сипаттама 

Тігін 

машиналары 

 

Шығарушы  

 

Жылдамдығы  

 

Тігіс туралы 

Тігін 

қадамының 

ұзындығы 

Чайка ІІІ 

Класс 116 – 2 

 

ПМ3 

 

1200 

Тура және 

ирек тігіс,  

әрі өрнекті 

 

1 – 4мм 

Арнайы 

машина 

«оверлог» 

 

 

Қытай  

 

3500 

Торлаушы үш 

жіпті болады 

 

4мм 

                           ӘЙЕЛДЕРДІҢ БАС КИІМДЕРІ 

Әйелдердің бас киімдері: 

1.     сәукеле 

2.     бөрiк 

3.     қарқара 

4.     кимешек 

5.     жаулық 

6.     күндiк 

7.     желек 

8.     шәлi (жiбек, шiлтер, оюлы түрi бар) 

9.     бүркенiш 

10.   бергек 

11.   қасаба 

12.  тақия 

13.   шылауыш 

14.   жаулық 
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Әйелдердің бас киімдері 

Қазақ әйелдері жасы мен отбасы жағдайына байланысты өзіндік ерекшелігі бар 

баскиімдер киген. Олар-дың жазғы, қысқы түрлері болады. Әйелдердің негізгі 

баскиімдері: бергек, бөрік, жаулық, желек, жырға, кимешек, күндік, орамал, 

қарқара, сәукеле, тақия, шәлі (жібек, шілтер, оюлы ж.т.б.). 

Тақия. Оны қымбат матадан тіккен. Бұл ерлер тақиясынан басты ерекшелігі. 

Қыздардың тақиясы міндетті түрде үстіндегі қамзолға, бешпентке сәйкес келуге 

тиісті. Етегі, жоғары бөлігі алтын немесе күміс паршамен оюланып, сәнді 

жіптермен тақияға зер төгіледі. Қазақтың «үкі-дей үлбіреген», «тотыдай 

таранған» деп қыздарды әспеттеуі содан шық-қан тәрізді. 

Қыздар кепеші. Қабырғасы биік, төбесі дөңгелек, ою-өрнектермен, мон-шақ, 

асыл тастармен безендірілген сәнді баскиім. 

Сораба. Тақия тәріздес. Артында салпыншағы бар. Қыздар тіл-көзден аман 

болсын деп, оларға ырымдап кигізеді. 

Жырға. Асыл тастармен, ақық моншақпен көмкерілген сәнді баскиім. 

Бөрік. Аң терісінен тігіледі, жиегіне жұрын жүргізіледі. Жұрындалған терісіне 

сәйкес бөріктің мынандай түрлері бар: алтай қызыл бөрік, қам-қа бөрік, қазақы 

бөрік, қарқаралы бөрік, құлын бөрік, құндыз бөрік, құ-райыш бөрік, құс бөрік, 

мари бөрік, нар өркеш бөрік, ноғай бөрік, оқалы бөрік, сәукеле бөрік, шеркеш 

бөрік, шоқты бөрік, шоппаш бөрік т.б. 

Қарқара. Биік төбелі, милығына айнала құндыз тұтады. Маңдай тұсын 

жоғарыдан төмен қарай үш-кілдеп жырға тігеді. Оған құтанға, тырнаға ұқсас 

сұңғақ, сымбатты құс – қарқараның қауырсыны қадалады. Бұл қыз баланы 

пәле-жаладан сақтап жүрсін деген ырым бойынша жасалады. 
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Кимешек. Жас келіншектерден бастап егде әйелдерге дейін киетін дәстүрлі 

ұлттық баскиім. Ақ матадан, жібек матадан тігіп, әртүрлі әшекеймен 

безендіріледі. Қазақтың салт-дәтүріне сәйкес жас келіншек балалы болғаннан 

кейін кимешек киюге тиіс. Төменгі бөлігі – кимешек, жоғарғы бөлігіне жаулық 

оралады. Кимешек кеудені, иықты, жонды жауып тұрады, бет-әлпеті көрінетін 

жері ойық келеді. 

Шылауыш немесе жаулық. Ақ түсті матадан немесе жібектен тігіл-ген 

жаулықты егде әйелдер басына орап киеді. Жаулық әр руға байланысты әрқилы 

аталады. Шығыс Қазақстанда матаның көлеміне қарай оны шаршы деп, Жетісу, 

Алтай өңірінде шылауыш деп атап, аналарды  

«ақ жаулықты аналар» деп ардақ-тайды. 

Орамал. Ол пішіміне сәйкес шаршы, қиықша болып бөлінеді. Орамалды 

(парсы, араб, румал) жаулық деп те атаған. Арзанқол матадан да, қымбат 

матадан да жасайды. 

Жібектен шашақтап тоқылғаны – «бөртпе». 

Жібектен, матадан шашақталмай, қалыңдау келген түрі – салы.  

Торғын тектес, үлпілдек, жұмсақ матадан немесе ешкі түбітінен жа-салған түрі 

–шәлі.  

Түйе, ешкі түбітінен тоқылғаны – бөкебай.  

Ақ матадан тігілгені – шаршы шыт.  

Қасаба. Ол қыз тақиясының бір түрі. Үшкірлеу төбесіне бір шоқ қау-ырсын 

қадайды, маңдай тұсына түгелдей алтын, күміс әшекейлер тағады. Қыздар 

үйлену тойында қасабаны сәукеле орнына да киген. Кү-рең, көгілдір түсті 

жібек, ши барқыт, пүліш, дүрия, шұға, парша сияқты маталардан тігеді.  

Сәукеле. Қалыңдықтың ұзатылу тойында киетін сәнді баскиімі. 

Зере. Өзі ұзын, іші қуыс, сәукеле-мен бірге киетін бас киім. Ертеде бір қабат 

киім сыртынан киетін сауытты да «Зере» деп атаған. 

Баскиім әшекейлері 

Жыға – түріктерге парсы тілінен енген сөз. Ол «Баскиімге қадайтын құс 

қауырсыны немесе әшекей» деген мағынаны білдіреді. Дулығаның артынан 

(мойынды қылыш кеспес үшін) қаптап қоятын зат, баскиімнің артқы жағы. 

Қазақта жыға мынандай үш түрлі мағынада: 

1. Құс қауырсыны.  

2. Алтынды, асыл тасты баскиім әшекейі.  
3.Бас киімнң іөзі.  

Жырға – 1. Асылтас, моншақтар тізіп, көз салпыншақты етіп жасал-ған 

әйелдердің баскиімі.  

2. Ертедегі қазақ әйелдерінің баскиім әшекейі.  

Көз отаға – ер адамның бас киіміне қадайтын меруерт асыл тас. Оны 

бұрындары лауазымд рілердің бөркіне қадайтын үкі қауырсынын ораған әшкей. 

Оны қозалы ы адамдар ғана таққан.  

Қолазы – сал-се үкі деп те атайды.  

Маңдайша – сәукеленің маңдайы-на тағатын асыл тасты күміс әшекей.  

Сәукеленің сырғасы – салпын-шағы мол, өзі ұзын да ауыр, салтанатты кездерде 

ғана байлайтын әше-кей (сырға).  
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Талмоншақ – тақияға, сырт киімге бірнеше қатар етіп тағылатын моншақ.  

Тана – дөңгелек пішінді асыл тасты күмістен не таза күмістің өзінен жасалған 

түйме тәрізді зат. Оны танакөз деп те атайды. Қыздар тақиясына, бөркіне, 

омырауына, жағасына тағады.  

Төбелдірік – сәукеленің төбесін-дегі тәж тәрізді әшекей бергек.  

Былқылдақ – үлкен моншақ, маржан. Оны әйелдердің баскиіміне та-ғады.  

Есектас – көз тимесін деп жас ба-лалардың бөркіне тағатын жонынан 

қырланған көк тас, әшекей.  

Шеттік – кимешек жағына қадай-тын күміс.  

Шоқ – алтын әшекей, асыл тас. Оны баскиімге тағады.  

Шырмауық – ілгекті оқа, әше-кей, металл ілгекті баскиім әшекейі.  

Шытыра – асыл тасты не тассыз күміс әшекей.  

Оны баскиімге, омырауға, аяқ киімге қадайды.  

Ерлер баскиімі 

 Қазақтың ұлттық  киімі  бас киім. 

 Бас киімдер ұлттық киімдердің мәнерлі жәнеерекше  бөлігі болып саналады,  о

лардан халқымыздың  эстетикалықталғамын аңғарамыз.  Ұлттық киімдердің  ер

екшелігімен қоса адамдардыңжас  ерекшеліктеріне қарай, киген киім сонымен б

ірге жүздің рудыңерекшеліктері жақсы сақталған.  ХІХ ғасырдың 2 жартысынд

а  қазақ елінің тұрмысындағы  өзгерістерге байланысты, мәдени өмірінде  деөзг

ерістер болды.  Осыған қарамай жүздердің,  рулардың дәстүрлерінің сақталып қ

алуы, халықтың қоғамдық және мәдени өміріне  өз әсерінтигізді,  нәтижесінде  

жүзбен рудың ерте заманнан келе жатқан  киімүлгілерінің  ерекшеліктері сақта

лып қалды.   Бас киімде  жиігеографиялық,  ру-

 тайпалық  ерекшелік байқалады.  Мысалы,  ұлысуреткер  М. Әуезов  еңбектері

нде сегіз сай уақ тымақ, үш құлақты керейтымақ, қаракесек,  адай бөрік, арғын 

тымақ, қыпшақ тымақ, сырмаланған алты сай найман тымақ, төрт сай аласа тоб

ықты тымағыдеген  біртекті баскиімнің  сан  алуан түрлері  аталатындығын, ос

ысуреткер мұрасын зертеген доктар Е. Жанпеисов еңбегінде атап өтеді.Бұған қо

са аймақ ерекшелігіне қарай Жетісу, Арқа, Қоңырат үлгісіндегі тымақтар  деген

 түрлері де ел арасында айтылады. Есенберлиннің  «Көшпенділер» тарихи трил

огиясында  осы ерекшеліктербойынша суреттелген : 

«Батыс қазақтарына тән киімдер Арқа өңіріненбасқаша...Бастарына кигендері к

еуделеріне дейін жабатын түйе жүндалбағай,  етек жағы айбалтаның жүзіндей қ

айқайып келген.Әшекейлене  кестеленген оқшима қалпақ... Тымақтары да бөте

н. Үстінбарқытпен тыстап, етегін терімен көмкерген. Шошайған төбесінің  құла

қтұсынан бастап жоғары қарай алты салалы етіп оқа  ұстаған. Жарғақшалбар, тү

йе жүн шекпен, кең қоныш етік, ақ таңдақ арша не болмасатобылғы түстес етіп 

боялған жұмсақ тонның, шолақ сәнді бешпеттердің өңіріне зер салған...» . 

Қазақта бас киімді ерлер де, әйелдер де киеді.Ерлер мен бас киімдері  әр түрлігі

мен ерекшеленеді 

ХІХ ғасырдың бас кезіндегі қазақтың ұлттық киімдерін зерттегенЗахарова  И.В.

  мен Ходжаева Р.Р  ер адамдардың бас киімдерін төмендегідей түрлерге бөледі: 

1.     Дөңгелек, жеңіл, өзінсырып, кестелеп матадан тіккен және қалпақ,тымақ ас

тынан киетін кішігірім бас киім тақия; 
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2.     Мақтадан тігілген кішкентай, етегі терімен көмкерілген бас киім-төбетей; 

3.     Киізден тігілген бас киім- қалпақ; 

4.     Қалың матадан тігілген басшылық «Күләпара»; 

5.     Тері қапталған  жылы бас киім- бөрік; 

6.     Ақ терісінен жасалып суықта киілетін бас киім –тымақ; 
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Еркектің  баскиімі сан жағынан  онша көп емес: қалпақ, бөрік, тымақ, 

(жекей, құлақты, жаба салма, қайырма, төрт, сегіз сайлы, дөңгелек төбелі,шоша

қ төбе) құлақшын, жалбағай (делбегей, басшылық, далбай,күлапара), көпеш (құ

стаңдай, қолкесте, бізкесте түрлері  

бар), жепелер,тақия (зерлі, үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше, қатипа және

 т.б), 

қырпу(ішті бөрік). 
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Тақия  кішігірім сәтен, шұға барқыт сияқты маталардан әр түрлі тәсілмен(сыру, 

кестелеу) тігілген бас киім. Оны қалыңдау, жұмсақ маталарданастар тігіп, астар

ына  жүн немесе мақта салып жасайтын түрлері деболған.  Ерлерге арналған тақ

ияның кестесі де болады. Тақияның 4 сайнемесе дөңгелек төбел етіп тігеді.  Тақ

ияны, еркектер үлкен баскиімніңастына міндетті түрде бас киім ретінде   

ұстанған. 

Тақияныңда түрлері көп: зерлі,  үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе,тікше, қатипа. 

т.б түрге бөлінеді. Етегі аласа төрт сай болып келетін,кестелі шошақ тақиялар  

онтүстікте кездеседі.  

Тегеріш тақиялар ортажүзде көбірек кездеседі.  Ал жалпақ төбелі, биік, тостаға

н сияқты қаптаматақия кіші жүзге тән.   

Сондай ақ,  қазақ жерінде қазақы, ноғайша оқалытақия, оқа шекке тақия, сырма 

тақия, тікше қатипа тақия, шошақ төбетақия тәрізді тақия түрлері кең таралған. 

ХІХ ғасырдың 2 жартысында тігілген тақиялардың төменгі жағы (етегі жиегі) к

еңейіп келген 5,7 см,төбелері 4 бұрышты сайдан тұрған. Сайлардың пошымына 

сәйкес төбесіүшкір,  конус тәрізді де болған. Төбелері доғал,  жатыңқы тақияла

рдақолданылған.  Қатты болу үшін етегі мен төбелерінің тігісін жиілетіпжүргізг

ен.  Сәнді тақияларды кестелеп тіккен, шеттері мен тігістерінкантраст мақта қи

ындылары мен  әдептеуде қолданылған.  Жібек пеналтын немесе күміс зерлерм

ен кестеленген барқыт тақияларды көбінесежігіттер киген.  Ерлерге арналған та

қияның кестесі де, кестелісі де,кестесізі де болады.  Тақияның орта жастағы, қа

рияларға арналғантүрлері онша кестелеп әшекейленбейді.  Тақиялар көбіне  «Та

ңдай», 

«Ирек»,«Қабырға» тігістерімен сырылады. Қазақстанда бұрындары құлынның т

ерісі  мен тулағынан жасалған төбетейге түрі жақын келетінбас  киімдер болған

. Ерлер тақияның төбесіне  шошақ ақ киіз қалпақ,немесе әр түрлі аң терілерінен

  жиектелген бөріктердің ішінен киеді. Тақияны Маңғыстау өңірінде «телпек», 

шығыс өңірінің қазақтары«кепеш» деп атайды. Тақияның кейбір түрлерінен көр

шілерден ауысқанөзгерістерді байқауға болады.  Шынжан қазақтарының найма

нтайпасындағы қызай руына «Қызай тақия» деп  аталатын тақия түрі дежиі ұш

ырасады.  Оның керегесі көлбеу, төбесі тегіс, жалпақ дөңгелендіресалынады. Ба

лаларға арнап тігілген мұндай тақиялар барқыт, мақпаласыл кездемелерден тігі

ліп, астарының арасына жұқа киіз немесе қатырмасалып сырады.  Төбесінің дәл

 ортасынан және қабырғасының төртжағынан  айналдыра жұп өрнекті  қошқар 

мүйіз,  құс қанат формаларыою бастырып, жер жіппен кестелейді.  Етегінің жие

гіне зермен біргелкі тісирек түсіреді. 

