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Кіріспе 

 

Бүгінгі күні білім беру саласының басты және негізгі мақсаты – қоғам 

игілігінде өз күші мен қабілетін саналы және мақсаттылықпен дамытатын, 

өзінің ана тілі мен мәдениетін терең меңгерген жеке адам тұлғасын 

тәрбиелеу. Осыған орай, Отанымыздың жас жеткіншектерін, оның ұлттық 

құндылығына қарай жақындату қазіргі қоғамның нақты әлеуметтік 

қажеттігіне айналып отыр. Әрине бұл міндеттердің негізгі шешімі, 

алдыменен білім беру жүйесінің бір саласы – жалпы білім беретін оқу 

орындарының оқу тәрбие процесіне келіп тіреледі.  

Сондықтан оқытудың алғашқы сатысынан бастап, халқымыздың бай 

мәдени және шығармашылық мұрасын кеңінен насихаттап, оның ең озық 

үлгілерін тиімді пайдалану. Қазіргі таңда, халық шеберлерінің жасаған 

қолөнер туындылары еліміздің бір – бір мәдени қазыналарына айналып, 

лайықты өз орнын алуда. Халықтың қалыптасқан дәстүрінің озық үлгілерін 

кейінгі ұрпаққа қадір – қасиетін жоймай, әрі әсемдігімен, әрі ыңғайлығымен 

тұрмыс қажеттілігінен туындаған өнердің көне көзі – қазақтың ұлттық 

киімдеріне салынатын ою-өрнек болып табылады.  

"Ою-өрнек" - (латынның ornament - әсемдеу, сәндеу деген сөзінен 

шыққан) үйлесімділікпен бір қалыпқа түскен элементтерден тұратын 

нақыштар; әр түрлі заттарды (қүрал-сайман, қару-жарақ, киім т.б.) 

архитектуралық құрылыстарды, пластикалық өнер шығармаларын (негізінен 

қолданбалы), т.б. сөндеу үшін қолданылады.   

 «Кәсіптік білім» мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерге 

ұсынылып отырған «Сәндік қолданбалы қолөнер» курсы (Ою-өрнектің 

шығармашылық іс - әрекетіндегі ісмерлік дағдылар жүйесі)  студенттердің 

аса шеберлік, іскерлік қасиеттері, шығармашылық қабілеттерін көрсетуге 

арналған. Студенттердің эстетикалық сезімін және әсемдікті түсіну қабілетін 

дамыту, өнерге деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін оятуда сәндік  

қолданбалы өнер курсының орны ерекше. Бұл курс негізінен ер және 

қыз балаларға бөлініп оқытылады. Ер балалар ағаш және металды көркемдеп 

өңдесе, қыз балалар көркемдеп кесте тігу, ою-өрнек ою, киім тігу және 

ұлттық қолөнерімен айналысады. «Сәндік қолданбалы қолөнер» (Ою-

өрнектің шығармашылық іс - әрекетіндегі ісмерлік дағдылар жүйесі) курсы  

050120 ,,Кәсіптік оқыту,, мамандығы студенттерінің таңдау курсы бойынша 

оқу бағдарламасына сай дайындалған оқу- әдістемелік кешен.  

Курстың  мақсаты  Қазіргі заман талабына байланысты қазақ киімдерін 

жаңа әдіс- тәсілдермен тігіп, өзіндік ұлттық нақышпен әшекейлеуде бұрынғы 

сюжеттік элементтерін пайдаланып жаңа технология саласында, студенттерге 

білім беру әдістемесін ұйымдастыру. Қазақтың ою-өрнектерін қазіргі заман 

бұйымдарында шығармашылықпен қолдануға қажетті ісмерлік дағдылар 

жүйесін қалыптастыру және студенттерге қазақ ұлттық ою-өрнек өнерінің 

өзіне тән мазмұндық ерекшеліктері мен тағылымдылық мүмкіндіктерін 

меңгерту.  
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Курсты оқытудың міндеттері  

1. қазақ ою-өрнектерін тігін бұйымдарында шығармашылықпен 

қолданудағы ісмерлік дағдылар жүйесін анықтау;  

2. студенттердің шығармашылық дағдыларын қалыптастырудың 

технологиясын анықтау;  

3. ою-өрнек өнерінің мазмұндық мәнін студенттерге ұғындыру және 

киімдерде орындалу технологиясын үйрету;  

4. қазақтың ұлттық киім үлгілерін қазіргі заман талабына сай қайта 

жаңғырту және жаңарту.  

Курс студенттердің теориялық алған білімдерін іс жүзінде орындаудағы 

шеберлігін, іскерлігін арттыру үшін бағытталған. Әрбір студент ұлттық 

өнердің заман талабына сай орындалу технологиясын меңгеру, ұлттық өнерге 

деген танымдық әрекетін арттыру, ою-өрнек арқылы ой -  өрісін, білімін жан 

– жақты дамыту, халқымыздың асыл мұраларын, салт – дәстүрін  құрметтеу.  

Студенттердің біліміне  қойылатын талаптар:  

 

- студенттердің білімін тереңдете түсуде, білімін шығармашылық деңгейге 

көтеруде өз бетімен жұмыс істеуді ұйымдастыру;  

- қазіргі киім үлгілеріндегі ұлттық дәстүрдің сақталу мәдениеті заман 

талабына сай туындап отырған мәселе болғандықтан осы үрдістегі 

үйлесімділіктер мен құндылықтардың көзі ретінде қарастыра білу;  

- қазіргі киім дизайндегі жаңа көрніс арқылы тамаша қазақ ою өрнектерін 

киім үлгілерінде орындаудағы іскерліктерін көрсете білу.  

 

Студенттердің іскерлігіне қойылатын талаптар:  

- ұлттық ою-өрнек нақыштарын киім үлгілерінде орындаудағы  студенттің 

талғамы;  

- қазіргі киім үлгілеріндегі ою-өрнекті тігудегі іскерлігі;  

- маталардың түстерінің үйлесімділігін табудағы студенттердің 

талғампаздығы;  

- киім үлгілерінде ою-өрнектің қай түрін  пайдалануға болатындығы және 

талап бойынша тігудегі шеберлігі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1БӨЛІМ. 

 
ОЮ-ӨРНЕКТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ ІСМЕРЛІК ДАҒДЫЛАР 

ЖҮЙЕСІ 

 

Жоспары:  

1.1. Дағдының қалыптасуының критериялары   

1.2. Ісмерлік дағды және оның құрамы    

1.3. Педагогикалық технология   

  

1.1. Дағдының қалыптасуының критериялары   

Дағды - автоматты түрде жасауға дейін жеткізілген әрекет; көп рет 

қайталау жолымен қалыптасады. Оқыту процесінде, әсіресе, жалпы оқу 

дағдыларын, пәнаралық мәндегі, жазу дағдыларын қалыптастыру қажет. 

Дағды — алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс-әрекет 

бөліктерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматталынуын дағды деп 

атайды. Дағды санасыз қайталау нәтижесінде де қалыптасатын іс-әрекет 

болуы мүмкін. Соның нәтижесінде ол автоматталған әрекетке айналып, оңай, 

шапшаң әрі дәл орындалып отырады. Дағдының физиологиялық негізі — 

динамикалық стереотип. Мысалы, алғаш жазып үйрене бастаған бала 

бастапқы кезде өзінің барлық қозғалыстарын санасымен бақылап, көптеген 

артық қимылдар жасайды (оның бет әлпеті, бүкіл денесі, аяқ-қолы бір 

мақсатқа бағытталады), біраз қинаһлады. Ал жазуға төселген адам өз 

қозғалыстарын байқамайды, оның орнына жазған нәрсесінің мазмұнына 

ерекше зейінін бөледі. Өйткені, соңғыда жазу дағдысы автоматталынған. 

Дағдылануда іс-әрекеттің тұтас өзі емес, жеке компоненттері (құрамдары) 

ғана автоматталынады. 

Дамыған дағдылардың кейбір белгілері: 

1) Дағды алудың белгісі — әртүрлі амалды тез орындап, шапшаң 

қимылдау (мысалы, спорттық ойындардағы спортсменнің дағдысы);  

2) Дағды қалыптасқаннан кейін күштеніп, зорланып, қиналып істеу 

жойылады (мысалы, инеге жіпті жылдам сабақтай алмау, жазуға төселмей 

тұрғандағы балада байқалатын ебедейсіздік т.б. адамда әлі де дағдының 

жоқтығының белгісі);  

3) Дағдыланудың үшінші белгісі — бірқатар жеке амалдарды біріктіріп, 

одантұтас бір амал жасай алу. Мысалы, бала алғаш әріпті танығанда, сөздерді 

әріпке, буынға, тұтас сөзге бөледі, кейін осыдан сөйлем құрайды. Сөйтіп, 

жаттыға келе бұлай кібіртіктеп отырмайды, сөйлемдерді шапшаң оқитын 

болады;  

4) Көзбен бақылаудың маңызы кеміп, қозғалыс пен бақылаудың маңызы 

артады (мысалы, жазу дағдысы баланың қозғалыс түйсіктерінің жетіле түсуін 

қажет етеді, тәжірибелі машинистка да қағаз басуда көздің көмегіне 

сүйенбей, саусақтардың қимыл-қозғалыстарына ерекше көңіл бөледі);  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
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5) Дағдыға машықтану үшін алдын ала қабылдай алу қабілетінің болуы, 

мысалы, машинистка мәтінді көшіргенде, әрдайым оның көзі алға жүгіріп, 

қолынан озып кетіп отырады. Қолы бір сөзді басқан кезде, оның ойында 

бірер сөз әзір тұрады. Мәнерлеп оқуда да көз бірер сөздің көлемінде болмай, 

тұтас сөйлемді, тіпті бірнеше сөйлемді қамтиды. Адам мәтінніңмағынасын 

түсінумен қатар алдағы сөздердің мағынасын да аңғара алады. 