                            

Қалпақ киізден немесе қалың матадан  тігілген, биік төбелі ерлер баскиімі.  

 Оны күз бен көктемде, салқын таулы өңірлерде жаз айларындатәңертенгі және 

кешкі мезгілдерде киеді. Төбесі шошақ биіктеу, етегі кеңкелген бұл бас киім кү

ннің сәулесін, су өткізбейді, желге қақтырмайды,жауын шашында пана, сәнді д

е сәулетті киім. Оны ақ киізден немесеқалың матадан тігеді. Қойдың ақ жүнінен

, ақ қозының күзен жүнінен,төбесіне ешкінің ақ түбітін қосып басқан шымыр ақ

 жұқа  киізден тігеді.Ол негізі  екі бөліктен құралады.  Олар қалпақтың төбесіне

  және етегікейде (қайырмасы) деп аталады. 



56 

 

Тымақ,биік төбелі, маңдайы, екі құлағы бар, желке, жотаны жауыптұратын артқ

ы етектен тұратын, аңның, малдың терісінен тігілген қысқыбас киім.  Суықтан, 

бораннан, қорғайтындай мол пішіледі.  Сыртын берікжәне қымбат маталармен 

тыстайды.  Оның іші тері, сырты шағи, пүліш,барқыт, дүрия, т.б матамен тыста

лады.  Тымақтың құлағы мен етегінің төбемен жалғасқан жері милық деп атайд

ы.  Екі құлақтың сырт жағынанбастыра матадан жалпақ екі бау тағылады.  Етегі

 төбеге қайырып қоюүшін тымақтың артқы жағына тобылғыдан немесе арша си

яқты берікағаштан тиек жасап қадайды. Оны құрысқақ дейді. 

«Ескілік киімі»  деген өлеңінде данышпан Абай былай суреттеген: 

Күләпара бастырған, пұшпақ тымақ, 

Ішкі бауын өткізген тесік құлақ, 

Тобылғыдан кесіп ап, жіппен қадап, 

Артын белге қыстырған, бар құрысқақ. 

              

В.Л. Плотниковтың 1859,1862 жылдардағы  жазған қазақ киімдерініңішінде бөр

ік пен  

тымақтың 15 түрлі үлгісі мен атаулары бар. Олар: жабасалма, қайырма, төртсай

, дөңгелек төбе, шошақ төбе, жекей тымақ.Кейбір түрлері қазір де ел арасында к

ездесіп қалады. 

Жаба  салма тымақ -негізінен түлкі терісінен  сенсеңнен тігіледі, құлағы 

мол,  милығы кең,  

төбесі  аласа болады. 

Қайырма тымақ-түлке немесе қозы терісінен тігіледі, оны мандай 

төбесіне қарай үлкен қайырмалы келіп, жұрындары жалпақ болады. 4-

8сай тымақтар –төбелері төрт, сегіз бөліктерден немесе киіздерден құралады. 

Дөңгелек төбел тымақ –төбесі иықсыз, милықты, жатаған келеді. 

Шошақ төбе тымақ-

 төбесі иықсыз, үшкірлене биік етіп сырылады.Түлкі терісі, пұшпағы және қозы

ның елтірісінен тігілген үш құлақтымақтардың маңдай екі құлағы, артқы құлағ

ы, төрт төбеден құралады. Оны қай жастың адамы да кие беруге болады. Жібек 

түрлеріментысталады, тысы иесінің жас ерекшелігіне сай таңдалып алынады.  

Үшқұлақ тымақты алдын ала  дайындалған бөлек үлгі бойынша бөлекшеәдемі с

әнін келтіріп тігеді. 

Жекей тымақ-

жазбен күзде киетін, әрі сәнді жеңіл етіп тігілетін елтірітымақтың түрі.  «Жекей

» сәнді деген мағананы білдіреді.  Оның сыртындүрия, шағи сияқты бағалы мат

алармен тыстап, кейде оның артқы етегінкөтере түсіріп, ке          йде алдыңғы бі

ржақ құлағын шекеге түсіріп киеді. 

Құлақшын ерлердің бас киімі. Бұлғын, құндыз, жанат, түлкі, қарсақ,суыр, т.б аң

 терілері мен бұзау, құлын,қозы лақтың бұйра терісі (елтірі)сияқты үй жануарла

рының терілерінен тігіледі.  

Малақайда аң терілері мен  елтірінен арасына жүн мақта салып, сырыптігілген е

рлер, соңғы кезде әйелдер де киіп жүрген бас киім.  Малақаймаңдайша, екі құла

қшын жақтауы мен төбесі және артқы бөліктентұрады. 
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Бөрік. Ерлер мен қыздар киетін бас киім. Бұрын жігіттер мен ересекадамдар бас

 киімсіз жүрмеген, көбіне бөрік киген. 

Қамқаның бөрік кидім қиығынан, 

Біреуге, біреу күлер миығынан... 

Басында түлкі бөрік түбіттелген, 

Болар ма сенен артық жігіт деген. 

Сермейсің жел сөз десе емін еркін. 

Басыңа жарасымды кәмшат бөркін,-

 деген халық жырларына арқау болғанбөрік туралы деректерден байқайтынымы

з оның бөрікті ерлерге де,қыздар да кигені мен қазақта «Бөріктің намысы бір»  

деуден  оның көбінееркектерге тән бас киім екендігін көрсетеді. 

             Сәлдені жаугершілік заманда қазақ батырлары көп қолданған.Олардың,

басқа сәлде орауы мүлде   өзгеше.  

               Әртүрлі жастағы қазақ ерлері мен әйелдерінің қалай киінгені туралы  

Н. Шаханованың «Қазақтардың дәстүрлі мәдени әлемі (этнографиялық 

очерктер)» монографиясының «Киім – белгі ретінде» деген тарауында киімге 

байланысты идеологиялық түсініктерге, яғни «адам және киім» жүйесіне 

ерекше назар аударылған. Автор сәбилік кезеңге байланысты көптеген ұғымдар 

мен тыйымдар бар, олар жаңа туған нәрестенің табиғаттағы жаратушы күшпен 

байланыс идеясын бейнелейді деп санайды. Бала дүниеге келісімен оны бір 

кесек ескі, бірақ таза матаға, жасы үлкен, дені сау, бақытты адамның таза, бірақ 

ескі киіміне, мысалы, баланың атасының шалбарына немесе әжесінің 

көйлегінің етегіне орап алып, алғаш рет емізгенге дейін біраз уақыт бақанның 

түбіне қойып қойған. Егер отбасында бала жиі шетіней берсе, сәбиді 

көпбалалы, дені сау ұрпақ өсірген әйелдің ескі көйлегіне орағанды жөн көрген. 

Баланы осы «құндақта» кіндігі түскенге дейін, шамамен үш күн бойы ұстаған. 

Кіндігі түсіп, баланы бесікке бөлеген соң, арнайы тігілген киім кигізген (жейде 

және телпек тәрізді бас киім; қырқынан шыққанша шалбар кигізбеген). 

 

Тымаққа қатысты  әдет –ғұрыптар 

Тымақ қасиетті баскиім. Оны айырбастауға болмайды, аяқ тигізбейді. Жақсы кі

сілердің тымағы атадан балаға  мұра есебінде  қалып отырған. 

Ел арасында: «Шала  туып, тымаққа салып  өсірген екен», -

деген  сөздержиі  естіледі.  Халықта әдетте  шала туған   сәбиді  осылай өсіретін

 ғұрып бар.  Оның  себебі  шала туған  сәби  ұстауға,  бесікке салуға келмейді,  т

ымақ жылы, әрі бөлеуге, ұстауға  ыңғайлы болады.  Шалатуған  сәбидің неше к

үні  кем болса, сонша  күн керегенің  әр басына ілініп қойылатындықтан, күн ке

реге  басы арқылы  есептеледі.  Мысалы:қырық күн кем болса, керегенің қырқы

ншы басына  бала тымақтан алынып, әдетте  жаңа туған  баланың  рәсімі жасал

а бастайды.  Егер  балақыста  туса,  онда үй  қабырғасына   шеге қағылып  іліне

ді. Бұл да тымақтың  қадыры мен  қасиетін  бейнелейтін көріністердің  бірі деп 

түсіну керек. 

Біреуге бас ұрғанда  аяғына тымағын  тастайтын әдет бар. 

«Тымақ ұру»немесе  «Тымақ тастап кешірім сұрау» бітімге шақырудың  ең үлке

н көрінісі  немесе  айыпкер  жағының  беделді адамдары мен  жасы үлкен,жөн б
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ілетін  ақсақалдарының  құныкердің  ауылындағылардың алдынабарып «Құдай 

 кешсекеш! Білместік, оқыс кездейсоқтық іс болды,кешір!»деп  өтінген кезде ор

таға  ең  үлкен ақсақалы  баскиімін  тастапсөзге,  мәмілеге шақырады. Қызды  а

лып  қашу  үрдісінде  қыз жағының«аяғына жығыла»  барған кездейсоқ құдалар

 да бас киімін жерге, алдынатастайтындығы тағы бар. 

Бас киімге қауырсын тағу  дәстүрі туралы. 

Есік обасының «Алтын адамның»  бас киімінде де  төрт алтын қауырсынқадалғ

анын, ал онымен бірге табылған заттардың ішінде бетіне  көпқауырсынды  бас 

киім киген  адам басы салынған жүзік болған. Яқи,жүзік америкада үндіс халық

тарының  құс қауырсындарын  тізіп тағатынбас киімге ұқсас. Ал Тамғалы  таста

ғы  суреттерде осындай қауырсынды бас киім киген, малдас құрып отырған ада

м суреті бинеленсе, көне түркізаманы петрогливтерде кездесетін, басы сәуле ша

шқан  дөңгелек түріндесалынатын бұл шарфты бейнені күн құдайының  бейнесі

не ұқсайды.Олар да адамның басы,  көзі мұрны, аузы көрсетілуі, киген киімі, он

ыңжағасы, өңірі, белбеуі сияқты нақтылы детальдары бинеленуі, суреттегіқұда

й емес, нақты адам екенін дәлелдейді.  Бас киімге қауырсын тағу-

барлық халықтарда мифтік наным бойынша жерлері адамның рухтыңболмысын

ың аспан. Әлемінен байланыста екендігін білдіреді. 

Бас киімге қатысты ырымдар мен тыйымдар. Жоғарғы сакралдыәлемдегі рухтар

  мен  ата –бабалар аруағы мен (шекараласатын) бөліктікиім –

бас киім үйдің құты мен берекесі,  Басқа қонған бақтың (тұрағы)деп есептеледі. 

Сондықтан да бас киімге қатысты ырым –

тиымдар кешенісол құтпен берекені сақтауға , баянды етуге бағытталады. Айта

лық,олардың қатарына бас киімді тарту етпеу, ауыстырып кимеу, қабаттамауси

яқтыларды атауға болады. 

Бас киімді кез келген жерге тастай салуға болмайды, биікке іліп қоюкерек. Әсір

есе астыға басып отыруға болмайды.  

«Себебі бастан бақтаяды, бас ауруына тап болады. Бас айналып, тіл байланып, 

иманқашады.» деген наным бар. Адамның басынан қадырлі, ақылынанқасиетті 

ештеңе жоқ. Сонымен бірге бас киімді тебуге, лақтыруға, теріскиюге болмайды.

 Жақсылықтың барлығы адамның мандайына жазылады,сондықтан бас киімнің 

орны ерекше. Ер адам әйел адамның киімінкимейді, жаулығын салмайды. Себе

бі еректігі сөнеді, рухы жасиды. 

 Киім  денені  ауа райынан, сыртқы ортаның  зиянды әсерінен қорғайтын,  адам

ның  денесіне  киюге  арналған  жасанды  жамылғы түрі,тұтыныс бұйымы. 

          Киімнің шығуы  адам еңбегінің   ерекшеліктеріне, қоғамдық өндіріс  пен 

мәдениеттің  дамуымен тығыз байланысты. Киім қоғамдықматериалдық және р

ухани құрамдас бөлігі  болып табылады.  Біржағынан  бұл адамдардың еңбегіме

н  жасалған және   кейбір қажеттілікті қанағаттандыратын   материалдық құнды

лықтар  болса,  екіншіденоладамның қабілетін  эстетикалық жағынан   өзгертеті

н  қолданбалы сәнөнері.  Бізді қоршаған    

ғимараттар,  еңбек, тұрмыс заттары мен қатар,киім де  өндірістік  күштердің  та

рихи кезеңдерде  дамуын, климаттықжағдайын, халықтың  ұлттық ерекшелігін, 

 оның  әсемдікке дегенталғамын көрсетеді. 
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Киім  адамды қоршаған ортаның,  табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғап,өзінің п

рактикалық қызметін атқарса,  адам денесіне сән беріп-

эстетикалық қызметін атқарған. Ағаш жапырақтарынан, аң терілерінендөрекі ж

амылғы, лұпа сияқты  алғашқы киімдер,  адам алғашқы пайдаболып, үңгірлер ж

артас қуыстарын паналап,  ағаш бұтақтары мен шөп шалам, қамыстан лашық, қ

алытқылар жасап, табиғатпен үйлесім  тапқан кезден басталған. 

Адамдар табиғат жағдайлары мен әр түрлі жәндіктердің шығуынанқорғану үші

н  денелеріне саз балшық, батпақ,  май жаққан.  Кейінбұларға өсімдік бояулары 

жоса, кармин (шымқай қызыл бояу),  құрым индиго (қара көк бояу), ізбес қосыл

ып эстетикалық мақсатта әртүрлітәсілмен  денеге сурет салынған. Уақыт өте ке

ле  осал бояулар  терініңастына  өтетін бояу әдісі таңбалаумен (татуировка)  ау

ыстырылған.  Нақосылай  бастарына құстардың  қауырсындарын,  аңдардың тіс

терін  жәнеқорғаушы элемент  және киімнің символдық бөлігі ретінде таққан.   

Алденені жауып тұратын талшық материял киімдер пайда болған кездежоғарыд

а айтылған қорғаныш  элементтерін сәндікке  құлаққа, мұрынға, ерінге жасанды

 тесіктер жасап тағып жүрген.  Уақыт өте келеадамдардың денесіне салынған та

ңбалардың (татуировкалар) суреттеріматаға көшіріліп эстетикалық қызмет атқа

рған.   

Әйелдер киімі                     

Осы жиынтыққа екі сәукеле де кіреді, бірі үлкен, бірі кішкентай. Мұражайдағы 

киімдердің ішіндегі ең көнесі ерлердің жылы бас киімі – тымақ. Оның төбесі 

биік әрі сүйір ұшты болып келеді. Киізден тігілген, жасыл барқытпен қапталып, 

алтын зермен сәнделген. Көлемі бірдей үш құлағы (екеуі жанында, береуі 

артында) салыстырмалы түрде шағын, түлкі терісімен астарланған. Мұражай 

жиынтығындағы өзге тымақтардың бәрі кейініректе жасалғандар, олардың 

төбесі аласа, кейде мақтамен астарланған, пішіні жағынан кәдімгі құлақшынға 

ұқсайды. Мұндай бас киім бүкіл Қазақстанға қазіргі уақытта да кең таралған. 

Мұражайдағы этнографиялық жиынтықтың негізгі өзегі 1892-1926 жылдары 

Орынбор мұражайының (Орынбор 1925 жылға дейін Қазақ Республикасының 

астанасы болған) қызметкерлері, оның ішінде сол мұражайдың тарихи- 

этнография бөлімінің меңгерушісі А. Четыркина және Қазақстанды зерттеу 

қоғамының қызметкері А.Л. Мелков жинаған дүниелерден құраған. 

Четыркинаның жинағандары Ақтөбе облысының аймағын, әсіресе Ақтөбе, 

Торғай және Амангелді ауданын (қазіргі бөлініс бойынша) – толық, Қостанай, 

Батыс Қазақстан, Атырау және ішінара Семей облысын жартылай қамтиды. 

Оның киім жөнінде жинаған материалдарынан 1925 жылы Ақтөбе 

губерниясының Тұзтөбе болысындағы № 7 ауылдан алған ерлер мен әйелдер 

костюмінің кешені ерекше қызығу тудырады. Әрбір костюм жеті нәрседен 

құралған әрі типтік сипатта сол аудандағы орта дәулетті қазақтардың киімін 

білдіреді. Ерлер костюміне кәдімгі, қазіргі уақытта да кеңінен қолданылатын 

киім түрлерінен бөлек, бүгінде сирек кездесетін «жалғабай» – шытпен 

астарланған, қара шұғадан тігілген күләпара да кіреді. «Жалбағайды» қатты 

боранда қар мен дауылдан сақтану үшін тымақтың сыртынан киген, ол 

негізінен Торғай және Орталық Қазақстан аймағында көп пайдаланылған. 

Осыған ұқсас, бірақ көлемі кіші бас киім «далбай» деп аталады, ол 
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Қазақстанның оңтүстігінде таралған, ерлердің жаздық бас киіміне жатады. 

Александр Лаврентиевич Мелков мұражайға керемет көркем бұйымдарды 

тапсырған: 1925 жылы Орынбор губерниясының Бөрте болысының жерінде 

және Атырау облысындағы адайлардан алған «өңіржиек» немесе «алқа» – 

әйелдердің кеудесіне тағатын күміс әшекейлері. 

Өңіржиек асыл тас түйірінен жасалып, ақықтан ендірме салынған күрделі 

өрнекпен әшекейленген, ол Батыс Қазақстандағы, оның ішінде адайлардағы 

қыздың немесе жас әйелдің мерекелік костюмінің міндетті бөлігі саналған. Дәл 

осындай әдіспен жасалған ірі мәнері жағынан да өте ұқсас, салмақты күміс 

білезік, оған шынжырмен бекітілген жүзік, салпыншағы бар ұзын сырға – 

«сабақ» және бұрымға сән беретін «шашбау» осы киімді толықтырып тұрады. 

Жоғарыда айтылған конус тәрізді әйелдердің бас киімі тақия бөрікті және біраз 

заттарды да мұражайға тапсырған осы кісі. 

Қазақстанның оңтүстігіндегі Жетісу киімі 1930 жылы Алматы облысы Еңбекші 

қазақ ауданындағы Асы өзенінің аңғарында профессор В.В. Кун және Орталық 

мұражайдың ғылыми қызметкері Әшім Омаров жинаған жиынтықта барынша 

тұтас көрініс тапқан. Олар әртүрлі этнографиялық категориялар – баспана, 

көлік, үй мүліктері, т.с.с. бойынша жүзден астам заттан тұратын жиынтық 

жинай білді. Киім категориясы бойына қазақ руларының бірі қызылбөріктерге 

қатысты 29 зат алынған, олардың уақыты мен орны көрсетілген. Жиынтықта 

барлық жасқа тән әйелдердің бас киімі кимешек және көйлек, шапан барынша 

толық ұсынылған. 

Қазақ кимешегі басты, кеудені, иықты және арқаны жабатын күләпара, бетке 

арналған ойығы бар, әдетте кестемен: алтын жіппен («оқа жақ»), «баспамен» 

әшекейленеді, ал кейде ерекше сәнді кимешектер маржан моншақтармен және 

күміс теңгелермен, зермен безендіріледі. Кимешектің пішіні, үлгісі мен әшекейі 

оны киетін адамның жасына және шыққан руына байланысты болады. В.В. 

Кунт жинаған кимешектер бұл бас киімнің жас келіннен бастап, 60 жастағы 

әжеге дейінгі барлық жас типтерін қамтиды. 

Жиналған киімдердің ішінде 82 жастағы шалдың баяғыда ұмыт болған үлгідегі, 

қысқартылған шапанның пішінін дәлме-дәл қайталайтын жейдесі назар 

аударарлық. Сонымен қатар, В.В. Кун қазақ «салтының», яғни ел кезген 

әншінің, өткір тілді әрі қай жағынан да ерекше, оның ішінде киімі де бөлек жас 

жігіттің шапанын қолға түсірген. Сал көптеген оқиғалардың қаһарманы, 

соңынан көп аңыз әңгіме ерген адам әрі киген киімі де сәнді, мінген аты мен ат-

әбзелдері де өзгеге ұқсамайды. XX ғасырдың басына қарай салдар сирек 

кездесіп, олардың ең атақтылары туралы әңгімелер ғана сақталып қалды. 

Кәдімгі үлгідегі сал шапанының қолда бар данасы аса сәнді емес, қызыл түсті 

фланельден тігілген, түрлі-түсті жібек жіптермен көктелген, шамамен 1870 

жылы жасалған. 

 

 

 



61 

 

 



62 

 

         
Жас қыздар бүрмелі етекті көйлек, бешпет, камзол, қынама бел киімдеркиеді. Б

астарына  

үкі кепеш, аяқтарына мәсі, оюлы кебістер киген.Бойжеткен қыздар кәмшат бөрі

к киеді, сәндеп өрнектеген ақ шыттартады. 

         

Тұрмысқа шыққан қыздар алғашқы жылы сәукеле, күнделікті өмірдежелек киед

і де, балалы 

 болған соң сәукелесін тастап, шылауыш орамалжамылады.  
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Жас келін деп үлкен кісілерді көрген кезде бетін желегіменкөлегейлеп жүреді, б

ұл иба  

көрсеткені. Әлеуметтік мәртебесі бекіп,бірнеше балалы болған соң кимешек ш

ылауыш киеді. Кимешекті қызылжіппен шым кестелеп кисе күйеуі барлығын, а

л ақ жіппен жай ғана сутартып кисе жесір әйел екендігін көрсетеді. Шылауышт

ы кимешектіңүстінен тартады. Әйелдер тері бұлғары мәсі-

кебіс, қыста қозы елтірісіненішік киеді. Елтірі ішік ақ, қара, күрең болады. 

          

Әйел киiмдерiнiң қазақ елiнiң бәрiне мәлiм ортақ түрлерi: көйлек,кимешек, жау

лық, сәукеле, 

желек, тақия, қамзол, кәзекей, кебiс-мәсi,көкiрекше сияқты заттар.  

Әшекей, ажар жағынан қыз бен келiншеккиiмдерi, орта жастағы әйелдер мен қа

рт бәйбiшелердiң киiмдерi деп төрттопқа арналып тiгiледi. 
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Қазақ ұлттық киімдерінің  тарихи  Ұлы дала  көшпенділерініңтарихымен тығыз 

байланысты.  Бізге көшпенділер бірнеше  мыңдағанжылдар бойы  сақтаған салт

 дәстүрін, киім кию мәдениетін, ғажайыпөркениетін  мұраға қалдырып  кетті.  О

сы ата –

бабаларымыздың   өткен тарихы,  олар жасап кеткен дүниелер күні бүгінге дейі

н маңызынжоймай,  мұрагер біздің қызығушылығымызды тудырып отыр.  Мың

дағанжылдар бойы  қалыптасқан  ұлттық киіміміз  қазақ этносы көшпенді өмірс

алтын  ХІХ ғасырға дейін сақтап келген халықтардың бірі  болғандықтанкөшпе

нді өмір салтына ыңғайлы функционалды және эстетикалыққұндылықтарын  өз 

бойына сақтап қалды.  Қазақ киімдеріне ежелгі  Қазақстан териториясын мекен

деген сақтар, ғұндар, түркілер мәдениеті Қазақ мемлекетінің  құрылуы Ресейге 

қосылуы,  ревалюция кезеңі,  кеңесөкметінің  орнауы сияқты тарихи оқиғалар к

өрініс тапты.  

Бүгін тарихтың  барлық беттері  ашылып бітті деп айту ертерек.Әсіресе елімізді

ң мәдениетінің  бастауларынан хабар беретін ежелгізаманғы тарих жөнімен  мә

ліметтер мардымсыз. Осы ретте археологияның  ғылыми ашқан  жаңалықтарын

ың  берері ұшаң-

теңіз. Археологиялық  экспедициялардың  нәтижелері Қазақстанның  кеңдалас

ына бірнеше  мәдениеттің  болғанын дәлелдеп отыр.  Бұлмәдениеттер бірін-

бір толықтырып, қоғамның дамуына ықпал еткен. Археология ғылымында бізді

ң  заманымызға дейінгі  І мың жылдықтақазіргі  Орта  Азиямен  Қазақстанның  

байтақ өлкесінде  сақтардың қоныстануы жөнінде көптеген мағлұматтар бар.  Г

ректер, парсылароларды скивтер,  қытайлықтар-

 сэ деп атаған.  Ғалымдар  мекендегенжерлеріне байланысты сақтарды  еуропал

ық және азиялық  сақтар депбөледі.  Сақтар көптеген тайпалардан тұрған.  Бұл 

мағлұмат бойынша«шошақ бөрікті»  

 тиграхаут сақтар  Шаш «Ташкент», солтүстікҚырғызстан, Онтүстік Қазақстан  

жерлеріне қоныстанған.  Қорғандар осысақ тайпаларынан қалған.  Кемал Ақше

втың  айтуы бойынша  тиграхаутсақтар бұл жерлерден басқа батыс өңірінде –

 Онтүстік Арал маңындажәне шығыста – Тауыл Алтай да қоныстанған. 

Әлемгі аты әйгілі болған «Алтын адам» жерленген 1969-

1970жылдары ашылған   Есік қорғаны  сақтардан қалған ескерткіш.  4-

3ғасырларда  б.з.д.  Жетісу жерінде  олардың мемлекеті құрылған. Өмірдегі бар

лық құбылыс сияқты  ғылым да ылғи да тынымсыз алғажылжып отырады.  Осы

 Есік қорғанда  табылған Алтын киімді  бекзадаүйсін қоғамына  тән адам деген 

болжам да бар.  Ал, Кемал Ақшев осысақ-

 тиграхауттар мәдениетіне жатқызады. 

Осы қорғаннан табылған  аң стиліндегі алтын,  қоладан жасалған  басқада құнд

ы нәрселер  табылған алтын заттардың көшірмелері менәсемделген теңдесі жоқ 

киімдер,  бас киімдер, аяқ киімдер үлгілеріқалпына келтірілді.  Мүрделердің  ки

імдері мен бас киімдеріне тағылғанжапсырмалы  әшекей заттардың орналасу  р

етінің сол қалпында сақталуықалпына келтіру жұмыстарының күмән келтірмей

тіндей нәтижедешығуына мүмкіндік туғызды. 

              Баланың бірінші көйлегі «ит көйлек» деп аталған. Оны түсті матадан 

тіккен; пішімі – туника тәрізді, ендіре тігілген тік жеңі және алдыңғы жағында 
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тігінен салынған тілігі бар. Балаға алғаш рет киігізер алдында иткөйлекті иттің 

немесе күшіктің басына жапқан. Егер отбасында бала жиі өле берсе, баланың 

бірінші киімін әртүрлі жеті үйден алынған жеті құрақ матадан тіккен (жеті 

жерден жеті құрақ). Бұл киімнің өзіндік ерекшілігі пішімінің көнелігінде ғана 

емес, етегі мен жеңінің қайырылмауында.                              Иткөйлекті әдетте 

аналар өз балаларына тіккен; оны бөтен адамға, тіпті үлкен бір отбасының 

ішінде де басқаға бермеген. Мынадай наным бар: егер дауға барғанда 

қолтығыңа жеті иткөйлек тығып барсаң, жеңіп шығасың. Иткөйлекте әдетте 

ешқандай тұмар мен әшекейлер болмаған.Иткөйлекпен бір мезгілде ақ матадан 

телпек тәрізді бас киім топы (матаның тікбұрышты екі қиығын қосып тігеді) 

тігілген. Жоғарыда айтылғандай, иткөйлекті бір ананың балалары ғана киген. 

              Қазақтарда балалар киімі ересектер киімінің кішірейтілген түрі ретінде 

қайталанып, баланың бойы мен жасына шақ келеді. Бұл, шамасы, әркімнің өз 

балаларының тезірек ержеткенін көруге ұмтылуына байланысты. XIX ғасырда 

Қазақстанда болған поляк революционері А.Янушкевич былай деп жазады: 

«Қырғыздар өз балаларының жасын ұлғайтып айтуға дағдыланған, сондай 

жасқа дейін өсіріп жеткізгеніне қуанатын болса керек». Жаңа туған сәбиге 

мақта матаның (бомази, шыт, бөз) тұтас кесегінен тігілетін, сәл ұзынырақ, 

иығында тігісі және жиектемесі жоқ иткөйлек кигізген. Бозбалаларды (14-16 

жастағы) «жігіт», 13-15 жастағы қыздарды – «бойжеткен қыз»деп атаған. 

Үйленбеген жас жігіттерді «бойдақ жігіт» деп атаған. Белгілі бір мағынада 

алғашқы жыныстық әлеуметтену туралы айтуға болады. Киімде (костюмде) 

жастардың үйлену алдындағы жас санатына жататынын эксплициттік түрде 

аңғартатын элементтер байқалады. Қыздарда бұл сияқты белгіге ең алдымен 

әшекейлер жатады, олардың семантикасы «махаббат магиясы» және әйелдер 

фертильдігі идеялармен байланысты екені білінеді. 