Мұны психологияда дағдының антиципациясы(лат. антиципатио деген сөзі, 

қазақша күні бұрын біліп қою деген мағынаны білдіреді). 

Дағды адам әрекетінің қай-қайсысында да ерекше маңызды орын алады. 

Дағдының арқасында біздің санамыз қызметтің түпкілікті, шешуші 

кезеңдеріне жұмылдырылып табысты болуын қамтамасыз етеді. 

Дағдылар сенсорлық (тікелей қабылдау) жәнеинтеллектілік дағдылар болып 

бөлінеді. Дағды — көп рет қайталаулар арқылы автономды орындалуға 

бейімделген іс-әрекет. Дағды — бірнеше рет қайталаулардың нәтижесінде 

пайда болған және оның саналы қадағалауының қысқартылуымен 

сипатталатын жеке әрекеттер — операцияларды орындаудың таптаурын 

тәсілі. Дағды бірнеше түрлері бар: перцептивті, интеллектуалдық, қозғалыс 

және мінез-құлық дағдылары. 

• Перцептивті дағды — жақсы таныс заттардың тану белгілерінің 

бірмезгілдік, таптаурын бейнелеуі. 

• Интеллектуалдық дағды — белгілі бір сыныпқа кіретін есептер мен 

тапсырмаларды шешудің таптаурын тәсілдері. 

• Қозғалыстық дағды— таптаурын әрекеттер, жақсы қойылған қимыл-

қозғалыстардың жүйесі. Қозғалыс дағдыларына әрекеттің әдетті 

құралдарын таптаурын түрде пайдалану да кіреді. 

Дағды әр түрлі дәрежедегі жалпылаумен — олардың әр түрлі 

жағдаяттарды қамтумен, икемділікпен, тез жүзеге асырылуға даярлықпен 

сипатталады. Дағды деңгейіндегі әрекеттер оның кейбір реттеу 

компоненттерінің көрінбеуімен (болмауымен) ерекшеленеді. Осылайша, 

мысалы, жазу дағдысында оны қалай орындау жөнінде ойлаудың қажеттілігі 

болмайды. Сондықтан көптеген үйреншікті әрекеттер адаммен 

автоматизацияланады да, адамның саналы іс-әрекетіне күш түсірмейді. Ал 

оны басқа едәуір күрделі міндеттерді орындауға бағыттайды. Іс тігу, ісмерлік 

өнерінде дағдының қалыптасқандығының критер- иялары басқаша айтқанда 

нәтижесінің көрсеткіштері болып қол, бармақ-тардың бұлшық еттеріне күш 

түспеуі, артық қимылдардың болмауы, қимылдар арасында кідірістің 

болмауы, көзбен бақылаудың азайып, қимылды сезіну арқылы бақылаудың 

күшейе түсуі, қимылдың орнықты көрінуі, қимылды әр түрлі тәсілдермен 

орындау мүмкіндігінің жоғарылығын айтуға болады. Атап айтсақ, істің 

нәтижесі – тігілген зат не бұйымның сапасы ісмерлік дағдылардың 

қалыптасқандығының көрсеткіші бола алады.  

Дағдыны қалыптастыру әрқашан саналы жүзеге асырылады. Оның 

тиімділігін арттыру белгілі бір іс-әрекетке байланысты дағдыны қалып-

тастырудың алдымен жоспарын түзіп, онда қалыптастырмақ болып отырған 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%82%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D2%93%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
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дағдылардың мақсаты, міндеттері, тәсілі, шарттары қимыл компоненттері, 

нәтижесі болжанады. Белгілі бір еңбектің сипатына байланысты дағдылар 

түрі де сан алуан болуы ықтимал. Алдын-ала жоспарлау, осы дағдыны 

қалыптастырудың тиімді болуының басты шарттарының бірі болып 

саналады. Дағдының қалыптасу мерзіміне оны алдын – ала жоспарлаудың 

әсері бар. Өйткені, жоспарда қимылды орындау реті – қай кезде, нені, қалай 

орындаудың дұрыстығын көрсетіп тұрады. Дағдыны қалыптастыру 

барысында оның нәтижесін, кеткен қателіктерді, олардың шығу тегін талдау, 

болашақта оны ескерудің де өзіндік орны бар.     

          

1.2. Ісмерлік дағды және оның құрамы   

  

Ісмерлік дағдылар – материалдарды (мата, жіп т.б.) үйлесімді және 

ұтымды орналастырып тігуді асқан шеберлікпен орындау үшін қажетті 

дағдылар жүйесі. Ол шапшаң, көркем, ұтымды, үйлесімді, тиімді деген 

секілді іс-қимыл түрлерімен қатар ине шаншу тәсілдерінен тұратын 

технологиялық матаға сай жіп таңдау, заттың моделіне сай ою, өрнек таңдау 

секілді компоненттерден де құралады. Осы компоненттердің болуынан 

заттың не бұйым, киімнің құндылығы арта түседі. Жалпы ісмерлік 

дағдыларды  қалыптастыру мәселесін педагог, психолог ғалымдар 

практиктердің іс-қимылын зерттеу арқылы зерделеп, жүйелеп әдістемесін 

жасауға мүмкіндік береді (1-кесте).  

 

Кесте 1 - Ісмерлік дағдылар құрамы  

                                                                                                                        

Зерде дағдылары Сенсорлы 

дағдылар 

Іс-қимыл 

дағдылары  

 

Талдау, жіктеу, 

топтау, салыстырмалау, 

ұқсату,сараптау,ірік

теу, таңдап алу, т.б. 

Ойлау сипаты- жылдам, 

баяу, шапшаң, жай; 

логикалы, жүйелі немесе 

байла-ныстыра ойлау, 

синек-тика – кері ойлау 

тәсіл-імен, синегтика – 

артық пікірден тазартып, 

қажет-тісін таңдап алу 

т.с.с. 

Көру, түйсіну 

арқылы тігін 

бұйымдарын әше-

кейлеуге қолданатын 

былғары, тері, мата-

лардың қасиеті, са-

пасы, түр-түсін, фак-

турасын т.б. анықтау; 

ою-өрнектердің сип-

атына байланысты ті-

гін бұйымдарына үй-

лестіруге қатысты тап-

сырманы тыңдап түс-

ініп, көрсеткен үлгі-

лерді көңілге тоқу 

Ойдағыны затқа 

айнал-дыру; ой мен 

ісқимылды 

байланыстырып орын-

дау – бұл іс-қимылдың 

орындалу ретімен, жыл-

дам орындауға біртін-

деп дағдылану, епті-

лікке дағдылану – бұлар 

жаттығу, қимылды көп 

рет қайталау нәтиже-

сінде автоматтасқан қи-

мылға айналуына алып 

келеді.  
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Оқыту теориясында дағдыны зерделік – талдау, топтастыру, жіктеу, 

жалпылау, дерексіз ойлау т.б; практикалық – құрастыру, жасау, еңбек 

дағдалары; арнайы немесе заттық картамен жұмыс.   

Дағды іс-әрекет бағытына қарай қимыл дағдылары, сенсорлы дағдылар, 

интеллектуалды дағдылар болып бөлінгенімен олар өзара байланыста, 

сонымен, бірге дағды білім, білікпен де астарласып, оны қалыптастырудың 

негізі болып саналады. Ақыл-ой еңбегі, дене еңбегінің сипатына қарай дағды 

түрлерінің басымдығы әрқалай, мысалы, ақыл-ой еңбегінде ой жүргізу 

дағдылары көбірек, ал дене еңбегі мен қол еңбегінде қимыл, әрекет 

дағдылары басым болатыны белгілі.    

Дағды – қимылды жоғары дәрежеде меңгеру сипаты; бұл сатыға қимыл 

жоғары автоматтасқандығы себепті – саналы бақылау, байқау қиын 

болғандықтан ол жоқ секілді болып көрінеді; мұнда қимылдың жылдамдығы 

мен жеңілдігі, байланысы соншалықты тұтас болғандықтан өзінен-өзі, 

санасыз орындалып жатқандай болып көрінеді. Сол себепті тігін 

бұйымдарында қолмен ою-өрнектер тігуде, олар біркелкі, тура машинамен 

тіккендей болып көрінеді. Бірақ, қолмен тіккені анық байқалып тұрады. 

Бұның біліктіліктен айырмашылығы да осында. Ісмерлік шығармашылықты 

қалыптастыруда оқу үрдісінде дағды қалыптастыруды, әрине жоспарлы 

түрде жүзеге асыру керек.  

Дағдыны қалыптастырудың екі жолы бар: бірі ретсіз, әрқалай; екіншісі 

жоспарлы, басқару жолы. Дағдының ретсіз қалыптасуы да, ретті қалыптасуы 

да оқу үрдісінде бола береді. Бірақ, заттық және шығармашылық іс-әрекетте 

дағдыны жоспарлы қалыптастыру ғана қажетті нәтижеге қол жеткізудің 

кепілі. Дағдыны жоспарлы басқару жолымен қалыптастыру дегеніміз – 

студенттердің қимыл-әрекетін белгіленген жоспар бойынша, көзделген 

нәтижеге жету үшін арнайы ұйымдастыру. Мұнда дағдының сапалылығы, 

бағдарлылығы, мәнділігі, реттілігі мен анықтығы берілген қимылды жай, 

дөрекілеу болса да бірден дұрыс орындауға шарт түзеді. Қимылдың 

жылдамдығы мен сыпайлылығы, икемділігі, сапалылығы белгілі бір уақыт 

аралығында біртіндеп қалыптасады. Мұнда қателіктерді жөндеуге кететін 

уақыт қысқарады. Тігін бұйымдарында ою-өрнектерді шығарма-шылықпен 

қолданудағы дағдыны қалыптастыруға бағытталған сабақты ұйымдастыруда 

студенттер алдымен, орындалатын барлық қимыл, әрекет  бағдарын бөліп 

қарастырып, ой елегінен өткізеді. Ол мынадай қажетті сәттерді қамтиды:  

1. Өнімнің үлгісін талдау арқылы оны жасау не тігу үшін қажетті 

қимылдар мен әрекеттердің сипаттамасын зерделеу. Мысалы, тігілетін 

бұйымның негізгі ерекшеліктерін, оның қымтырмалары, ұзындығы, ені,  

бүрмелері мен қатпарлары т.б. негізгі тірек нүктелерін, оны орындауға 

қажетті заттар мен қимыл, әрекет түрлерін белгілеп алу;  

2.  Қажетті нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін бұйым не зат 

жасайтын материалдардың қасиеттерін талдау: матаның сапасы, сипаты, түр-

түсі, фактурасы, т.б. талдау;  
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3.  Қажетті құралдарды таңдап алу және оларды қолдану тәсілдерін біліп 

алу;  

4. Бұйымды жасауда орындалатын қимыл-әрекет түрі мен құралдарды 

пайдалану мүмкіндігін талдап, қолдану тәсілдерін біліп алу;  

5.  Орындау жоспарын құру: алдымен,қимылды орындау шарттарын 

талдау, қажетті қимыл, әрекет түрлерін, ретін белгілеп алу, одан кейін ғана 

орындауға кірісу.  

6.  Бұйымды жасау барысында өзін-өзі бақылап, кеткен кемшіліктерді 

дереу түзетіп отыру   

Көрсетілген дағдылар жүйесінің толық қалыптасуы қазақ ою-өрнектерін 

ісмерлікте шығармашылықпен қолданудың кепілі. Әрине, ісмерлік дағдылар 

мен шығармашылықты қатар дамытуға болады. Бірақ бұл ұзақ уақытты талап 

етеді. Сондықтан алдымен жекелеген бөліктерді ою-өрнектермен әшекейлеу 

арқылы қажетті дағдыларды қалыптастырып алған соң ғана шығармашылық 

іс-әрекетке бой ұрған  жөн секілді.    

Студенттердің  шығармашылығын дамытудың тиімді жолы – белгілі бір 

бұйым алуға бағытталған өндірістік-жасампаздық тапсырмалар негізіндегі 

шығармашылық мәселелерді шешу. Шығармашылық тапсырманың шешімін 

жобалау арқылы ойлау амалдарын ұйымдастыру оны тиімді шешудің бір 

жолы. Орындамақ болып отырған мәселенің не шығармашылық тапсыр-

маның алдымен мазмұндық мәнін талдау және оны сөз түрінде айтып шығу 

жаңа ойларға жетелейді; одан соң шығармашылық тапсырманы шешудің 

бірнеше түрленулерін табу бұл тәсілді жеңілдетеді. 

Жұмысты орындау ретін және себебін айтып шығу; орындау  

процестерін түсіндіру; бұйымның көрінісін көзге елестетіп айтып шығу; іс-

әрекет үлгісін түзу; шығармашылық тапсырманы ұжымдық орындауда әр топ 

өзіне берілген тапсырманы мынадай сөз түріндегі формуланы пайдалану 

арқылы жүзеге асыру;  

1. мынаны былай істесек қайтеді ...  

2. мүмкін  оны  алдымен ...  

3. ... одан соң  .... көрсек қайтеді ...  

4. ... өткенде былай істеп едік қой ...  

5. ... мынаны... өзгертсе болатын шығар...  

6. ... жоқ олай емес...  

7. ... үлгіге салып оған  мына оюды орналастырсақ  

8. ... сәл ғана өзгертсе...  

9. ... жоқ олай емес...  

10. ... жоқ, мүлде басқаша болуы керек...  

11. ... меніңше... болуы керек  

12. ... әрине, басқа түрленуін іздестіріп көру керек...  

13. ... күнделікті... үйде... жұмыста... ерекше жағдайларда т.с.с.  

Мәселені шешу не шығармашылық тапсырманы орындауда кейбір 

тұйыққа тірелген жағдайда ұстаздың көмегі қажет. Ол осы формулаларды 
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реттеу, оның тапсырманы дұрыс шешуге септігін тигізетін тұстарын айтып 

жіберу, көрсетіп жіберу секілді көмегі орынды.  

Көрсетілген тәсілді қолдануда шығармашылыққа қажетті дағдылар:   

- ойлау дағдылары: талдау, жіктеу, топтау, салыстырмалау, ұқсату, 

саралау, сараптау, сұрыптау, іріктеу, талғау, т.б. барлығын пайдалануға 

жұмылдыру;    

- ойлау сипатының – жылдам, баяу, шапшаң, жай, сонымен қатар, 

логикалы ойлау, жүйелі ойлау, кері синектика тәсілімен, синектика – 

артық пікірлерден тазартып, қажеттісін таңдап алу т.с.с.   

- ойдағыны затқа айналдыру;   

- ойдағыны іске асыру.  

Бұлар іс -қимыл түрінде іске асады. Осыларға дағдылануда аса маңызды 

мынадай оқыту қағидаларын пайдалану ғана табысқа жеткізеді: жүйелі ойлау 

және орындау; іс қимылды байланыстыра ойлау және орындау; жылдам 

орындауға біртіндеп дағдылану; ептілікке дағдылану. Ептілік дегеніміз 

ісмерлікте көркемдікпен тығыз байланысты. Ептілік болмаса бір заттың 

көркем шығуы өте қиын. Бұл бармақтар мен қолдың қимылының ықшам, 

икемділікпен байланысты қимылдары болып саналады.  

Студенттердің шығармашылық ісмерліктерін дамыту олардың сын 

пікірін қалыптастырумен де тығыз байланысты. Ол үшін бір затқа немесе 

бұйымға сипаттама айту не жазудан бастаған жөн секілді. Сондықтан біз 

мына талдау түрін қолданамыз.  

- студенттің жасаған затына, бұйымына сипаттама беру   

- студенттің жасаған бұйымын сын тұрғысында талдау   

- сол бұйымды өзің қалай жасар едің, соны сипаттау;  

- сол затты жасау технологиясын жазып не сөз түрінде айтып шық;  

- сол затты жасауда пайдаланған заттарға сипаттама жазу;  

- оны сен өзің қандай заттардан жасар едің, соны жазу             

- сол заттың қажеттілігін басқаша айтқанда, мәнділігін дәлелде.   

Оқу – шығармашылық мәселе және оқу-шығармашылық тапсырмаларды 

орындамайынша, студенттердің шығармашылық ойлауын қажетті деңгейде 

дамыту мүмкін емес. Осы әдістерді қолдануда біз осыған орай техникалық 

шығармашылықта пайдаланған әдістер мен тәсілдерді тігін өнімдерінде 

қазақтың ою-өрнектерін қолдану арқылы шешу. 

 Мұнда мына үш ұғымның басын біріктіріп, студенттердің ісмерлік 

дағдыларын қалыптастыруға болады. Олар: тігін бұйымдары - қазақтың оюы 

мен өрнектерін түрлендіру; тігу және көркем тігуді модерндеу; нәтижеде 

жаңа, заманалық, бірақ ұлттық сипаттағы зат, бұйым, киім – кешектер алу.   

Басты мәселе студенттерді шығармашылық ойлау арқылы жаңа, қазіргі  

күнде өзгеріп тұратын киім үлгілеріне сай өнім жасауға, оған ұлттық сипат 

беруде үйлесімділікті іздестіріп табу жолдарын меңгерту; ойлап тапқан 

жобаны іске асыруда ісмерлік дағдыларын тиімді қолдануға шарт түзу.   

Өрнектердің оюдан ерекшелігі бір сипаттағы қарапайым бейненің ұзақ 

жалғасып, ритмді қайталануы және оның шеттерді әшекейлеудегі қызыметі 
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десек, өрнектің анықтамасын дұрыс пайымдаған болар едік.  Сонымен бірге 

өрнектер оюларға қарағанда қарапайым, орындалуының жеңілдігі, оңай-

лығымен айырмаланады.  