             Зерттеушілердің жазуынша, «қыздар 15-16 жаста мерекелерге күміс 

әшекейлердің толық кешенін тағынған: бұрымға тағатын әшекейлер, сырғалар, 

кеудеге тағатын әшекейлер, білезіктер мен сақиналар». Бұрымға арналған 

әшекейлер қыз киімінің бөлшектеріне жатады; жас әйелдер күйеуге шыққаннан 

кейінгі алғашқы кезеңде оларды бас киімнің астынан тағып жүріп, кейін алып 

тастаған. Кейбіреулері бұрымға тағатын әшекейлерін кіші сіңлілеріне берген, 

күйеуінің отбасынан тұрмысқа шыққан қыздардың тойында сыйға тартқан 

немесе өсіп келе жатқан қыздарына арнап сақтаған. Келесі жас дәрежесі 

(бастапқы неке кезеңі) 25-30 жастағы әйелі бар ерлер мен күйеуі бар әйелдерді 

(келіншек) біріктіреді. Әлеуметтік жағдайдың өзгеруі (күйеуі бар әйел) шаш 

қойысының, бас киімінің, әшекейлерінің өзгеруінен байқалады. Қыздар басқа 

киетін бөркінің (кәмшат терісімен әдіптелген, төбесіне үкінің қауырсыны 

қадалған бас киім) орнына сәукеле деп аталатын биік бас киім киеді, ол қиық 

конус пішіндес, күміспен, інжумен, қабыршақтармен, т.с.с. молынан 

безендіріледі. Сәукелені алғаш рет киер алдында мынадай ғұрып орындалады: 

қалындықтың бас киімін әлдебір әйел киіп алып, күйеу жігіттен сыйлық алуға 

келеді, осы бас киімді қалыңдыққа бергені үшін сыйлыққа көйлек немесе 

бешпент алады. Той кәдесінің бұл түрі «сәукеленің байғазысы» деп аталады. 

Жас келін сәукел ені үйлену тойында ғана емес, тұңғыш баласы туғанға дейін 
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(қонақ күткенде, көшіп-қонғанда, т.с.с.) киеді. Күйеуге шыққан жас әйелдің 

күнделікті бас киімі – желек. Бұл бас киімдер (сәукеле және желек) күйеуі бар 

жас әйелдің киіміндегі атрибуттар, әйел өміріндегі қыз дәуреннен ана болуға 

бет бұрған өтпелі кезеңді білдіреді. Аяғы ауырлаған алғашқы айларда, жас 

әйелдің қалыңдық киімін киіп жүруі жарасымсыз саналған кезеңде, бірінші 

кимешекті кигізуге байланысты шағын ғұрыптық ас әзірленген. Кимешек –

күйеуі бар әйелдің бас киімі, оның бөлшектері адамның жасына байланысты 

бірте-бірте өзгеріпотырған. Әдетте ол екі бөліктен құралған: төменгі –

кимешектің өзі және жоғарғы жағы – кимешектің үстінен оралған сәлде тәрізді. 

Екі бөлігі де ақ матадан тігілген. Қазақ киімін зерттеушілердің жазуынша, 

үйлену тойындағы бас киімнен кейін жас әйелге алғаш рет кигізілетін кимешек 

бәрінен де сәнді болған. Бетіндегі ойығы кестеленген, зерленген, күміспен, 

маржанмен, шытыра моншақпен, т.с.с. әшекейленген. Бірінші кимешекті 

кигенде әйелдерді қонаққа шақырған. Оны қайын енесі ұйымдастырып, 

күйеудің ауылындағы жасы үлкен әйелдер шақырылған. Олардың біреуі жас 

әйелге кимешек кигізіп, сол үшін оның қайын енесінен сыйлық алған. Дәстүрлі 

талап бойынша жас келін алғашқы кезде жаңа жағдайынан өзінің қандас 

туыстары (төркіні) алдында қысылуы тиіс. Үйленгеннен кейін ата- анасының 

ауылына алғаш рет төркіндеп барғанда ол күйеуі бар әйелдің көйлегін кимейді 

(ыңғайсызданады). Біздің Орталық Қазақстаннан жиған даналық 

материалдарымызға сүйенсек, жас келін ата-анасына бірінші рет төркіндеп 

барғанда төмендегідей әзіл-қалжың ғұрпы жасалған. Жас әйел өз туыстары 

алдында кимешекпен көрінуге ұялған. Жас жігіттер, әйелдің құрбы-құрдастары 

кимешекті күштеп кигізіп, қолын артына қайырып, төркіндеріне алып барған. 

Сол үшін байғазы сұраған (бұл жағдайда жас келінді жаңа бас киіммен 

көрсеткені үшін). Бұл ғұрып жас келіннің құрбы- құрдастары, жас жігіттер 

арасындағы күлкілі күрес сипатында болған. Бұл жас кезеңінде киімнің дүниеге 

ұрпақ әкелу кезеңімен, бала туу қабілетінің, өсімталдықтың символикасымен 

байланысы ерекше байқалады. Қыздар мен жас әйелдердің киімінде қызыл түс 

басым болған. Бұл қазақтың «Қыздар көзі қызылда» деген мақалында да бар. 

Қазақтың әйелдер киімінде қорғаныш міндетін күмістен және бағалы тастардан 

(ақық, маржан,т.б.) жасалған әшекейлер атқарады. Босынбаған немесе бедеу 

әйелдің киімін киюге, алмастыруға қатаң тыйым салынған; мұндай әйелдерді 

жас жұбайладың төсегіне, балалардың киіміне, т.с.с. жолатпауға тырысқан. 

Керісінше, баласы жоқ әйелдер көпбалалы әйелдің қандайда бір киімін сұрап 

алған («киім алу»), осылайша бала туу қабілетіне ие болудан үміттенген. Келесі 

жас деңгейі шамамен 30 жастан 45-50 жасқа дейінгі әйелі бар ерлер мен күйеуі 

бар әйелдерді қамтиды. Бұл жас аралығында фертильділіктің бірте-бірте 

төмендеуі байқалады. Отыздан асқан қазақ әйелінің киімінде, екі- үш баланы 

дүниеге әкелгеннен кейін қызыл түстің орнын неғұрлым солғын түстер басады. 

Қазақстанның кейбір аудандарында, әсіресе оңтүстік аудандарда алғаш рет 

«белшалғыш» киюді де шағын мереке ретінде атап өткен, ол тек қана күйеуі 

бар әйелдер киетін, алдыңғы жағы тігілмеген белдемше. Оны үш немесе төрт 

бала тапқан әйел бірінші рет киеді. Егер әйел белшалғышты алғаш рет киюіне 

байланысты өзі қонақ шақырмаса, шақыру міндетті деп, абысындары талап 
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еткен. Мерекеге күйеуінің жақын туыстарын, көршілерін, сондай-ақ 

белшалғыш киген әйелдің туыстарын (жақын маңайда тұрса) шақырған. 

Шақырылғандар үй иесі әйелге ұсақ сыйлықтармен қатар күміс әшекейлерді, 

орамалдарды, көйлектік маталарды т.с.с, әртүрлі азық-түлік – құрт, шелпек, т.б. 

ала келген. Әйелдер сыйлықтары мен сәлемдемелерін беріп тұрып: «Ғұмыр 

жасың ұзақ болсын, жаның жайбарақат болсын, игілігіңе ки. Бақытты бол!» деп 

тілек тілеген. Содан кейін қонақтарға ет, шай берілген. Қазақ костюмін 

зерттеушілердің жазуынша, белшалғыш белгілі бір жасқа жеткен әйелдердің 

атрибутына жатады. Тағы бір ерекшелігі, кимешекті алғаш рет кигенде 

әрдайым қайын енесі кісі шақырса, белшалғыш киген кезде толық құқығы бар 

әйелге айналған келіннің өзі кісі шақырған. Келесі жас деңгейі 50-55-тен асқан 

ерлер (ақсақал) мен әйелдері (бәйбіше) қамтиды. Әйелдердің әдет-жорасында 

фертикальділіктің (бала туу қабілетінің) аяқталуы байқалады. Сәндік заттар 

кешені барынша қысқарады: кимешектің бетінің ойығындағы өрнектер 

алынады, күміс әшекейлерді таратып береді. Білезікті әдетте үлкен қызына 

береді. Костюмнің бояуы өзгереді, бас киімде ақ түс, костюмде байыпты 

бірыңғай түстер басым болады. 

 

Кимешек 

 
 

Кимешек — қазақ әйелдерінің киелі бас киімі.Әдетте кимешек ақ матадаң 

немесе ақ жібектен молдау пішіліп, адамның басын, иығын, кеудесі мен 

жаурынын жауып тұрады. Кимешекке қарап әйелдердің шырайын, жас 

мөлшерін, тұрмыс-жайын, тіпті жүріс-тұрысына дейін анық ажыратып алуға 

болады екен. Апаларымыздың ұқыптылығы мен салақтығы да кимешегінен 

көрінетін. Кимешектің түрі мен тарихи тұрпаты сан-алуан. Олар көбіне рулық-

тайпалық өмір ерекшеліктеріне байланысты. 
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Суреттерде: Кимешек күндігімен - 1,2 ; Кимешектің әртүрлі үлгілері - 3-14; 

Дина Нұрпейісованың кімешегі - 15; өз әжем Нұғиның кимешегі (админнің 

ескертүі) - 16.  

Орама кимешек — кимешектің кең тараған түрі ғана емес, ең көне тұрнаты да. 

Тұтас матаның төменгі бұрышы дөңгеленіп кесіледі де, жоғарғы бұрышы 

әйелдің бет-пішініне орай ойылып тасталады. Төбе жағына кейде тігіс түсуі де 

мүмкін. Казақстанның көп жерінде бұл кимешек трапециялық, не төбесі шолақ 

үшбұрыш түрінде пішіліп, жоғарғы жағы бетке киілетіндей етіп ойылады. 

Кимешектің артқы ұшы ұзын келеді, кейде өкшеге жетеді. Қазақстанның 

шығыс өңірінде кимешек қысқа болып, алдыңғы бұрышы қиылған төрт гүл 

келеді. Бұл кимешектер құрама матадан жасалып, құлақ жағына шаршы 

қиықтар тігіледі. 

Сырдарияның сағасын мекендеген қазак әйелдерінің арасында бүрмелі 

кимешек кең тараған. Бүрмелі кимешектің бет жағы шаршы келіп, төменгі ұзын 

ұшы омырауға түсіп, төбесі жинақтала келе түйіліп, кейде-кейде оның үстіне 

бөрікше киіледі. Оңтүстік өңірдің әйелдері матаны ұзыннан екіге бүктеп 

жартылай кесіп, оны қайта жалғай тігіп, тігісін арқасының суағар тұсына 

келтіреді. Жетісу келіншектерінің кимешектерінің үлгілері де аса мол, байлау 

үлгілері де ерекше көз тартады. 

Кимешек әшекейсіз болмайды. Әшекей орнына алтын, күміс, ағыл, ақық, 

шырымтал, меруерт секілді металл және қымбат бағалы тастар қолданылған. 

Әрине, олар да әйелдің жас мөлшеріне, алеуметтік орнына орай тағылған. 

Кимешек пен оның алдыңғы өңірі ою-орнексіз болмаған. 

Кимешектің егде және қартаң тартқан әйелдер киетін қарапайым түрлерін 

шылауыш, күндік деп атайды. Аса қарт бәйбішелер шалма да киетін. 
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Әйелдердің ақ матадан жасаған бас киімінің жалпы атауы — ақ жаулық. Ақ 

жаулық апаларымыздың ақ ниетінің, иманжұзділігінің, кіршіксіз, адам 

табынарлық мөлдір мінезінің де белгісі еді. 

Сәукеле –келіннің үйлену тойында киетін бас киімі. 

 

 
 

 

Келін сәукелені үйлену тойы кезінде және бір жыл бойы мерекелер мен қонақ 

күту кезінде киіп жүрген. XX ғасырдың басынан бастап ол бірте-бірте 

тұрмыста қолданылудан қалды. Қостанай облысынан алынған жас қыз костюмі 

одан беріректегі уақытқа (1920 ж.) жатады. Ол жоғарыда сипатталғандардан 

гөрі біршама қарапайым, цилиндр пішіндес кішкентай жұмсақ барқыт бас киімі 

бар, оқамен безендірілген және зерлі жіппен шашақталған. Бешпенттің 

пішілуінен қала костюмінің әсері байқалады: ол белі қыналып тігілген, ілгекпен 

түймеленеді әрі алқымнан белге дейін батырма түймелері бар, жағасы тік, иық 

тұсынан сәл жиырылған жеңдері төмен қарай тарыла түседі. Оқамен 

безендірілген. Қазақтың ерлері де, әйелдері де қыс мезгілінде түйе жүнінен 
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тігілген немесе бастырылған тон – күпі немесе қой терісінен тігіліп, матамен 

қапталған – ішік, сондай-ақ иленген теріден тон киген. Тонның тігілетін матасы 

және жүні иесінің шама-шарқына қарай таңдап алынған. Кестеде ұсынылған 

әйелдің қысқы тоны – күпі 1890 -1990жылдарға жатады, ол Торғай уезі халық 

училищелері инспекторының әйелі Балғымбаеванікі. Тон жасыл конуспен 

қапталған, кәмшат терісімен әдіптелген, қызыл барқытпен және оқамен 

безендірілген. Мұражай қорында осыған ұқсас тағы бір күпі бар, ол 1972 жылы 

тігілген, Қарағанды облысы аймағынан сатып алынған. Бүкіл Қазақстанға 

барынша кең таралған қысқы сырт киім түрі – қой терісінен иленген тон. 

Мұндай тондарды төңкеріске дейін орта дәулетті адамдар көп киген. Кедейлер 

көбінесе арнайы қысқы киімге жарымай, ескі шапандарды бірінің сыртынан 

бірін кие берген. Қазақ әйелдері мен ерлерінің негізгі аяқ киімдері былғары 

кебістің сыртынан киілетін былғары етік болған. Ерлердің қыста киетін саптама 

етігінің қонышы өте кең болғандықтан, оның ішінен киіз байпақ киюге 

мүмкіндік бар. Байлардың киімдері былғарының қымбат түрлерінен жасалып, 

түрлі- түсті сақтиянмен, барқытпен және алуан түрлі кестемен өрнектелген. 