Осыдан барып, «өрнек» дегеніміз – зат, бұйымдардың шетін 

әшекейлеуге арналған қарапайым бір бейненің ұзақ жалғасып қайталанған 

түрі деп анықтама беруге болады.   

Ісмерлік дағдылар – материалдарды (мата, жіп т.б.) үйлесімді және 

ұтымды орналастырып тігуді асқан шеберлікпен орындау үшін қажетті 

дағдылар жүйесі. Ол шапшаң, көркем, ұтымды, үйлесімді, тиімді деген 

секілді іс-қимыл түрлерімен қатар ине шаншу тәсілдерінен тұратын 

технологиялық, матаға сай жіп таңдау, заттың моделіне сай ою,өрнек таңдау 

секілді компоненттерден де құралады. Осы компоненттердің болуынан 

заттың не бұйым, киімнің құндылығы арта түседі.   

Көпшілік студенттер мектептегі болашақ кәсіптік оқыту мұғалімі 

болғанымен, олардың арасында оқытушылықпен шектеліп қалмай, өз алдына 

кәсіп қылуға – киім тігу шеберханаларын ашуға мүдделі болатындары да бар. 

Кейбіреулерінің үйде ісмерлікпен (тігіншілікпен) шұғылданатыны да бар. 

Оның үстіне киім үлгілері күнде өзгеріп жаңаруда.       

 

   1.3. Педагогикалық технология   

      

Технология ұғымы кейінгі кездерде оқу үрдісінің барлық жақтарын 

түгел қамтитын кең мағынада қолданылып келеді. Педагогикалық 

технологияны ЮНЕСКО ,, бүкіл оқытуды, білімді көздестіруді техникалық, 

адам ресурстарын ескере отырып, оларды өзара тығыстырып, білім беру 

формасын оптималдайтын жүйеленген әдістерді анықтау, жасау және 

қолдану,, деп белгіленген.  

Әлемдік, халықаралық басылымдарда педагогикалық технология – 

компьютер, техникалық құралдарды қолдану ғана емес, құрастыру, 

материалдар мен тәсілдерді қолдану, бағалау арқылы білім беру үрдісінің 

тиімділігін арттыру факторларын талдау, оптималды қағидалар мен 

тәсілдерін айқындау делінген. Бұдан басқа оқыту, білім беру технологиясына 

қатысты бірқатар анықтамалар берілген. Оқытушының іс-әрекеті, жүріс-

тұрысы, білімі, білігі, өзін ұстауы, басқаша айтқанда оқыту барысында болып 

жататын барлық құбылыстар педагогикалық техноло-гияның құрамдас бөлігі 

ретінде қарастырылады.    

1. Технология — өнім алу үшін керекті материалдарды өндеу әдістері 

мен өнім шыгаруға керекті жүйелі процесс.Кез келген технологияның 

(өндірістік, әлеуметтік) негізгі бөлігі - түпкі нәтижені мұқият анықтау және 

оған жету.Процестің жобасы жақсы болса, шығарылатын өнімнің қандай 

болатындығы анықталса, оны жасау құралдары белгіленсе, жағдай жасалса, 

ондаөндірістік және әлеуметтік саладағыпроцестер "технология" деген атауға 

ие болады.  
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Технологияның  артықшылықтары. Әдістемеге қарағанда 

технологияның артықшылықтары көп. Біріншіден, технологияда түпкі 

нәтиже дәл анықталады. Дәстүрлі педагогикада мақсатқа жету жолдары анық 

болмайды. Технологияда мақсат негізгі болғандықтан, оны дәл анықтауға 

мүмкіндік бар.Екіншіден, мақсат диагностикаға сүйеніп қойылғандықтан, 

оған жету үшін істелетін жұмыстардың нәтижесі объективтік әдістер арқылы 

тексеріледі.Үшіншіден, мұғалім дайындықсыз оқыту процесін жүзеге асыра 

алмайды.Төртіншіден, әдістемеде сабақ жоспарлары - мұғалімнің жоспары, 

оқыту процесінде жұмыс істейтін мұғалім. Ал технологияда оқушылардың 

оқу іс-әрекетінің тұрл ері және мазмұны көрсетілген жоба жасалады. 

Әдістеме бойынша әр мұғалім сабақ жоспарын өзінше жасайды, демек 

сабақта оқушылардың іс-әрекеті де түрліше ұйымдастырылады.  

2. Өндірістік және әлеуметтік технологиялардың айырмашылықтары. 

Технологиялар өндірістік және әлеуметтік деп екіге болінеді. Өндірістікке 

табиғи шикізаттарды (мұнай, ағаш, т.б.) өңдеу технологиясы немесе одан 

алынған өнімдер жатады. Әлеуметтік технологияда адаммен жұмыс істеліп, 

оның басты бір немесе бірнеше қасиеттері өзгертіледі. Әлеуметтік 

технологияға оқушыларды оқыту технологиясын жатқызуға болады. 

Әлеуметтік технологияның өндірістік технологиядан көп айырмашылығы 

бар. Басты айырмашылығы - өндірістік технологияның нақты жүйелі 

операциялардан тұруында. Бір жерде өзгеріс болса, іс-қимылдардық 

орындары алмастырылып, нәтиже төмендейді.  

Әлеуметтік технологияда түрлі шараларды іріктеу жақсы нәтиженің 

кепілі емес, себебі адамға одан басқа да жағдайлар әсер етеді. Сондықтан 

әлеуметтік технологияға нақты іріктелген процестердің жүйесі деп анықтама 

беруге болмайды. Әлеуметтік технологияда кері байланыс орасан зор рөл 

атқарады. Мұғалім оқушылардың дайындық деңгейлерін қайта-қайта 

тексеріп, оқу материалын меңгермейтіндермен қосымша жұмыс істеп, 

стандартты меңгертеді. Сонымен біз жаңа материалды түсіндіру мен 

бекітудің қайталанатындығын байқаймыз. Бірақ оқушылардың бәрі емес, тек 

оқу материалын шала түсінгендер ғана қайталайды. Оқушылар дұрыс 

түсінбеген тақырыптар да қайталанады. Сонымен әлеуметтік технология 

әдістеменің кемшіліктерін түзете алады. Әлеуметтік технологияны 

ұйымдастыру және жүзеге асыру өндірістік технологияға қарағанда қиындау. 

Бірақ екі технология негізінен бір-біріне жақын. Екеуі де технологияны 

ұйымдастырушыға белгілі өнім береді. Сондықтан "Әлеуметтік технология" 

ұғымын "Өндірістік технология" ұғымымен қатар қолдануға болады. 

Әлеуметтік технологияның өндірістік технологиядан айырмашылығы оның 

жүйесінің онша қатаң еместігі, кері байланыстың (нашар жерді анықтау және 

сол жерде ңосымша жұмыстар істеу) болуында.  

Қазіргі мектептің ірі кемшілігі мақсаттың жалпылама қойылуы. Түпкі 

мақсат - адамды жан-жақты және үйлесімді дамыту. Біраң мақсаттың оқыту 

мазмұнын іріктеуге, педагогикалық процесті құруға ықпалы әлі де 

жеткіліксіз.  
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3. Мақсат бізге керекті түпкі нәтиже, нәтижені көріп "Мақсатқа жеттік 

пе?"- деген сұрақтарға жауап беру. Мұндай мақсатты педагогикада 

"диагностика арқылы анықталған мақсат" дейді. Диагностика арқылы 

оқушылардың білім, іскерлік, дағды деңгейлері және қабілеті анықталады, 

нәтижесінде оқушыға тағы да қандай білім, іскерлік, дағдылар беру керектігі 

жоспарланады.  

Технологияның кезеңдері:  

•  Оқытудық мақсатын диагностика арқылы қайта тұжырымдау; 

•  Жаңа мақсатқа жету кезеңдерін белгілеу; 

•  Диагностика негізінде оқытудық жаңа мақсатын қою.   

Технологияда оқушыда қалыптасатын сапа, қасиет, іскерлік, анық 

суреттеледі.Тексеру құралдары арқылы оқушының сапасы, қажеттіліктері, 

іскерліктері, даму, қалыптасу деңгейлері анықталады. Оқушының деңгейі 

бұрынғы деңгейімен салыстырылады, жаңа мақсат қойылады. 

Сонымен, мақсат аньщ болмаса оқу процесінің жетілдірілуіне кедергі 

жасалады. Педагогикада "технология" ұғымын қолданатын салалар 

Бүгінде педагогикада технология ұғымы үш жерде қолданылуда.  

•  қазір кейбір әдебиеттерде әдістемені немесе оқытуды ұйымдастыру 

түрлерін технология дейді.  

•  нақты педагогикалық жүйені технология дейді. (В.В.Давыдов 

технологиясы, дамыта оқыту технологиялары, т.б.)  

•  қасиеттері белгілі өнім алу үшін қолданылатын әдіс-тәсілдердің 

жиынтығы және жүйесі технология деп аталады.  

Технологияның бірінші анықтамасы педагогикаға ешқандай жаңалық 

енгізбейді. Екінші анықтамада бір сөз екінші сөзбен алмастырылған. Бұрын 

В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Л.В.Занков, т.б. әдістемесі десе, қазір 

технологиясы дейді. Екінші анықтамада "технология" ұғымы өндіріс 

саласынан педагогикаға алғаш енген кездегі мағынасын жоғалтады. 

Сондықтан үшінші анықтама дұрыс, себебі ол өндірістік технология 

ұғымынажақын.   

Технология дегеніміз - өндірістік процесті және оның тәсілдерін ғылыми 

тұрғыдан суреттеу. Технологияны педагогикада қолдану шекарасы бар, 

себебі технологияның нақты мақсаты болады. Білім беруде мақсат қою 

мүмкін бе? "Білім - оқыту мен тәрбие" - деген анықтамаға сүйенсек, онда 

мүмкін емес. Оқыту мақсаты - оқушыны болашақтағы мамандығына керекті 

іс-әрекет тәсілдеріне үйрету. Оқушының оқу материалын қалай меңгергенін 

оқай тексеруге болады. Олай болса оқытуда технологияны қолдану әбден 

мүмкін. Тәрбиеде жағдай басқаша. Бұл салада технологиялық жоба арқылы 

керекті қасиеттерді алу мүмкін емес деген пікірлер бар. Себебі адамға неше 

түрлі жағдайлар әсер етеді. Сонымен тәрбие процесінде бір сапаны 

қалыптастыруды мақсат етіп, оның тех-нологиясын жасау мүмкін емес. Ол 

технологияны тексеретін нақты құралдар жоқ. Оқыту технологиясының 

ерекшеліктері: 

        •  түрлі құралдар арқылы оқушылардың білім, іскерліктерін жиі тексеру.  
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•  үлгермеушілерді анықтау және іріктеу.  

•  олармен қосымша жұмыстар өткізу, материалдарды қайталау. Осы 

жұмыстардан кейін оқушылардың білім, іскерліктерін тағы тексеру.  

• оқушылардың жаңа материалды меңгермеу себептерін зерттеу және 

анықтау. 

4. Оқыту процесіндегі технологиялық процесс   

1. Диогностикалық құралдар арқылы оқушылардың білім, біліктілік 

дағдыларын анықтап, содан кейін оларды білімдеріне қарай саралап 

оқытамыз. 

       2. Оқу материалыи меңгерту және бекіту үшін танымдық іс-әрекетті 

ұйымдастыру. Бұл бөлік педагогикада жақсы зерттелген, оған бұрын 

жасалған алуан түрлі оқыту әдістемелері кіреді. Бүгінгі танда бастауыш 

мектептерде дәстүрлі Л.В.Занков және Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов 

әдістемелері қолданылады.   

3. Материалды меңгерудің сапасын бақылау. Егер әдістемелерде 

оқушылардың білімді меңгеріп және бекітуі үшін оқушылардың танымдық 

іс-әрекетін ұйымдастыруға баса назар аударылса, технологияда танымдық іс-

әрекетті ұйым-дастыру және оның нәтижесін тексеру қатар жүреді. Бұлар 

өзара байланысты. Олардың біреуіне жете көңіл бөлмеу, педагогикалық 

жүйені бұзады. Осы көзқарасқа сүйеніп оқыту процесін сызба түрінде былай 

бейнелейміз.Білім сапасын тексеруді жеке алып қарау оны жан-жақты 

зерттеуге мүмкіндік береді. Оқушылар материалды қаншалықты деңгейде 

меңгергені анықталып, атқарылатын жұмыстар белгіленеді. Мұғалім оқу 

материалын бекіте алады, бірақ оны меңгермеген жеке оқушылармен оқу 

жұмыстары ұйымдастырылады. Ал оқу материалын сыныптың көбі 

меңгермесе, онда өткен материалды бекітумен қатар оны меңгермеу 

себептері анықталады. Ол үшін диагностикалық құралдар (тест, бақылау 

жұмыстары, сұхбат, әңгімелесу) қолданылады.  

4. Топпен немесе жеке оқушылармен қосымша жұмыс істеудің, тәсілдері 

мен әдістерін таңдау. Мұндай әдістер жеке пән әдістемелерінде жазылған. 

        5. Оқушылардың үлгермеу себептерін анықтау. Технологияның бұл 

бөлігі өлі толық зерттелмеген. Шет тілі, әдебиет, физика, химия пәндері 

бойынша жекелеген сыныптар үшін тестілер жасалған. Тапсырмалар арқылы 

оқушылардың біліміндегі кемшіліктер анықталады, оны жойғанда ғана келесі 

бөлікке өтуге болады.  

6. Сыныптың барлық оқушыларының білімі мен тәрбиесіндегі 

кемшіліктерді жоятын әдістемелерді таңдау.  

Бұл бөлікте барлық сынып оқушыларының меңгермеген тақырыптарын 

түсіндіру үшін мұғалім сабақ жоспарларының алуан түрлі варианттарын 

қолданады. Мұғалім бұрынғы сыныптарда оқылған, бірақ қазір ұмытылған 

материалдарды жаңа тақырыптармен байланыстырады. Сонымен технология 

әдістемеден өзге, себебі ол оқушылардың материалды меңгеру іс-әрекетін 

басқарады, олардың үлгермеу себептерін анықтауға ерекше назар аударады. 

Технологияға білімді сапалы түрде меңгеру процесін басқару және білім 
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сапасын тексеру блоктары, кері байланыс жүйесі енеді. Кері байланысты 

мұқият түрде жан-жақты жасау керек. Ең бастысы, оқу материалын 

оқушының меңгеруі.   

Педагогика ғылымында білім сапасы бірінші орынға шығады. Оны 

көтеру педагогика мен психология ғылымдары алдында тұрған маңызды 

міндет. Оқу материалын меңгеру заңдылықтары. Оқушы кез келген оқу 

тапсырмаларын бұрынғы меңгерген ақпараттарына сүйеніп орындайды. Бала 

оқу іс-әрекетінің тиімділігі оның жеке тәжірибесіне байланысты. Баланың өз 

біліміне сүйеніп жасайтын іс-әрекетін репродуктивтік, өткен тәжірибеге 

сүйеніп жаңа онімдер жасауын продуктивтік іс-әрекет дейді. 

Іс-әрекетке үйрену репродуктивтік іс-әрекеттен басталады. Бала ереже, 

алгоритмдерді қолданып жаттығулар жазады, есептер шығарады, мәтіннен 

түсінгенін айтады, бірсөзбен айтқанда, дайын білімдерге ештеңе қоспайды. 

Өз бетімен ізденіп, біліміне білім қосса, оқушының репродуктивтік іс-әрекеті 

продуктивтік (өнімді) іс-әрекетке айналады. Оқушылар білетіндерін бір-

бірімен салыстырып өздері үшін жаңалық ашады. Осы аталған екі іс-әрекет 

түрлері оқушының материалды түсінуіне мүмкіндік жасайды.  

  

Бекіту сұрақтары:   

1.Ісмерлік дағдылар дегенімізге қалай түсінік бересіз ?  

2. Дағды іс-әрекет бағытына қарай қалай бөлінеді ?  

3. Дағдыны қалыптастырудың қанша  жолы бар ?   

 

Негізгі әдебиеттер.  

1. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Педагогика / О 74 Жалпы 

редакциясын басқарған э.ғ.Дағды, профессор Е. Арын - Павлодар: "ЭКО" 

ҒӨФ. 2006. - 482 б. ISBN 9965-808-85-6 

2.  Жантану атауларының түсіндірме сөздігі. — Алматы: "Сөздік-Словарь", 

2006. - 384 бет. ISBN 9965-409-98-6    

3. Ж.Қобдикова. Орта мектепте білім алуды технологияландыру. - Алматы, 

2002.  

4. Педагогикалық технология ұғымының мәні мен әдіснамалық 

сипаттамасы. //Бастауыш мектеп. 1999. - №8,9. 

5. Балкенов Ж.Өрнек өнері арқылы болашақ мұғалімдерді көркем 

шығармашылыққа даярлау (монография)- Алматы; Ғылым, 2001,-372 б.  

6. Сутеева М.А. Қазақ ою-өрнектері арқылы студенттердің шығармашылық 

және ісмерлік дағдыларын қалыптастыру: дисс.... канд. пед. наук. 13.00. 

01. Алматы., 2005. – 131 б.    

7. Ырысымбетов М.М. Ұлттық ою-өрнектер арқылы студенттердің шығар-

машылығын арттыру. – Алматы, 1999. – 120 б.   

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/2006
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965808856
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965409986
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                              2 БӨЛІМ  

 
ҰЛТТЫҚ ОЮ-ӨРНЕКТЕРДІҢ КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫ 

Жоспары: 

2.1.Ұлттық ою - өрнектердің классификациялары  

     2.2.  Қазақ ою-өрнектері атауларының мәні. 