Әйелдердің кебісі бар етіктері барқытпен және алтын зермен безендірілген, 

олар XIX ғасырдың аяғында жасалған, Кіші жүз жерінен – Ақтөбе уезінен 

алынған. Егде адамдардың аяқ киімі негізінен жұмсақ былғары етіктен және 

жоғарыда сипатталғанға ұқсас кебістен құралған, олардың орнына XX ғасырда 

«азиялық» үлгідегі кең резина галоштар пайда болған. Қазақтарда арнайы 

жұмыс киімі болмаған. Олар күнделікті және салтанат костюмінің пішіміне 

қатаң талап қоймаған. Салтанат костюмі еркін пішіліп, бас киімі мен 

әшекейлерінің көлемі көптеу болған. Оны тігуге барқыт, жібек, қамқа, қымбат 

терілер жұмсалғаны өз-өзінен түсінікті, ал күнделікті киім қарапайым 

маталардан жасалған. Қазақ әйелінің қайғы үстіндегі киім, бірақ барлық 

әшекейлері алыныптасталады. Сонымен қатар, марқұмның қайғыға батқан 

әйелі шашын жайып жіберуі тиіс, ал қыздары мен қарындастары бас киімдерін 

шешіп алып, иықтарына қара шәлі жамылады. Ер адамдар үш-төрт метрлік қара 

шыт матадан белбеу буынады. Қазақтардың ұлттық костюмі жалпы алғанда 

біздің заманымызға дейін сақталған, әсіресе ауылды жерлердегі тұрғындардың 

егде жастағылары көп киеді. Кей жерлерде қазіргі костюмге қоса шапан, жиегі 

барқытпен безендірілген қалпақ, қымбат терімен әдіптелген бөрік, тымақ, 

саптамаларды әлі де киіп жүреді. Қазіргі киімде де ұлттық костюмнің біртұтас 

үйлесімділігін, пішіні мен әшекейінің тұтастығын, ұтымдылығын дамыта 

отырып, ұлттық дәстүрлер сақталуда. Бұл жерде қазақтардың қазіргі заманғы 

киім кешені дәстүрлі костюм элементтерін еуропалық үлгімен ұштастырып 

жасалатынын, әртүрлі жастағылардың ерекшеліктері ескерілетінін айта кету 

керек. Бірақ қажетті нәрсенің бәрі, іш киімнен бастап пальто мен аяқ киімге 

дейін бүгінде дайын күйінде сатып алынатындықтан, ұлттық костюмді тым 

құрыса үй жағдайында тігіп киюдің өзі қажет болмай қалды. Сондықтан да 

қазір қолдан тоқылған шұғадан қаусырмалы сырт киімді – шекпенді тікпейді, 

қой мен аң терісінен тон жасамайды. Зерлі жіппен тігушілердің, кестешілердің, 

тері илеушілердің, зергерлердің өнері тарих еншісінде қалды, себебі, халық 

тұтынатын тауарларды өнеркәсіптік негізінде өндіру ұлайғаннан кейін, 
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қымбатқа түсетін қолөнер бұйымдарына сұраныс азайып кетті. Үкінің 

қауырсыны да мұражайдан кездесетін сирек дүниеге айналды. Театр- 

концерттік және клуб мекемелерінің гардеробында қыздардың бас киімін 

әшекейлеу үшін олардың орнына енді ақ капронды пайдаланады. Бірақ осы бір 

күй талғамайтын құстарды арнайы өсіруді ұйымдастыруға қарсы болатындар аз 

шығар, өйткені әйелдер костюмін олардың қауырсынынсыз толық сипатымен 

елестету қиын. Соңғы жылдарда жүргізілген далалық зерттеулер көрсеткендей, 

ғылыми- техникалық прогрестің, қазіргі заманғы моданың, материалдар мен 

әшекейлер ауысуының ықпалымен ұлттық киімдерге де өзгеріс енуде. Ғылыми 

мақсатпен, мемлекеттік мұражайлар қорын толықтыру үшін халықтан жиналған 

дәстүрлі түрлерінің өзінде кей кезде әрең байқалатын белгілі бір эволюция, 

пішін өзгерісі байқалып жатады. Орталық Азияның барлық халықтарының 

зергерлік өнері ең алдымен олардың тұрмыс, мәдениет және көркем талғам 

ерекшеліктерін байқататын әйелдер костюмінің керек-жарақтарына 

байланысты. И.Н. Тасмағамбетовтың «Изделия мастеров-зергеров Центральной 

Азии» атты еңбегінде осы мәселе неғұрлым толық әрі қызықты көрініс тапқан. 

Қазақ костюмін зерттеушілер барынша сенімді түрде атап көрсеткен кешендер 

бар, соларға сәйкес қазақ әйелдерінің дәстүрлі әшекейлер жиынтығының үш 

түрін көруге болады: Оңтүстік, Солтүстік-Шығыс және Батыс Қазақстанға тән. 

Әйелдердің әшекейлер кешені әртүрлі бұйымдардан құралады: басқа, мойынға, 

кеудеге, қолға тағылады. Оларды әсіресе үйлену тойына арналған киіммен 

толығырақ көруге болады. Әрі қарай кейбір әшекейлер бірте-бірте 

пайдаланудан қалып, кейбіреулерін ғана өмір бойы тастамай тағып жүреді. 

Қазақ әйелдерінің көптеген әшекейлері әртүрлі бас киімдермен тығыз 

байланысты. Келіннің конус тәрізді биік бас киімі – сәукеле бәрінен де ерекше 

әрі күрделі символикаға толы. Ол жапсырма пластиналармен және 

қаңылтырлармен әшекейленіп, түрлі-түсті тастармен және терімен 

безендірілген, селдір металл салпыншақтары болған. Бас киімнің екі жаны мен 

артынан ұсақ қаңылтырлармен және кестемен әшекейленген жалпақ мата 

жолақтары төгіліп тұрған. Кейде олардың орнына көлденең күміс 

пластиналарға ілінген інжу немесе маржан тізбектер бекітілген. Сәукелеге 

көбінесе самай тұсынан көп қабатты металл салпыншақтар қосылған, олар 

кейде иектің астынан біріктірілген. Қыздар мен жас әйелдердің бұрымдарының 

ұшы дөңгелек күміс теңгелерден жасалған салпыншақтармен – шолпымен 

әшекейленген. Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстік- шығысындағы әйелдер 

бала туған соң күләпара тәрізді бас киім – кимешек кие бастаған, төбесіне сәлде 

ораған. Кимешектің жиектері кестеленіп шашақталған, иектің астына ұсақ 

қаңылтырлар, сондай-ақ теңгелер мен моншақтар тігілген. Кейде бұл әшекей 

беттің айналасындағы күміс шытырлармен толықтырылған. Батыс 

Қазақстандағы күйеуі бар әйелдердің бас киімі иықты, мойынды және кеудені 

жауып тұрған үлкен ақ орамалдан тұрады, оның сыртынан немесе астынан 

конус тәрізді қаңқа киіліп, ақматамен оралған және көлденең таспалармен 

немесе салпыншақтармен безендірілген. Халық өнерінің бұйымдарында 

түстердің үйлесіміне көп мән берілген. Бұл жөнінде орыс ғалымы Г.Н.Потанин 

өзінің «Қырғыздың соңғы ханзадасының киіз үйінде» деген мақаласында: 
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«Қырғыздар – еті тірі, дені сау, өмірге құштар халық. Олар көңілділікті 

ұнатады, киімдеріне ашық түстер, өмірлерінде мереке көп. Өмірді сүйеді және 

оны өнермен өрнектей біледі» деп жазады. Түстердің әдемі үйлесуі бояуды 

шебер таңдауға, оның өзге түстермен жақсы араласуына байланысты болған. 

Халық өнерінде негізінен классикалық түстер: қызыл, ақ, сары, қара басым 

болған. Ақ – ақкөңіл, көңілің ағарсын. Өзге жағдайларда қазақтар ақ түсті 

қасиеттіліктің символы ретінде пайдаланған, мысалы, «ақ отау». «Қазақтарда 

игілік пен молшылықтың символы саналатын «ақ үй» ежелден қадірлі болған». 

Қазақ халқының зергерлік бұйымдарының белгілі бір тәрбиелік мүмкіндіктері 

бар. Мысалы, қазақтың «сыңар білезігі» - әйелдердің қымбат әшекейі. Ерте 

заманда жігіт өзіне ұнаған қызынасыңар білезік сыйлаған. Егер бұл жігіт қызға 

ұнаса, ол білезікті қабыл алып, сол қолына тағып жүреді. Бұл білезікті қыз 

мерекеде, тойда, жастар жиналған жерде тағып жүруі тиіс, бұл оның көңіл 

қосқан адамы бар екенін білдірген және басқа жігіттер онымен танысуға бел 

байламаған. Бұл білезіктің бір жағында күн бейнеленген – «оған үнемі күннің 

сәулесі түсіп, өзі де күндей жайнап жүрсін», екінші жағында – құс бейнеленген, 

өйткені қазақта құс «бақыт пен бостандықтың символы». Қазақтың ұлттық 

әшекейі – алқаның да қазақ қыздарының өмірінде тәрбиелік рөлі бар. 

Отбасында қыз 13 жасқа толғанда оның мойнына алқа таққан, яғни анасы 

алқаны тағып жатып, оның енді есейгенін, сөйлеген сөзіне, жүріс- тұрысына, 

сымбатына мән беріп, биязы болу керектігін ескерткен. Қазақтың ересек 

қызына жүгіріп жүру жараспайды деп есептеген. Алқада кішкентай қоңырау 

немесе қоңырау тәрізді бірдеңе ілініп тұрған, бірақ ол шылдырламаса да, қыз 

бала қисалаңдап, дұрыс жүрмегенде дыбыс шығаратын болған. Барлық қыздар 

бұдан сақтанып, тіпті әпкішпен су тасығанда да аяғын сәнмен басып, алқасын 

сылдырлатпауға тырысқан. Осы алқа туралы «Қос алқа» деген күй де бар, онда 

қазақтың белгілі композиторы Дәулеткерей мойнына алқа таққан қыздың 

иінағашпен су тасығандағы сәнді жүрісін бейнелейді. 
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Өңіржиек немесе алқа –қыздардың кеудеге тағатын күміс әшекейі. Қазақ 

халқының өмірінде сақина маңызды рөл атқарған. Қазақ зергерлері білезіктегі 

сияқты сақинаға да күн мен құстың бейнесін салған. Әйелдер арасында 

жүзіктің екі түрі кең таралған: мөр жүзік және қос дөңгелекті құдағи жүзік. 

Біреуі мейірімділікті, екіншісі әділеттілікті білдірген. Оларды негізінен егде 

адамдар тағып жүрген. Әдетте оны қалыңдықтың шешесі құдағиына өз қызына 

жақсы қарағаны үшін алғыс ретінде сыйлаған. Мұндай жүзік тағып жүрген 

әйелді барлық жерде қадір тұтып, құрметтеген, оны өте ақылды әрі дана деп 

есептеген, ақыл-кеңес сұраған. Қазақ әйелдерінің кеудеге тағатын әшекейлері 

де алуан түрлі. Батыс Қазақстанның үйлену тойына арналған қайталанбас 

зергерлік бұйымдар жиынтығы ерекше салтанатты болып келеді. Кеудеге 

тағатын әшекейлердің басты бөлшегі – өңіржиек, ол бір-біріне жалғанған ірі 

пластиналардан қатар- қатар етіп жасалған ұзын бұйым, кейде алуан түрлі 

көптеген салпыншақтармен күрделене түседі. Күміс пластиналар дән түйірлері 

мен зер салу техникасымен орындалған әртүрлі өрнектермен әшекейленіп, 

ақықнемесе соған ұқсас тас орнатылған. Дән түйірлері және зер салу күрделі әрі 

қиын болғандықтан, көбінесе оның орнына XIX ғасырдың соңында кең 

таралған қалыптау техникасы қолданылды. Өзге кеуде әшекейлері – алқа, тана 

моншақ, салпыншақ, тұмарлар – батысқазақстандық әшекейлер кешенінің басқа 

да барлық бұйымдары тәрізді дәл сондай техникамен жасалады әрі сирек 
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кездесетін стиль тұтастығына ие. Басқаларынан гөрі, қазақ әйелінің костюмінде 

көптеген мәдениеттерге тән көне дәстүр сақталып қалған, ол киімді әр алуан 

жапсырма қаңылтырлармен сәндеуден көрінеді. Шытыралармен қамзолды, 

бешпент пен шапанды әшекелейді, ал киімнің жиектерінде жұп ілгектер – 

қапсырмалар бар. Ерекше салтанатты жағдайда тағылатын әйелдер белбеуі 

ерлердікіндей аса ірі болмаған. Көбінесе олар жапсырма шытырман 

әшекейленіп, ұштарына түймелік тағылған мата жолақтары болып келеді. Киім 

білезіктермен, сақиналармен, сырғалармен толықтырылады. Бұл бұйымдар да 

Қазақстан жерінде біздің дәуірімізге дейінгі III ғасырдан бері белгілі 

полихромдық стиль дәстүрін жалғастыратын біртұтас стильмен жасалған. 

Алайда, XVII ғасырдағы шеберлердің негізгі материалы күміс болған. Қазақтар 

күмістің күңгірт жалтылын алтынның жалтылынан артық көрген 

Көптеген әшекейлердің ақшыл сұр түсі қазақтың ұлттық костюмінің 

салыстырмалы түрдегі байыпты колоритіне сәйкес келген. Қазақтар ақ түсті 

тазалық, ізгілік және денсаулық ұғымдарымен байланыстырған. Іс жүзінде 

барлық әшекейлер күмістен жасалған. Кез келген қазақ әйелі неліктен күміс 

сақина мен білезік тағуы тиіс болғаны мына жайттан да түсінікті: күміс қай 

нәрсеге жанасса да, әсіресе тағам, осы асыл металдың әсерімен тазарғандай 

болады. Батыс қазақстандық шеберлер ірі әрі көлемді бұйымдарды құймаған, 

қақталған күмістің жұқа табақшасынан дайындаған. Оның бетіне қалыптағы 

әшекей, оңтүстік түйірі оңай салынады, әшекейдің неғұрлым жалпақ бөліктері 

нақышталған, ал биік бедерлеріне алдын ала нақышталған пластиналар 

бекітілген. Бұйымның бос қуыстарына паста құйылған немесе күміс металл 

табағының майысуына жол бермейтін әлдебір инертті материалмен 

толтырылған. Нағыз түйір және зер салудың күрделі техникасын Қазақстанда 

батысқазақстандық шебер зерлер ғана игерген. Шеберлер материалдың 

бейнелілігін ескеріп, оны өңдеудің әртүрлі техникасын аздап алтын жалатумен 

және әр алуан тастарды өндірумен шебер ұштастырған. 

 

       

 

 

 

   

               Жас келіншектің киімі. 

Ақық – қазақ зергерлерінің ең сүйікті тасы. Оны шығыста ерте заманнан бері 

қадірлейді. Пайғамбардың өзі былай деген екен: «Кімнің жүзіндегі ақық болса, 

соның басынан бақыт пен қуаныш кетпейді». Бирунидің заманында Үндістан 

мен Йеменнен әкелінген бұл тас туралы көптеген нанымдар бар. Ақық 

денсаулық тасы саналған. Одан көптеген бойтұмар түрлерін жасаған. Ақық 

деген сөздің өзі қазақтарда көбінесе тұмар мағынасын береді. Танымалдығы 
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жағынан ақықтан кейін маржан және көгілдір ақық тұрады. Егер ақықтың 

жалтыратылған ірі, жалпақ беті әшекейдің орта тұсынан орын алса, маржан мен 

көгілдір ақықтан жасалған көптеген моншақтар мен ендірмелер көбінесе фон 

ретінде немесе бүкіл сәндік кешеннің негізгі композициялық түйіндерін 

айқындаушы болып тұрады. Көгілдір ақық табыс пен жеңіс әкелетін тас деп 

есептеледі. Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстік-шығысындағы костюм мен 

әшекейлердің өзіндік ерекшеліктері бар. Қыздардың бас киімі – тақия мен бөрік 

көбінесе жапсырма таспалармен, шытыра моншақтармен, күміс 

қаңылтырлармен және төбесіндегі үкінің бір шоқ қауырсынымен әшекейленген. 