     2.3.Ұлттық ою-өрнек рухани өмірдің айнасы  

 

2.1.Ұлттық ою - өрнектердің классификациялары  

Қазақтың ұлттық ою-өрнегі — қазақ жерін мекендеген көшпелі 

тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге 

келген ою-өрнек түрлері. Қазақтың алғашқы ою-өрнек үлгілері Андронов 

мәдениеті мен байырғы сақ, гұн, ұйсін өнері мұраларынан геометриялық, 

зооморфтық (жан-жануарлардың табиғи және фантастикалық бейнерлері), 

көгеріс өрнек пен қиял-ғажайып ою-өрнектер (аспанның, жердің символы) 

ретінде кездеседі. Олар негізінен малгершілік, саятшылық, әдет-ғүрып, үй іші 

жабдықтары мен сән-салтанат бұйымдарын, батырлық қару-құралдарын 

әсемдеуге қолданылған. Тартымды жасалып, биязы көркемделген өнердің 

көне мұралары (алтын тәтілер, ағаштан қыштан, өнделген теріден жасалған 

ыдыстар, түкті кілемдер мен кестелі заттар т.б.) 

 
 

Сурет 1- Ою-өрнек атаулары 

 

Өсімдік сипатты ою-өрнектер 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Қазақ оюы, қазақтың ою-өрнегі — үй-жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық 

бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. 

Жаппай дамыған кезеңінде (19 ғасырдан кейін) қазақтардың үй жиһаздарын 

әшекейлеуге кең көлемде қолданған ою-өрнектерді, негізінен: зооморфтық, 

өсімдік сипатты, геометриялық, космогониялық түрлерге жіктеуге болады. 

Олардың ішінде жануарлардың сыртқы пішініне, мүйізіне, тырнағына, 

мойнына, табанына, т.б. мүшесіне ұқсас ою-өрнектер халық арасына 

(зооморфтық түр) кең тараған.  

Зооморфтық ою-өрнек кебеже, жүкаяқ, әбдіре, асадал сияқты тұрмыстық 

бұйымдар әшекейінде жиі кездеседі. Аталған ою-өрнектер кебеже бүйірінде, 

көбінесе, тігінен бедерленіп, бос жерлерін толықтырған, ал төсектің жан 

ағашы белгілі бір ырғақпен түгел дерлік өрнектелген. Кейде оларды өсімдік 

сипатты өрнектермен сабақтастырып, жарасымды тұтас композиция құраған. 

Ұсақ аңдардың табандарының іздері жүкаяқ, кебеже, асадалдың көрнекті 

жерлеріне салынған. Сонымен қатар бұл өрнек түрін үй жиһаздарының 

жиектерінен, бұрыштарынан кездестіруге болады.   

Зооморфтық өрнекте төрт түлік малдың абстракциялық пішіні ерекше 

орын алады. Оған мысал ретінде қошқармүйіз, төртқұлақ, түйетабан, 

ботамойын, түлкібас, құсқанат және тағы басқа оюларын атауға болады. 

Қошқармүйіз оюы қазақ халқының бүкіл тыныс-тіршілігін танытады. Кей 

қолданыста ол қырық мүйіз, сыңар мүйіз,арқар мүйіз болып түрленіп 

отырады.  Қошқармүйіз төрт тармақтан құралып, ортасы айқыш тәрізді 

болып келеді. Төртқұлақ өрнегі кебеже, жүкаяқтарды безендіруде кеңінен 

қолданылады. Ол ағаш бұйымдар бетінің кейде дәл ортасына, кейде 

бұрышына бедерленген. Ағаш бұйымдарда түлкібас, 

иттабақ,  итемшек,  қарақұс,  құстұмсық,  көбелек,  ботамойын, түйетабан, 

шыбынның қанаты деп аталатын зооморфтық өрнектер ұшырасады. Олар, 

әсіресе, жүкаяқтарды, төсектерді өрнектеуге кеңінен қолданылады. 

Үй жиһаздарында кең пайдаланылатын қазақ оюының келесі бір түрі –

 өсімдік сипатты ою-өрнектер. Олар тұрмыстағы ағаш бұйымдарда жиі 

кездеседі. Жалпы өсімдікөрнегінің жапырақ, гүл, сабақша, өткізбе, 

шиыршық, тамыр түрінде және жаңадан ашылып келе жатқан жауқазын 

бейнесінде ұшырасады.   

Өсімдік сипатты ою-өрнек, көбінесе, кебеже мен жүк аяқтардың, 

әбдірелердің беттерінде тігінен де, көлденеңінен де бедерленеді. Ал 

асадалдарда бұл ою-өрнектер бір-бірімен сабақтасып, тұтасқан түрінде 

беріліп отырады. Өсімдіктер ағаш бұйымдарда шебердің талғамына қарай әр 

қилы көрініс табады. Шебер оны өз талғамына орай жеке де, топтастырып та 

пайдаланған.  

Сондай-ақ, ағаш бұйымдарда өсімдік белгілері сабақтастырылған, 

шиыршықталған күйінде немесе шеңбер түрінде бедерленген. Бұл ою-

өрнектің арасындағы бүгінде кең таралғаны ағаш сұлбасының абстракциялық 

түрдегі бейнесі. Аталған ою-өрнектің арасындағы келесі кең таралғаны – 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D2%A3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%81%D1%82%D2%B1%D0%BC%D1%81%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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жапырақ тектес түрі. Жапырақтың, әсіресе, дара және топтасқан бейнелері 

көп қолданыс тапқан. 

 

    
 

Сурет 2- өсімдік тектес өрнектер 

 

Геометриялық ою-өрнектер 

 

Үй жиһаздарында геометриялық ою-өрнек түрі жиі кездеседі. Ол барлық 

дерлік бұйымдарда орын алады, көбінесе, жалпы композицияқұру барысында 

негізгі күрделі ою-өрнектерді жалғастырушы, толықтырушы рөлін атқарады. 

Кейде әр қилы орындалған сызықшалар 40 – 50 көлбеу орналасса, бір 

тұстарда қосарласа тартылады. Ол үй жиһазының жиектеріне, бүйірлеріне, 

қапталдарына нақышталады. Көбінесе, кебеже, әбдіренің орта тұсында 

шеңбер, сызық түрінде бедерленеді. Сондай-ақ, үй бұйымдарында 

геометриялық ою-өрнектердің  үш бұрыш,  төртбұрыш,  сүйір 

бұрыш,  айқышты, сопақша  түрлері де кездеседі. Қазақ жиhаздарында 

космогониялық ою-өрнек те кең таралған. Ол кебеже мен әбдіре бетінің дәл 

ортасында, көбінесе, күн бейнесінде бейнеленіп, айналасына ұсақ 

жұлдызшалар, бұлт, толқын салынады. 20 ғасырдың 60 – 80-жылдары  

Маңғыстау шеберлерінің қолынан шыққан кейбір үй жиһаздарында жұлдыз, 

балға мен орақ көп кездеседі. Ағаш бұйымдарда космогониялық ою-

өрнектердің “жұлдыз”, “шұғыла”, “төртқұлақ”, “бітпес”, “шимай” деп 

аталатын түрлері кеңінен қолданған. Аталған ою-өрнектер, негізінен, ағаш 

бұйымдарында бірнеше рет қайталанып, ырғақ заңдылығымен орындалады. 

Космогониялық ою-өрнектер үй жиһаздарының орта тұсында және 

жиектерінде бедерленген. Мәселен, күн бейнесі, оның шұғыласы ағаш 

бұйымдарының ортасында шеңбер түрінде бедерленсе, ай бейнесі көбінесе 

қыз жасауларында жаңа ай күйінде өрнектеледі. Ал, толқын тәріздес 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D1%88%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%80%D1%82%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%80%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%80%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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шумақталған бұлт бейнесінің сыртқы пішіні бұйымдардың жиектерінде 

беріледі. Ағаш бұйымдарында көрініс тапқан ою-өрнек түрлері мен олардың 

мазмұны қазақтар арасында ағаш оймыштаудың біршама жақсы 

дамығандығын аңғартады.  

            
 

 

Сурет 3- геометриялық өрнектер 

 

Ою-өрнек. Ою-өрнектердің түрлері. Өрнектердің түстері мен бояулары. 

Ою-өрнек ісі тым ерте заманнан бастап-ақ қолөнерінің барлық түріне 

бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді. Ою деген сөзбен 

өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, 

кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нәрсенің 

бетіне ойып бедер түсіру деген мағына жатады. Ал өрнек дегеніміз әр түрлі 

ою, бедер, бейненің, күйдіріп, жалатып, бояп, батырып, қалыптап істеген 

көркемдік түрлердің, әшекейлердің ортаң атауы іспеттес. Сондықтан 

көбінесе ою-өрнек деп қосарланып айтыла береді. Ертедегі қазақ оюларын 

мазмұны жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі ұғымды бейнелейді. Олар: 

біріншіден, мал өсіру мен аңшылықты, екіншіден, жер-су, көшіп-қону 

көріністерін, үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі заттардың 

сыртқы бейнесін береді. Шеберлер іске беріліп, жұмыс әдісіне төселе келе 

өздерінің көрген ою-үлгілерін жатқа жасап, оюға өз бетімен жаңа түрлер 

енгізу дәрежесіне жетті. Халық мұндай адамдарды «оюшы» деп атады. Әрбір 

елде, әрбір руда атағы шыққан таңдаулы оюшылар болды. Ондайлар өз 

өнерінің тамаша үлгісін өзінің руына, маңайындағы елдерге таратып отырды. 

Осыдан келіп әр түрлі ою-өрнектерде, киімдер мен кілемдерде, сырмақтар 

мен кестелерде және т. с. с. «арғын үлгісі», «керей үлгісі» немесе «ұлы 
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жүздің үлгісі», «орта жүздің үлгісі», «кіші жүздің үлгісі» деген мәнерлер 

пайда болды.  

Бүгінгі таңда казақ, ұлтты ою-өрнектері бойынша бірнеше 

классификациялар бар. Олар мотивтеріне карай, атауларының мағынасына 

карай  және балалардың кабылдау әсеріне орай топтастырылған. 

 

1. Мотивтеріне қарай: 

-  зооморфтық, өсімдіктер тектес, геометриялық, космогониялық ою-

өрнектер ; 

-  геометриялық, зооморфтық (фантастикалық және үй жануарларының 

бейнелері), өсімдіктер тектес (элементтердің саны көп, құрылысы күрделірек 

ою-өрнектер), магиялық (талисмандар, аспан белгілері т.б.) ою-өрнектер ; 

-  зооморфтық, өсімдіктер тектес, геометриялық және күнделікті өмірдегі 

заттардың, аспан әлемі мен табиғат құбылыстарының стильдік қалыпқа түскен 

бейнелері ; 

-  геометриялық, зооморфтық (жан-жануарлардың табиғи және көгеріс 

өрнек пен киял-ғажайып ою-өрнектер (аспанның, жердің символы) (Казак, совет 

энциклопедиясы; 

2.  Балалардың қабылдау әсеріне орай  

- космогониялык ою-өрнектер:  

           а) космос денелері,  

           ә) жер көрінісінің элементтері,  

           б) табиғат кұбылыстары;                                         

- геометриялық ою-өрнектер: 

             а) сызық түрлері,  

             ә) геометриялық фигуралар; 

- зооморфтық ою-өрнектер: 

             а) құс, жәндіктердің символдық бейнесі,  

             ә) жабайы жене үй жануарларының символдық бейнесі; 

- өсімдік текшее ою-өрнектер: белгілі бір стильге түскен   

            а) жапырактар,  

            ә) гүлдер,  

            б) дөндер мен жемістер.  
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Классификацияның ерекшелігі — мектеп жасына дейінгі балалардың казақ 

ою-өрнектерін жеңіл кабылдауына көмектеседі. Қазақ ою-өрнектері 

атауларының мәні зор. Өйткені әрбір атау ою-өрнектің тал бойында 

жасырын жатқан сырды, маңызды да мағыналы ойды ашуға көмектеседі. 

Мәселен "орамал балдак," өнеріндегі "орамал" — әйелдер басына тартатын 

жаулық, "балдақ" — шымылдықтың бау өткізетін шығыршығы, ілгегі, яғни, 

орамал мен балдақ жаңа тускен келінге шымылдық түту, жаулық салу 

сияқты қазақ салтының шартты бейнесі ретінде бейнеленген. "Орамал 

балдақ" өрнегінің жан-жағына "тұмар ", "гүл ою", оюлары салынып, аққұрға 

қызыл, жасыл, көк түспен тоқылады. Мұнысы туған жердің гүліндей 

жайнап, сарқылдап тоқтамай аққан судай мәңгілік халқыңа қызмет ет деген 

халықтың жаңа түскен келінге айтатын арман-тілегі. 

 

2.2.  Қазақ ою-өрнектері атауларының мәні. 

Аталу мағынасына қарай: 

 Қазақ халқының ою-өрнек атаулары мағынасына карай 8-топқа бөліп 

қарастырады : 

1.  Ай, күн, жұддыздарға — көк әлеміне байланысты өрнектер. 

 
                            Жарты ай                         Жұлдыз  
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2.  Малға,малдың денесіне, ізіне байланыстылары.  

 
 

Мүйіз 

3.  Құрт-кұмырскаларға байланысты өрнектер.     

 
Жыланбас  

 

4.  Құстарға байланысты өрнектер.  

 
   Құсқанаты                                                             

5.  Жер, су, өсімдік, гүл, жапырақ, бұтақ бейнелі өрнектер.  

 

 
Жапырақ   

 

6.  Кару-кұралдарга байланысты өрнекгер.  
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Балдақ 

 

7.  Геометриялық фигуралар тектес өрнектер.  

 

 
Ілмек  

 

Суре 4-  Ою - өрнек  атаулары 

Ойды, ішкі сезімді – эмоцияны, мақсатты, білімді бейнелі түрде 

жеткізуші құрал - өнер бағалауға алынса, онда өз пікірінді айта білу қабілетің 

– көркемдік талғам деп аталады.  Көркемдік талғам эстетикалық тәрбиенің 

басты ұғымы. Демек, жастарға эстетикалық тәрбие беруде әркімнің киім 

‰лгісіне деген көркемдік талғамын қалыптастыру маңызды. Ғылыми білім 

мен практика негізінде өзінде қалыптасқан әсемдік туралы түсінігің 

негізінде, ғылыми таным әдістерін пайдалана отырып, ақиқатты бағалау 

эстетикалық талғамыңда білдіреді.  Қазақ халқы бұрынғы өткен заманда өз 

салты, өз дәстүрі бар, үлгі өнегесі бай, қолөнері дамыған ел болған.   

 

2.3.Ұлттық ою-өрнек рухани өмірдің айнасы   

 

  
 

Сурет 5-  Өрнек салу  
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Сан қырлы ұлттық өнеріміздің бір саласы – ою-өрнектер дер едік. Үңіле 

білгенге бұл өнердің тылсым сырлары жетерлік. Ою-өрнек – ұлтымыздың 

мәдени дамуының шежіресі, халықтың өткен тарихы – рухани, мәдени-

материалдық өмірінің айнасы. Жаныңа ләззат сыйлайтын эстетикалық мәні 

зор бұл өнердің адам баласына берері мол.Десек те, сол ұлы өнеріміз тасада 

қалып бара жатқандай көрінеді. Кезінде халық өмірінің негізгі бөлшегіне 

айналған ою-өрнек түрлерін көпшілігіміз тани бермейміз. Осы орайда 

сіздерді қазіргі таңда көп атала бермейтін ою түрлерімен таныстырып өтсек 

дейміз.  

 

Тұмарша көне дәуірден тіл көзден кесір-

кесапаттан сақтайтын киелі ұғым болып 

қалыптасқан бұйым. Тұмарша ою-өрнегі үшбұрыш 

үлгілес болып келеді. Кілем бұйымдарының 

жиегінде киіз, кілем, текеметтің орта тұсын 

көмкеруде кездеседі. 

  

 

Қос дөңгелек.  Қазақ ою-өрнегінде 

геометриялық үлгінің жекеленген түрлері өте көне 

заманнан бері сақталған. Ол негізінен аспан әлемінде 

Күн мен Ай сынды ғаламшарлардың тылсымынан 

туған болуы керек. 

 

 

Қарға табан. Қарға түскен небір айшықты 

іздердің негізінде пайда болған. Түскиіздер мен 

алашаларда жиі кездесетін бұл өрнек геометриялық 

және зооморфтық үлгідегі ою бедерлерін біріктіру 

негізінде қолданылады. Негізінен көк, сары, қызылы, 

қоңы түстерге боялады. 

 

 

Балта – халқымыз тұтынған көне құралдардың 

бірі. Әрі қорғаны, әрі күнкөріс құралы. Сол себептен 

бұл ою көбіне төсеніш, сырмақ, алаша сынды 

бұйымдарға салынады. Қызыл қоңыр, көк, қара 

түстерге боялады. 
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Ит құйрық. Ит құйрық табиғат түрлерін 

шығармашылықпен бейнелеу үлгісінен туған. 

Мұндай оюлар төрт түлік малға, мал күту рәсіміне 

байналысты бұйымдарда, шығармаларда 

қолданылып жатады. 

  

 

Гүл ою-өрнегі барлық гүл түрін тұспалдайды. 

Бұл өрнектің түрі қолөнер бұйымдарында үш 

жапырақтан басталып, он екі жапырақты ою-өрнекке 

дейін кездеседі Кесте тіккенде және киім-

кешектердің жағасына, қалтасына, жиектеріне 

салады.  

  

 

Ирек, су. "Бұлақ көрсең – көзін аш" деп өсиет 

қалдырған ата-бабамыз суды өмір нәрі, тіршілік көзі 

деп түсінген. Бұл өрнек те сол қадір-қасиеттің 

айғағы. Ирек, су өрнегі көбіне көгілдір, көк сия 

түстерге боялады. 

  

 

Ботакөз. Ботаның көзі іспеттес келетін бұл 

өрнек көбіне оюлы бұйымдардың жиектері 

көмкеруде қолданылады. Әсем өрнек 

композицияның орталық бөлігінде де кездесе 

береді, ою бірнеше рет қайталанғанда жиектеме 

түзейді. 

  

 

Бес таңба. Оюдың бұл түрі дүниенің төрт 

бұрышын шартты түрде бейнелеу ұғымын 

білдіреді. Сондықтан да, дүние жүзі халықтарының 

шығармалары және ТМД халықтарының 

еңбектеріне қойылып жатады. 
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Қазақ ою-өрнектерінің өздеріне тән сыңыр ою, тең, жүздеме ою секілді 

композиция құрылымы қалыптасқан. Аталған оюларда да комлозицяның 

классикалық-орталық бөлік, шет, жиек, фон негіздерімен бірге, 

симметриялық тепе-теңдік, тұйықтық, орнықтылық категориялары сақталған. 