Оларды бұрымға тағатын әшекей – шолпылар толықтырған. Шолпыда мата 

жолағына моншақ пен қаңылтырлар жапсырылған немесе күміс 

қаңылтырлардан салпыншақ тағылған. Бұл жерде металл түтіктері немесе 

жарты шарлары бар қара жібек шашақтардан тұратын бұрым әшекейлері де 

болған. Оңтүстік Қазақстан сәукелесі батыстыкіне немесе солтүстік-

шығыстыкіне ұқсас, тек қана кейде оған маржан моншақтардан тор қосылады. 

Жетісу сәукелесінде де матадан жасалған бүйір жолақтары бар, оларға 

параллель жіптермен маржан жапсырылған және самай салпыншақтарына 

күміс жіптер қосылған. Қазақстанның оңтүстігіндегі кеуде әшекейлерінің 

дәстүрлі жиынтығында да жапсырма әшекейлер көп. Қыздардың мойынға 

тағатын әшекейі – тамақша кестелеп өрнек салынған және қаңылтырлар 

жапсырылған сопақша таспа түрінде болады. Көйлектер мен қамзолдың 

жағасын, белін шытырадан тігілген тізбектермен, теңге немесе күміс қаңылтыр 

жапсырып әшекейленген. Бұл жақта моншақты аз тағынған, есесіне тізбектеліп 

қосылған бірнеше күміс қаңылтырлардан тұратын алқаны иықтарына ілген 

немесе мойындарына тағып жүрген. Кеудеге құлақ тазалағыш, тырнақ 

тазалағыш, тіс тазалағыш, тағы сол сияқтылар жиынтығы бар салпыншақ 

әшекейлер бекітілген. Әйелдердің белбеуіндегі айырмашылықтар да алуан 

түрлі болған. Оңтүстікқазақстандық шеберлердің әшекейлер кешеніне егінші 

халықтардың – өзбектер мен тәжіктердің, ал солтүстік шығыстағыларға – Еділ 

бойытатарларының зергерлік өнерінің, мәдениетінің кейбір ықпалын аңғаруға 

болады. Алайда, бұл ықпалдар қазақтың дәстүрі мәдени типінің негіздерін 

өзгерте алған жоқ. Қазақ шеберлері көшпелі өмір жағдайында бұйымдарды 

соншалықты жоғары техникалық және эстетикалық деңгейде қалай жасаған деп 

қайран қаласың. Олар бұйым жасаудың техникалық әдістерін өте көп білген. 

Олар қиюды, қақтауды, кесуді, безендіруді, нақыштауды, қалыптауды, оймалы 

эмальды, күмісті қарайтуды және зер салуды білген. Шебер зергерлер көбінесе 

жеке- дара жұмыс істеп, жасы ұлғайған кезде ғана өзінің шеберлік құпиясын 

үйрету үшін жанына шәкірт алған. И.Н. Тасмағамбетовтың коллекциясы 

танымдық тұрғыда қызықты әрі ерекше ғылыми материал, ол Орталық Азия 

мәдениеттерінің ортақтығы туралы, сондай-ақ олардың ерекшеліктері туралы 

да түсінік береді. Иманғали Тасмағамбетовтың «Изделия мастеров-зергеров 

Центральной Азии» альбомының танымдық әрі эстетикалық мәні зор, өнерді 

шынайы құрметтеушілердің бұған көз жеткізуіне болады. 
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Ерлер киімі 

Ішік-тон, жігіттің шапаны (артқы көрінісі) 
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Қазақтың ұлттық киімі. 

Қазақтардың ұлттық киімдері. 

 

№  Түрлері  Аталуы 

1. Ішкі киім 1. Бешпент.  

2. Дамбал.  

3. Жейде, көйлек.  

4. Қамзол.  

5. Күртке (желетке).  

6.Шалбар 

2.   Сырт киім 1. Жадағай шапан. 

2. Жарғақ – құлын терісінен жасалған 

жарғақ тон.  

3. Күпі.  

4. Сырмалы шапан.  

5. Тайжағы.  

6. Тон.  

7. Шапан  

8. Шидем – жылы тоқыма сырт киім.  

9. Ішік – тері тон. 

3.  Жауын-шашында киетін 

киім 

Аба. Кебенек -1. Плащ – 2. Жұқа 

киізден жасалған сырт киім, оны 

жаңбырда, аязда киеді.  

Кенеп.  

Сыртық.  

Шекпен. 

4.  4. Ерлердің бас киімдері  Башлық.  

Бөрік. 

 Далбай – жаңбырға арналған жеңіл бас 
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киім. Жалбағай – жазғы жеңіл тымақ, 

далбай. Жекей тымақ – сәнді тігілген 

тымақ. Күләпара.  

Қалпақ.  

Құлақшын. 

 Малақай.  

Мұрақ – ерлер бас киімі.  

Тақия.  

Тымақ.  

Шалма. 

 

 

 

 

Сырт киімнің түймелігі болмауы, оны сол жағына қаусырыну, белді буыну, 

үкімен әшекейленген бас киімдер, әйелдің көйлегін бүрмелеп қою қазақтың 

ұлттық костюмін ерекшелендіре түседі.Одан қазақ халқын қалыптастырған 

ұлттық компоненттер, бұрынғы замандағы өндіргіш күштерінің деңгейі, дала 

халқының шаруашылық сипаты, Сарыарқаның қатал табиғаты, ең соңында, 

көршілерден қабылданған элементтер, тарихи дәстүрлер көзге ұрады. Мысалы, 

айыр қалпақ, мұрақ, сәукеле сияқты бас киімдер, біздің ойымызша, қазақтардың 

ежелгі ата-бабалары – сақтардың шошақ төбелі бас киімдерін еске 

түсіреді.Төртбұрышты ақ мата немесе жібек матадан жасалатын әйелдердің бас 

киімі –жаулық көне түркілерден мұраға қалған сияқты, сол дәуірдегі тастағы 

таңбалар осыны аңғартады, ал белдемше – ғұндар заманынан сыр шертеді. Сол 

жаққа қаусырыну мәнері, кимешектің бетке арналған ойығының шеттеріндегі 

түрлі-түсті тегістер мен кестелердің орналасуы, шапанды люрекспен 

жапсырмалап көмкеру, қиял-ғажайып күштердің әсерінен «қорғау» үшін 

қамзолдардың етегін, жағасы мен жеңін оқалау, балалардың, қыздардың бас 

киімін, екй жағдайда ел кезген әншілердің бас киімдерін көз тиюден, аурудан 

сақтаушы ретінде киелі құс саналатын үкінің қауырсындарымен әшекейлеу 

түркі-қыпшақ этникалық қабатынан бастау алады. Ал тон мен тұлыпты кию, 

табиғи түске боялған қой терісінен үшкіл ендірме салынған шалбар, киіз 

байпақпен биік өкшелі саптама кию қазақтардың бұрынғы замандағы 

шаруашылық жағдайына – көшпелі мал шаруашылығына, сондай-ақ ауа райы 

жағдайларына байланысты.Ерлердің белі буылатын бешпентінің, әйелдердің 

етегі кең пүліш көйлегінің, кең пішілген, ишіндегі бүрмелері қалың және 

қайырма жағалы жаз көйлегінің пішілуінен орыс, татар, орта 

Азиялықтаркиімінің, яғни қазақтардың көршілерінің ықпалын байқау оңай. 
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Ішік-тон, жігіттің шапаны. Қысқы костюмнің құрамы: бөрік –терімен сәнделеді. 

Белбеу –мата белбеу. Тері тон. Жарғақ шалбар. Саптама етік – былғары етік, 

киіз байпақтың сыртынан киіледі. 

             Қазақтың ұлттық костюмінің дәстүрлі материалдарына үнемі тері, 

былғары, жұқа киіз, шекпен –түйенің, кейде қойдың жүнін қолданып тоқылған 

шұға жатады. Киім тігуге қойдың, ешкінің, құлынның, бөкеннің терілері көп 

қолданылған, әдетте олардан тұлып, жеңсіз көйлек, шалбар, тамбурлап тігілген 

сырт киім дайындалған.Сейфидің 1582 жылы жазылған шығармасында 

қазақтардың киімі туралы қызықты мағлұмат бр. Ол былай деп жазады: 

«...олардың шекпендері қойдың терісінен жасалған, әртүрлі түске боялады да, 

атласқа ұқсайды, оларды Бұхараға әкеліп, атлас шекпеннің құнымен бірдей 

бағаға сатады,олар өте төмен әрі тартымды». Тонға, бас киімдерге сонымен 

қатар қасқырдың, түлкінің, кәмшаттың, сусардың және кейбір терісі бағалы 

аңдардың терілері жұмсалады. Шекпендердің бауы, шалбардың белдігі 

бұрыштарында тесіктері бар төрт тақтайшаның үстінде дайындалған. 

Кимешек – күйеуі бар әйелдің бас киімі.  
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Киім тігуге көпестердің Үндістаннан әкелген мақта-мата, Қытайдың, Орта 

Азияның жібегі, барқыты, паршасы, шұғасы да пайдаланылған. Қазақтар ата- 

бабалары сияқты, бұл материалдармен ертеде Оңтүстік Қазақстан қалалары 

арқылы өткен «Ұлы Жібек жолы» керуен жолындағы айырбас сауда арқылы 

таныс. Ал XVII ғасырдан қазақ даласына орыс тауарлары келе бастады. 

Көптеген шеберлердің өнері мен таланты, еңбегі арқасында ғасырлар бойы 

жасалған қазақтың киіміне көрік берген тек қана қымбат терімен өңдеу, 

кестелеу мен өрнектеу, жапсырма салу ғана емес, алтынмен апталып, күміспен 

күптелген белдіктер, асыл тастардан құралған салпыншақ моншақтар, 

әйелдердің киіміне тағылатын маржандар, т.б.. Ерлердің киімдер кешені денеге 

киетін – жейде (көйлек-дамбал), иыққа ілетін сырт киім –бешпент, шекпен және 

етіктің қонышына салатын шалбар, сымнан тұрады. Ерлер киімінің бұл 

кешенінің негізгі элементтері ғасырлар бойы өзгеріссіз сақталып келеді. Бұл 

жерде әлеуметтік айырмашылықтар сол киім кешенін тігетін материалдардан, 

дайындалу сапасынан, безендірілуінен ғана байқалады. Тізеге дейін жететін, 

қайырма немесе тікжағалы, иығында тігісі бар, пішілген ойы бар, иығы сәл 

қиғыштау жейдені кеудесіне тілік салып, ақ кенептен тіккен. Жеңінің астына 

үшкіл қиынды салынған. Кең балақ шалбарлар тікбұрышты, төменгі жағы 

тарлау келген екі балағы бар, біріккен жеріне үшкіл салынған. Жейденің 

сыртынан қазақ әдетте жеңіл, өзіне шақ тігілген, төменгі жағы кеңдеу, түймесіз 

киім киген. Бұл киімнің ойыққа салынған жеңі болады, кейде жеңсіз 

болады.Осыған байланысты оны жеңі болса – бешпент, жеңі болмаса – қамзол 

деп атаған. 

Оны жұқа мәуіті шұғадан, барқыттан, жібектен, әсіресе көк, коңыр, қою жасыл 

түсті етіп тіккен. Бешпенттің тік жағасын да сол матадан тіккен, етегінің, 

жеңдерінің шетін тоқыма баумен көмкерген, мықынынан сәл төменіректе 

жапқышы жоқ ойық қалта орналасады. Шалбарды бешпенттің материаалынан 

тігіп атқа мінгенде ыңғайлы болу үшін үшкіл ендірме салған, балағының 

жоғарғы шеттерін белбеудің орнына белдікше өткізуге болатындай етіп 

қайырып қойған. Оларда ешқандай ілгек пен түйме болмаған. Бешпентке, 

қамзолға және оның бір түрі – көкірекшеге жыл мезгіліне қарай жылы астар 

салынған. 

Бешпенттің сыртынан шекпен –тік пішілген кең халат киген, оның жеңдері 

ұзын әрі кең, түйенің жүнінен қолдан тоқылған шұғадан тігіледі. Сондай-ақ 

астар салынып, тығыз матадан пішілген шапан киген. Қыста ер адамдар қойдың 

немесе қасқырдың терісінен тұлып, то, түлкі тымақ, ауыр былғары етік –
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саптама киген.Қой терісінен жасалған тұлыптың орнына көбінесе күпі киген. 

Ол шұғыдан (әйелдер нұсқасында –барқыттан ) тігіліп, астар салынған. XX 

ғасырдың жиырмасыншы жылдарында палеоэтнологиялық деректер негізінде 

Ойыл және Сағыз өзендерінің алабындағы қазақтардың киімін зерттеген 

С.И.Руденко күпіні қазақтардың және олардың ата-бабаларының кем дегенде 

екі мың жылдан бері келе жатқан игілігіне жатқызған. 

Феодал шонжарлары арасында бағалы аң терісінен тігілген ішіктер жоғары 

бағаланған. Ең сәнді тондардың жиектері кәмшат, сусар терілермен 

көмкерілген. Құлының, ақбөкенің терілерінен түстері бойынша таңдап алынған, 

негізі матадан жасалған ерлер киімі өте көп таралған. Олардың әртүрлі қамзол, 

шалбар тігіп, кестелген. Қазақтың ерлер киімінің ең көнелерінің бірі –киізден 

жасалған кебенек (Жетісуда – кебентай), оны көбінесе жұқа ақ киізден, түгін 

бетіне қаратып тіккен. Көлемі 60×60 болатын шағын шаршылар түрінде басқан. 

Түкті киізді алу үшін жүнді жартылай дайындалған негізге қосқан. Оны 

шиыршықтап орап, қайта-қайта ыстық су сеуіп, білектермен домалатқан. 

Бір өкініштісі, кебенектің үлгілері бізге дейін жетпеген. Оның қалай пішілгенін 

көргендердің әңгімесінен ғана аңғара аламыз. Ол кең әрі ұзын болған, артқы 

жағында тілігі бар, шалбары да сондай материалдан тігілген. Күләпараның 

орнына тік жаға салынған. Қысқы киімнің сыртынан киілген кебенек салт 

аттыны желден, қар мен жаңбырдан жақсы қорғаған. 

Қазақстанның оңтүстігіндегі ерлер киімі біршама жеңіл болады, бұл ауа райы 

жағдайларына, халықтың отырықшы және жартылай отырықшы өмір салтына 

байланысты екені байқалады.Жігіттің киіміне қысқа, белі буылған бешпент 

жатады, жүн матадан, кейде қызылкүрең, қаракөк немесе қоңыр түсті (бұл 

Қазақстанның оңтүстігіндегі ерлер киімінің негізгі түстері ) барқыттан тігіледі, 

ұзындығы жамбастан сәл төмен, астары бар, жеңдері тік. Оған арнаған жейдені 

жұқа мақта матадан тіккен, жағасы тік, ортасында қиғаш ілгегі бар, шалбарды –

ақшыл немесе сұр матадан тіккен, төменгі жағын тілмеген, себебі оларды биік 

өкшелі жеңіл етіктің қонышына салған. Белін белдікпен немесе мата белбеумен 

ораған. Бастарына барқытпен безендірілген кигіз қалпақ киген, оның астында 

дөңгелек тақия болған. 

Балағы тілінген кең шалбар ұлттық киімдер кешенінде негізінен денесі толық, 

егде адамдарға, үнемі ат үстінде жүретін қарт аңшыларға, бірнеше сағат бойы 

тапжылмай отырып, халық алдында өнер көрсететін суырыпсалма ақын-

жыршыларға, қиссашыларға арналған. Оны етіктің қонышына салмай киген, ал 

тіліктері ыңғайлы болу үшін жасалған. Ерлер киімі көбінесе түймеленбеген, 

сондықтан белбеу оның міндетті элементіне жатады. Оның ең көнелерінің бірі 

кісе белбеу, өзге белбеу түрлерімен, мысалы белдікпен салыстырғанда, оның 

былғары оқшантайы, қыны, т.б. болған. Белбеулерді қаңылтыр, металл 

өрнектермен әшекейленген. 

 Ересек қазақтар үнемі, тіпті дастархан басында да дөңгелек тақия киіп 

отырған, ал оның сыртынан киетін бас киімдердің бәрін далаға шыққанда 

киген. Тақияның ең қарапайым әшекейі оның құрсама жиегіндегі өрнекті тігіс, 

төбесіндегі жіптен салынған өрнектер болған. Жібекпен тігіліп, алтын немесе 

күміс зер салынған тақияны жас адамдар киген. Ерлердің бас киімдерінің түрі 
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көп емес. Киіз қалпақ, бөрік, тымақ –негізінен осылар. Феодал шонжарларды 

биік, барқыттан тігілген, алтын зер салынған киіз астарлы қалпақ –мұрақ 

болған, оны аң терісінен жұрын салынған конус тәрізді бас киімнің сыртынан 

киген. 

Егде қазақтардың ерлер киіміне мәсі және үйден шыққанда оның сыртынан 

киетін былғары кебіс жатады. Ересек ер адамдардың бәрі былғары етік – 

көксауыр киген, оның сыртқы түрінің кәдімгі етіктерден көп айрмашылығы 

жоқ. Оларды әдетте жасыл түсті шегіреннен тіккен, шегірен алу үшін иленген 

теріге тарыны сеуіп, үстінен ауыр нәрсемен бастырған. Көне үлгідегі қазақ 

етіктерінің ұшы көбінесе жоғары қайқайып, сүйірленіп тұрған, оң жақ және сол 

жақ сыңары деп бөлінбеген, сондықтан оларды бір аяқтан екінші аяққа жиі-жиі 

ауыстырып, ұзақ уақыт бойы киюге мүмкіндік болған. Түрлі- түсті былғарымен 

безендірелген биік өкше етіктер ғана ондай болмаған. Кедейлер киетін 

қарапайым аяқ киім –шоқай, яғни былғары сандал, оны иленбеген теріден 

белдік сияқты жасаған, сондай-ақ етіктің сыртынан киетін шарық, жүрген кезде 

қиыршық тастаған қорғайды. 

 
Шапан. Алматы облысы. Киім мыналардан құралған: қара барқытпен 

әдіптелген киіз қалпақ. Шапан қызыл матадан тамбурлап тігілген.Күміс 

пластиналармен безендірілген кемер белбеу. Етік. 
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Ш. Уәлихановтың жазуынша: «Кейбір қырғыздар (қазақтар) жаман болады деп 

қорқып, өзінің бас киімін ешкімге бермейді». Ер адам өлгеннен кейін бас киім 

отбасында қалады, бірақ марқұмның көптеген киімдері туыстарына тартылады. 

Бас киімнің тіршілік күшімен, жаратушы күшпен байланыстылық идеясы 

мынадан да көрінеді, шала туған баланы атасының тымағына немесе киіз 

қалпағына салып, керегенің басына іліп қояды. Қырық күн бойы ол бас киім 

күн сайын керегенің келесі көзіне жылжытылып отырады. Бұл ғұрыптың 

орындалуы баланың толық жетілуіне көмектеседі деп есептеледі. 

Дамбал да тіршілік күшінің, өсіп-өнудің идеясына байланысты болуы ықтимал. 

Оларды да үйдің құты деп атаған, үй иесі өлген кезде таратылатын киімнің 

қатарына қоспай, өздеріне қалдырған. Жоғарыда айтылғандай, атасының 

шалбарын дүниеге келген баланы орап алуға пайдаланған. Егіз бала туған 

әйелдің киімін ырымдап, мұрнынан қан аққан кезде басына ораған, кеудесі 

ауырғанда кеудеге басқан, т.с.с. үшем тапқан әйелдің костюмінің бұл бөлшегі 

ерекше қасиетке ие болған. Керісінше, аяқ киім анатомиялық төменгі жаққа, 

жерге байланысты деп қаралған. Аяқ киімді жоғары қоюға болмайды, бас 

киімнен жоғары қойылмайды, далаға киген аяқ киіммен төрге шығуға 

болмайды. Бұл тыйымдар аяқты жоғарыға көтеруге болмайды деген тыйыммен 

байланысты болуы мүмкін. 

Дамбал да тіршілік күшінің, өсіп-өнудің идеясына байланысты болуы ықтимал. 

Оларды да үйдің құты деп атаған, үй иесі өлген кезде таратылатын киімнің 

қатарына қоспай, өздеріне қалдырған. Жоғарыда айтылғандай, атасының 

шалбарын дүниеге келген баланы орап алуға пайдаланған. Егіз бала туған 

әйелдің киімін ырымдап, мұрнынан қан аққан кезде басына ораған, кеудесі 

ауырғанда кеудеге басқан, т.с.с. үшем тапқан әйелдің костюмінің бұл бөлшегі 

ерекше қасиетке ие болған. Керісінше, аяқ киім анатомиялық төменгі жаққа, 

жерге байланысты деп қаралған. Аяқ киімді жоғары қоюға болмайды, бас 

киімнен жоғары қойылмайды, далаға киген аяқ киіммен төрге шығуға 
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болмайды. Бұл тыйымдар аяқты жоғарыға көтеруге болмайды деген тыйыммен 

байланысты болуы мүмкін. 

Қазақстан Орталық мұражайының жинаған мұралары негізінен XIX ғасырдың 

аяғы және XX ғасырдың басын қамтиды. Олардың ең көне бөлігі мұражайға 

бұрынғы Неплюевтің кадет корпусының жинағынан келіп түскен және Кіші 

жүз бен Орта жүз аймақтарына қатысты. Мұнда әйелдер бас киімінің барынша 

көне түрі, қазір қолданыстан мүлде шығып қалған «тақия бөрік» бар, ол биік, 

сүйір ұшты, қалпақ тәрізді бас киім, төбесі күрең барқыттан жасалып, кәмшат 

терісімен жұрындалған. Бас киімнің төбесі оқа – зермен, күміс жалатылған 

қаңылтырмен, моншақпен, үкінің қауырсынымен молынан әшекейленген, ең 

төбесінде алтын жіппен шашық жасалған. Желке тұсына және самай тұсына 

қара жібектен және моншақтан, моншақпен (әдетте маржаннан ) тігілген мата 

таспасынан шашақ қадалған, өрнекті металлардан және тастан ендірме 

салынған. Мұндай бас киімді шамамен XIX ғасырдың ортасына дейін Бөкей 

ордасының, Ақтөбе және Орал губерниясының жас бай қыздары мен әйелдері 

киіп жүрген. 
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Одан кейінгі жылдары, мұражайға жәдігер әкелу тыйылған Ұлы Отан соғысы 

кезеңін айтпағанда, мұражайдың этнографиялық жиынтығы, оның ішінде 

киімдер Қазақстанның әртүрлі аудандарына материал жинайтын экспедиция 

ұйымдастыру арқылы кейбір заттарды жеке адамдардан алу жолымен 

толықтырылды. Сөйтіп, 1947 жылы мұражай экспедициясы Семей 

облысындағы Абай ауданында тұратын арғын руы қазақтарының кейбір 

киімдерін және қолданбалы өнер материалдарын жинақтады. 

Мұражайдың жинақтау жұмысының кейінгі уақытта – 1957-1958 жылдары 

қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен тұрмысына, оның қайталанбас әрі 

көркем өнеріне қызығу артқан кезінде жандана түскенін айта кеткен жөн. 

Халықтық дәстүрлерді бойына сіңірген социалистік Қазақстанның ұлттық 

мәдениетінің гүлденуінің бір көрінісі 1958 жылдың аяғында Мәскеуде 

ұйымдастырылған Қазақстан қолданбалы өнерінің көрмесі болды. Мұражай 

экспонат жинау үшін 1957 жылы алты экспедиция ұйымдастырды, олар 

Қазақстанның негізгі аудандарының барлығын – оңтүстік, солтүстік, орталық 

және батыс облыстарды қамтып, нәтижесінде мұражай қоры қазақтардың XX 

ғасырдың басындағы қолданбалы өнерін, киімі мен тұрмысын бейнелейтін 600-

ден астам бұйымдармен толықтырылды. Әсіресе, социалистік Қазақстанның 

сол замандағы мәдениетінен өте бай материал жинақталды. Батыс 

Қазақстанның, оның ішінде бұрынғы Бөкей ордасының, Ақтөбе, Қостанай және 

Семей облыстарының костюмдері барынша толық ұсынылды. 

Батыс Қазақстаннан және бұрынғы Ақтөбе губерниясынан алынған жиынтықта 

барқыттың, жібектің қымбат түрлерінен тігілген, алтын жіппен молынан 

әшекейленген әйелдердің, ішінара ерлердің салтанат киімдері, күміс өрнекті, 

асыл тастармен, үкінің қауырсынымен және маржан моншақтармен әсемделген 

бас киімдер мол болды. Бұл қазақтың рулық-феодалдық шонжарларының – 
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хандардың, сұлтандардың, билер мен байлардың киімдері. Қарапайым халық, 

көптеген кедейлер негізінен үйде тоқылған жүн матадан шекпеннен, кенептен, 

аңдардың терісінен тігілген киімдерді қанағат тұтты. Фабрикалық маталар 

Қазақстанда шамамен XIX ғасырдың ортасында ғана кеңінен таралды. 

Мұражайда сақталған Бөкей ордасының соңғы ханы Жәңгірдің әйелі Фатима 

ханшаның түпнұсқа косюмі қазақ киімінің даму тарихы тұрғысынан зор тарихи 

мәнге ие. Костюм күміс қамқадан тігілген кең әрі ұзын көйлектен туника тәрізді 

пішілген әрі барқыт, күрең түсті, қысқа жеңді, белі қыналған, алтын жіппен 

әшекейленген бешпенттен құралған. XIX ғасырдың қырқыншы жылдарында 

жасалған. Бұрынғы Ақтөбе уезінің билеуші сұлтандары – Нұрмағамбет 

Төбетовтің және Мұхаммед Тәукиннің мұражай қорындасақталған екі бас киімі 

де шамамен осы кезеңге, XIX ғасырдың ортасына жатады. Олар төбесі конус 

тәрізді биік, тіленген жиектері кеңінен қайырылған киіз қалпақтар. Төбетовтың 

бас киімдерінің бірі ақшыл көк барқытпен тысталған, қайырылған жері жасыл, 

алтынмен әдіптелген; екіншісі –Тәукиндікі күміс қамқамен тысталған, мұндай 

бас киімдер тақияның сыртынан киіліп, иесінің сұлтандық дәрежесін 

аңғартатын болған. Киімнің жоғарыда айтылған түрлерінің бәрін қарапайым 

халықтан шыққан шебер әйелдер тіккен. Ақтөбе облысындағы (Дамбар 

шатқалы) қалыңдық костюмі ерекше әдемі әрі ою-өрнекке бай. Оны жасаған 

шебер әйелдің есімі де белгілі – Көнеманова Гүлзира. Костюм XX ғасырдың 

бас кезіне жатады. Ол еркін пішілген, етегіне қызыл күрең барқыттан кең жолақ 

жүргізілген, алтын зермен және жылтырақтармен тігілген, шашақталған 

көйлектен тұрады. Алдыңғы жағынан, жағасынан етегіне дейін жолақ түрінде 

кестеленген. 

 Бешпент көйлектегі сияқты барқыттан қынама бел етіп тігілген. Етегі 

және жеңінің ұштары алтынмен және жылтырақтармен көмкерілген. Келіннің 

басына – конус тәрізді, қызыл күрең барқыттан (негізі киізден) тігілген, күміс 

жалатылған қаңылтырлармен, асыл тастармен (көбінесе ақықпен), маржан 

моншақтармен, кәмшат терісімен әдіптелген оқалы таспамен әшекейленген 

сәукеле кигізілген. 
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Киізден жасалатын киімдер 

1. Байпақ. 

 2. Кебенек.  

3. Киіз етік.  

4. Киіз қалпақ. 

 5. Пима. 
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Теріден жасалатын киімдер 

Сырт киімдер: Аба; Бота ішік; Жарғақ; Тайжақы; Тақыр шалбар; Тон.  

 

 

АБА - жылқы терісінен тұтас тігілген, жауын- шашыннан қорғайтын, 

күләпарасы бар, тұлыпқа ұқсас, жамылғы түріндегі сулық киім. 

Аба атауы парсы тіліндегі су деген мағынаны білдеретін «аб» сөзімен төркіндес 

болуы мүмкін . 

Аба жасау үшін теріні малмаға салып, жүнін жидітпей, түгін қырмастан 

жұмсарта илейді. Сәл тобарсытып алған соң талқыға салып, созғылап, әбден 

жұмсартады. Тұтас тері кеңдеу келген ішік үлгісіне ұқсас етіп пішіледі. Оған 

жалғастыра шығарылған күләпара ішіне қарай бүгіліп тігіледі. Басқа бөлігін 

көктеп тікпейді. Пұшпақтары ғана өбістіріледі (байланыстырылады). Екі 

бүйірдің шынтақ тұсы киімнің жеңі сиятындай етіп ұзындығы бір қарыс 

мөлшерде қиғаш тілінеді. Қаусырынғанда алқымның тұсына келетін қос 

пұшпаққа шүберектен ызылған берік бау тағылады. Белуар тұсынан бір өңіріне 

ілгек бекітіп немесе екі өңіріне де ішінен ішкі бау тағады  . 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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Абаны желді, жауын-шашынды күндер сулық ретінде жамылады. Түгі 

сыртында, әрі ығы төмен қарай жығылып жататындықтан суды да өткізбейді, 

суықта да желдің ызғарынан қорғайды. Кейде оны ұзақ жолдан терлеп кел¬ген 

атты суытқан кезде сауырына түк жағымен жабуға қолданады. Яғни 

жауынгерлер мен малшыларға аса қажет киім ретінде жүрсе жамылғы, жатса 

төсенішке саналған бұйым. Абаны қажет болатын маусымда шиыршықтап, 

бүктеп қанжығаға байлап жүреді  . 

 

Ішік -  сәнді әрі жылы киім. Мұның сыртын берік матадан, ішін аң, мал 

терілерінен тігеді. Сәндік үшін жағасынан бастап өңірі, етегіне дейін теріден 

жұрындайды. Ішік ұзын әрі мол пішіліп тігіледі, жағасы тік болады. Ішіне 

салынған терісіне қарай ол күзен ішік, қасқыр ішік, бұлғын ішік, түлкі ішік, 

қарсақ ішік, зорман ішік, пұшпақ ішік, суыр ішік, сеңсең ішік, жанат ішік деп 

аталады. Бота терісінен жүні ішіне қаратылып тігілетін ішік сирек кездеседі. 

Басқа ішікке қарағанда ол жылы болады. 

Ішікті еркектер де, әйелдер де киген. Әйелдерге, жастарға арналған ішіктер 

әшекейленіп, түрлі ою, кестелер салынып тігіледі. 

Қазақтың әдет-ғұрпында ішіктің алатын өзіндік орны бар. Мысалы, қасқыр 

ішікті жиырма беске толмаған жастарға киюге болмайды, себебі жастық 

жалыны мен тері қызуы жігіттің күшін қайтарады немесе ауруға ұшыратады. 

Сл сияқты екі адам боранды күнде адасып, қасқыр ішікті адамның жанындағы 

кісі үсіп өлсе, онда өлген кісінің туыстары қасқыр ішікті кісіден құн даулауға 

хақысы бар, өйткені бір қасқыр ішік екі адамды суыққа бермейді. Дала заңы 

осылай. 

 

Жарғақ — құлын, тай, лақ, бөкен терісінен түгін сыртына қаратып тіккен 

сырт киім. Жарғақ жасау үшін алдымен теріні илейді, жақсылап сүргілеп, 

уқалап жұмсартады да, томар бояу, рауғаштың түбірі, еменнің қабығы тәрізді 

заттармен жуып кептіреді. Ерменнің, жусанның бүрін басытқы ретінде шамалы 

ашудас қосып суға қайнатқаннан кейін қанжылым қалпында иленген теріге 

жағып кептіреді. Әрі қарай уқалап, қыртысын жазады. Сонан соң шекпен 

үлгісінде пішіп, қалың матамен астарлайды. Жарғақты, көбінесе, қыста, жауын-

шашын, боранды күні киім сыртынан киеді. Ертеректе ауқатты адамдар 

Жарғақты тек қара құлын терісінен тігіп киген. 

Жарғақ — қозы, лақ,бұзау, құлын, т.б. жас төлдің ерекше тәсілмен иленген 

терісі. Жарғақ алғаш рет б.з.б. 2 ғасырда Кіші Азияның Перғам қаласында 

жазуға пайдаланылатын жоғары сапалы материал ретінде шығарылған. Қазір 

Жарғақ музыкалық аспаптар мен кейбір техникалық бұйымдарды жасауға 

қолданылады. Ол өте берік, оңай жыртылмайды, бетіне түскен 10 — 12 

кг/мм
2
 қысымға шыдайды. Керілген Жарғақты ұрғанда таза дыбыс шығарады. 

Жарғақ сыртқы ортаның жылылық, ылғалдылық сияқты құбылмалы 

жағдайларында қалпы мен қасиеттерін сақтайды. Қазіргі қалыптасқан былғары 

өндіру технологиясының алғашқы сатылары (теріні ылғалдау, күлдеу) 

нәтижесінде алынатын теріні, май және су өткізбейтін орамдық қағаздарды 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
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да Жарғақ деп атайды. Бір түсті құлын терісінен түгін сыртына қаратып тіккен 

сырт киім де Жарғақ деп аталады. Ол үшін алдымен теріні илеп, жұмсартады. 

Содан соң шекпен үлгісінде қиып, қалың матамен астарлайды. Мұндай сырт 

киімді, көбінесе, қыста жауын-шашынды, боранды күндері киеді. 
[1]

 

 

 

ТАЙЖАҚЫ – құлынның терісінен тігілген 

қаптал тон. Қазақ, қырғыз, қарақалпақ, саха, т.б. түркі халықтарының ежелгі 

киімі. Қазақта шымқай қара, торы құлын терісінен тігілген. Тайжақының етек 

жағына құлынның пұшпағын ұзынынан құрап жалғайды, артқы бойының 

ортасына құлынның жалын келтіріп тігеді, қайырма жағалы, сырма астарлы 

болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B0%D2%9B#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0
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Жүннен жасалатын киімдер 

Жабағы күпі; Жадағай шапан; Жүн қолғап; Жүн шұлық; Мойынша; Түйежүн 

далбағай; Түйе жүн кеудеше; Шекпен; Шидем шекпен. 

 

 

 

Шекпен — жүннен тоқылатын сырт киім. Шекпен тек қана түйе жүнінен 

тоқылады. Күзеп алынған түйе жүнін шаң-тозаңынан арылтып, одан соң қолмен 

майдалан түтеді де, шүйке жасайды. Шүйкеленген жүнді ұршықпен иіреді. 

Шекпен тоқитын жіп өте жіңішке болады. Иірілген жіпті екі ағаштың арасынан 

ыспалап өткізіп, оның буылтықтарын кетіріп қайта өңдейді. Шекпен де 

терме бау тоқитын өрмекпен тоқылады. Тоқылып болған кездемені кәдімгі 

матадан киім пішкендей етіп өлшеп, шекпен пішеді. Шекпенді жазда киеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83
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Оған қара барқыттан не болмаса басқа тыстық матадан қаптал жаға (дөңгелек 

жалпақ жаға) салып, етек жеңін сондай матамен көмкеріп әдіптейді. 

Шекпеннің ең әдемі түрін «Шидем шекпен» дейді. Шидем шекпен тайлақтың 

жүнінен тоқыл ады. Тайақтың жүні әрі майда, әрі жеңіл болатындықтан, одан 

тоқырай шекпен де әдемі болып шығады. Шекпен су өткізбейді. Сондықтан ол 

әрі сулық, әрі жайшылықта кие беруге жарамды бес аспап киім. Су тиген сайын 

шекпен ширығын қалындай түседі. Шекпепнің тағы бір артықшылығы ол 

таза түйе жүнінен тоқылатындықтан аса мықты болады, ұзақ киіледі.
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BD#cite_note-1
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Кебіс; Мәсі; Мықшима; Саптама етік; Шарық (Шо-қай); Шоңқайма. 

 

 

 
 

 

                 Киімге байланысты ырымдар 

Жас қыздың басына ақ, қара орамал тартпайды. Ақ – жаулықтың, қара – 

қайғының белгісі.  

Жаңа түскен келін киім-кешегін қысқартса, нәрестесі кем туады немесе ол түсік 

тастайды.  

Нәрестенің иткөйлегін далаға тастамайды. Олай жасаса, сәбиге сырқат жұғады. 

Сәбидің бақыты иткөйлегін кигеннен басталады. 

Сыңар аяқ киім киген баланың әйелі ұры болады. 

Киімнің түймесін айқастырып салса, қуанышты хабар келеді. Ілулі тұрған 

киімнің түймесін салмайды. 

Аяқ киімді оң аяқтан бастап киеді, сол аяқтан шешеді.  

Қонаққа келген сәбиге көгендік береді немесе киім алып береді.  

Шалбарды отырып, оң аяқтан киеді, сол аяқтан шешеді. 
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Киім сатып алғанға: «Киімің күй-рек, жаның берік болсын!» деген тілек 

айтады.  

Аяқкиімді төңкеріп қоюға, теріс киюге болмайды. Олай жасаса, адамның жолы 

болмайды.  

Қазақ аяқкиімнің табанына қара-майды. Оның баспайтын жері жоқ. Сондықтан 

да былғаныштан көз ұшынады. 

Жорықта, алыс сапарда басқа жастанатын еш нәрсе болмаса, етігін жастанған. 

Халық нанымында: «Етік жолға бастайды, шалбар (жастансаң) сорға 

бастайды», Ұлтарақты етікке салмай тұрып, алдыңғы, жол бағытына қараған 

басын тіліп, «жолын ашу» ырымын жасайды.  

Екіқабат әйел «ұл табамын» десе, еркектің қару-жарағын, шалбарын ырымдан 

басына жастанып жатады. Қыз тапқысы келсе – қызыл ала шыт, әйелдің 

көйлегін, жүзік, сырға, алқа тәрізді әшекейлерді жастанған. 

Шалбар мен етікті тұрып киюге болмайды. Соғыс кезінде ғана солай жасауға 

болады.  

Әйел босанып жатқанда жеңіл болсын деп, қыздың көйлегінің шетін жыртып 

«жол ашу» ырымын жасайды, немесе ұлдың шалбарының балағын тіліп қояды. 

Баскиімді кез келген жерге тастамайды, аяққа баспайды, астыға басып 

отырмайды, аяққа кимейді. Олай жасаса, бастан бақ таяды, бас ауруына тап 

болады. 

Ер адам әйелдің киімін кимейді, жаулығын басына салмайды. Олай жасаса, 

еркектігінен айрылады. 

Емшектегі баласы бар әйел жа-лаңбас бала емізбейді. Жалаңбас отырса, шайтан 

қайызғағын сәбидің аузына салып жібереді. 

Баскиімді айырбастамайды. Олай жасаса, басындағы бағы кетеді. Бас киімін 

сатуға да болмайды.  

Бөтен адамға баскиімін бермейді. Олай жасаса, адам басы кемиді. Баскиімін 

сыйлауға да болмайды. 

Қай әйелге қандай киім қажет? 

Денесі тым толық әйелге белі-не белдік, етегі мен жағасына желбіршек салып 

тігілген жеңсіз көйлек, түрлі – түсті матадан тігілген костюм – юбка 

жараспайды.  

Ірі гүлді матадан тігілген көй-лек толық әйелді одан әрі жуан етіп көрсетеді.  

Толық әйелдерге ұсақ гүлді немесе тігінен жолақты матадан бел тұсын сәл ғана 

қынаңқырап, ұзынды-ғы тізесін жауып тұратындай етіп тіктірген көйлек 

жарасады. 

Көйлектің жеңі тар және жа-ғасы кең ойылмаса, ол әйелдің то-лықтығын 

жасырып тұрады.  

Бойы тым ұзын әрі арық әйел-дерге мынандай үлгіде тігілген киім жараспайды: 

белін қынап, омырауын кең ойып тіккен жеңсіз көйлек, тігінен жолақты 

матадан тігілген көйлек. 

Бойы тым ұзын әрі арық әйел-дерге ыңғайлы көйлек: жеңінің аузы мен етегін 

бүрмелеп, жалпақ белдік, ойма жаға етіп немесе тік жаға салып тігілген, 

клеткалы немесе біртегіс ұсақ гүлді матадан тігілген. 
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Белі төмен, аяғы қысқа әйелдерге мынандай көйлектер қоным-сыз: белі 

қыналған немесе белдік салынған, көлденең жолақты матадан тігілген. Оларға 

блузканың етегін юбкасының ішіне жіберіп кию де жараспайды. 

Белі төмен, аяғы қысқа әйел-дер үшін көйлекті де, пальтоны да бел тұсын 

жоғарырақ алып тік-кен жөн. Және көйлектің алдыңғы көкірек тұсынан қиып, 

етек жағын кеңірек етіп тіксе, мұндай көйлек жараса кетеді. 

Кеудесі қысқа әрі белі жуан әйелдерге белін қынап, етегін бүрмелеп, жалпақ 

белдік салып тіккен көйлектің жараспайтыны есте-ріңізде болсын. 

Кеудесі қысқа, белі жуан әйелдер үшін кеуде жағы онша-лықты қыналмаған, 

етек жағы сәл – сәл кеңейтіліп тігілген тік көйлек, алдынан немесе артынан бір 

қатарма салып тігілген юбка қажет.  

Бөксесі толық, белі тым жі-ңішке әйелдерге үйлеспейтін киімдер: белін қынап 

тұратын немесе беліне белдік салынған көйлек пен пальто, етегін бүрмелеп 

немесе қа-тармалап тіккен юбка.  

Бөксесі толық, белі тым жіңіш-ке әйелдер үшін белін оншалық-ты қынамай, 

етек жағын сәл кеңейтіңкіреп тіккен көйлек жарасады. Мұндайда матаның 

жиегінде каймосы болса, оны көлденеңінен келтірмей, көйлектің алдыңғы жа-

ғынан, тігінен жібере тігеді. 

Балтыры өте жуан әйелге жараспайтын көйлек: тар және қысқа көйлек.  

Балтыры өте жуан әйелдер үшін көйлегінің етек жағының кеңдеу, ұзындығы 

тізеден төмен етіп көйлек киген оңды. Егерде көйлек-тің матасы жолақты 

болса, оның жолағын көлденеңінен келтіріп тігеді. 

Толық әйелдерге тар, қысқа көйлек киген жараспайды. Оларға матаның 

каймосын етегіне келтіріп тігу де ұнамсыз. 

Толық әйелдер көйлектің белін қынамай, етек жағын кеңдеу етіп тігіп, киеді.  

Беті жалпақ, мойны қысқа әйелдерге мынандай киімдер жараспайды: тік немесе 

орама жа-ғалы көйлек кию, мойнына гүлді шарф салу, свитер кию, көлденең 

жолақты матадан ақ көйлек тіктіру.  

Беті жалпақ, мойны қысқа әйелдердің омырауы ашық, қайыр-ма жағалы көйлек 

кигені дұрыс.  

Мойны тым ұзын әйелдерге үйлеспейтін киімдер: омырауын кең ойып тіккен 

көйлек, тік жолақты матадан тігілген көйлек, блузка (ол оның мойнын одан әрі 

ұзарта тү-седі). 

Мойны тым ұзын әйелдердің мынандай көйлек кигені дұрыс: тік жағалы немесе 

үлкен қайырма жағалы, свитер. Көйлек пен блузкасы жолақты матадан тігілсе, 

оның жолағын көлденеңінен келтіріп тігеді. 

Иығы сөмпек әйелге матаның каймосын көйлектің етегіне көлде-неңінен 

келтіріп тіккен жараспайды. 

Иығы сөмпек әйелге матаның каймосын көлденеңінен көйлектің кеудесіне 

салып тіккен жарасымды келеді. Және де жазғы көйлегінің иығына желбіршек 

салып, ал беш-пентінің иығына ішкі жағынан жұ-қалап қатырма салса, ол 

иығын біраз көтеріп, сәнін келтіреді. 
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