Жан-жануарлар қазақтың ою-өрнегінің ішіндегі ең көп тараған, ең көп 

қолданылатын түрі. Ата-бабамыз малдың ерекше қасиеттерін бағалап, ән-

жырға, күйге қосты. Образдары шығармаларға, бейнелері қолөнерде ою-

өрнекке айналды. Ою-өрнектің мектепке қолданудың өзі оқушылардың қол 

шеберліктерін дамытып, ой-өрісін кеңітіп, эстетикалық талғамдарын 

байытады. Және де түзу сызық,  қисық сызық, шеңбер сызғанда тигізер 

пайдасы мол. Сол сияқты симметрия туралы толық түсінулерге, көру, байқау 

қабілеттерін дамытуға, шексіздік туралы, композициялық құрылымның 

дұрыс орналасуын бақылауларына көп көмегі бар.Оқушылар өз жасаған 

заттарын, айта кетсек, қыз балалар технология сабағында жасаған 

көрпешелерін, жастықшаларын, ал ұлдар жасаған домбыраларын, 

сандықшаларын, қобдишаларын ою-түрлерімен әшекейлеп, көркемдеп, 

әсемдеп, өмірде өз қажеттеріне пайдалана алады. 

 

Бекіту сұрақтары:  

1. Қазақ ою -өрнектерінің қандай түрлерін білесіз ?  

2. Көркемдік талғам дегеніміз не ?  

3. Ою-өрнек классификацияның ерекшелігі?    

Әдебиет: 

1. Ұ.М. Әбдіғапарова. Қазақ ұлттық ою- өрнектері (оқу құралдары). – 

Алматы: Өнер, 1999. – 152 б.   

2. Ж.Балкенов. Ұлттық ою өрнек. Қарағанды, 1998ж. 

3. Қ.Болатбаев. Бейнелеу өнері. Атамұра, 1993 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Омыртқа – жалпы дене бітіміндегі ең негізгі 

мүше. Қиымл, іс-әрекеттің барлығы дерлік осы 

арқылы жасалады. Осы анатомиялық қасиеттер 

өрнекте сақталып қалған. Яғни, ою композицияның 

орталығында да, жиегінде де кездесе береді. 
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3 БӨЛІМ  

 
ҚАЗАҚТЫҢ КЕСТЕ ӨНЕРІ 

Жоспары:  

3.1.   Қазақтың кесте өнерінің даму тарихы  

3.2.   Кестенің түрлері және қолданылуы  

3.3.   Кесте түрлерін орындау технологиясы 

 

3.1. Қазақтың кесте өнерінің даму тарихы 

1. Бізге жеткен жазба деректер мен архелогиялық жаңалықтар кестенің 

қолданбалы өнер түрі ретінде ертеден келе жатқандығын дәлелдейді. Кесте 

жөнінде алғаш рет б.д.д. XVI ғасырда Мысырдың жылнамаларында 

айтылған. Бұнда кестенің ең алғаш бір түсті қарапайым жіптермен тігілген 

түрлері сөз болады.  

Қазақ ұлттық кесте өнері тарихының түп тамыры ғасырлар қойнауында 

жатыр. Ұлы дала көшпенділерінің тарихымен тығыз байланысты. 

Көшпенділер өздерінің салт –дәстүрін, өнерін, ғажайып өркениетін мұраға 

қалдырып кеткен. Осы ата- бабаларымыздың өткен тарихы, олар жасап 

кеткен дүниелер күні бүгінге дейін маңызын жоймай, мұрагер біздің 

қызығушылығымызды тудырып отыр.   

Кесте өнерінің даму барысында басқа өнер салалары сияқты әрбір 

тарихи дәуірдің өз таңбасы бар. Ежелгі қазақстан территориясын 

мекендеген сақтар, ғұндар, түркілер мәдениеті және қазақ мемлекетінің 

құрылуы, Ресейге қосылуы, кеңес өкіметінің орнауы сияқты тарихи 

оқиғалар көрініс тапқан. Осы ретте археология ғылымының ашқан 

жаңалықтарының нәтижелері Қазақстанның кең даласында бірнеше 

мәдениеттің болғанын дәлелдепиберді. Еуразия даласын, Орталық Азияны 

сақ, кейін ғұн, үйсін, қаңылы қоғамдарының өмірінен біз бүгінгі қазақ 

қоғамының мәдени бастау көздерін көргендей боламыз. 

Ғұндар өз ата- бабалары сақтардың киім кию мәдениетін лайықты 

сақтап қалған. Сыр киімдерін асқан шеберлікпен оюлап, кестелеп сәндеген, 

жейделерін сырып тіккен, лақтың, құлынның терілерінен шалбарлар тігіп 

киген.  

Суретші М.В.Басттың архелогиялық материалдар негізінде қалпына 

келтірілген суретінде сақ көсемі жеңі тұтастай пішілген өңіріне алтын 

жапсырмалар кадалған және елтірімен әдіптелген қызыл түсті жарғақ 

камзол киген. Ал жеңі түгел сұр былғарымен оюланып кестеленген. Әйел 

көйлегінің үстінен иығына ал-қызыл түстермен қораздар кейпінде 

қиюластыра кестеленген жүн тоқымалы жамылға жамылған. Осы 

көріністерге қарап көшпенділер мекендеген Ұлы даланың тіршілігі мен 

табиғатын, мінез құлқын, көңіл –күйлерін түсінуге болады.  

Мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан ұлттық кесте өнеріміз күні 

бүгінге дейін өзінің эстетикалық құндылықтарын өз бойына сақтап, 

қасиетін жоғалтпай жақсы сақталған ірі мәдениет үлгісі ретінде аталып 
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келген және халқымыздың тарихымен, тұрмыстағы әдет – ғұрып, салт –

дәстүріне сай дамып, түрленіп жетілдіріліп отырған.  

Ұлан байтақ Ұлы далада жаз жайлау, қыс қыстауына көшіп қонып, 

тіршілігін күйттеген қазақ ата –бабаларымыздың баспанасы Ақ ордасы – 

киіз үйі.  

Көшпенді тіршілікте тіккенге де, жыққанға да өте жеңіл қолайлы. 

Ағаш үйжасаушы шеберлер де үйдің ыңғайлы жайлы болуымен қатар 

көркемдік шешімдерін де ойластырған.  

Ақ шаңқан ақ ордаға сырттан кіріп келгеңіңізде сан алуан өрнекпен 

түрлене кестеленген түскиіздер, төселген айшықты текеметтер, қазақы қалы 

кілемдер, қызылды – жасылды басқұр алашалар, шым шидегі ырғақты ою-

өрнектері бәрі сізді ән сала қарсы алғандай әсерге бөленесіз.  

«Өткірдің жүзі,  

Кестенің бізі, 

Өрнегін сендей сала алмас»,- деп ақын Абай жырлағандай Ұлы 

даланың асқар – асқар тауларын, арқары мен құлжасын, құстары мен 

гүлдерін шытырман ою-өрнекпен астарлап, алуан өңді жібекпен төгілдіре 

кестеленген тұскиіздерді көріп дана әжелеріміздің, асыл апаларымыздың 

шеберлігіне, талғампаз талантына тәнті боласыз.  

Бармағынан бал тамған арулардың қолының табын сезініп, арман 

қиялын, мұң мен шерін түйсінгендей боласыз.  

«Текеметтің түгіндей –ау,  

Қызғалдақтың гүліндей –ау,  

Өтіп дәурен бара жатыр,  

Сіз бен бізге білінбей – ау» - деп арулар ұзақты күнді үзілдіре әндете 

жүріп, киялына қанат бітірген табиғат, өмір сұлулығын кестемен түйіндеп, 

кілем , текеметке өрнектеген.  

Бос уақыттарын ән -  жырға, өнерге арнап, тіршілікке қажетті 

бұйымдарын түрлендіріп зергерлер алтын күміске ақық тас, інжу 

моншақтармен зер төкті.  

Ата- әжелеріміз ұл ұяға, қыз қияға қонарын болжап, қызыдң жасауын, 

ұлының отауын қамдады.  

«Ел іші - өнер кеніші» - дейді, бабаларымыздан қалған даналық сөз.  

Дәстүрлі тігіс, кесте тоқыма, ағаш, сүйек, күміс, алтын, қолөнер 

бұйымдары қазақ халқының мәдениеті мен өнерінің сарқылмас қазынасы.  

Қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпа, рулар өнерінің ықпал әсерімен 

сан ғасырлар бойы қалыптасып, өзіне тән белгілі бір жүйеге түскен қазақ 

қолөнерінің қай саласын алып қарасаңыз да ою-өрнексіз бірде –бір зат 

кезіктіре алмайсыз. Бұл  - қазақ қыздарына аналарының бала кезінен 

үйрететін ыждағаттылық пен төзімді талап ететін қолөнер түрі.  

Кестешіден инені (бізді) дәл шаншып, сабақты жіпті нық орналастыру 

үшін және жіп орнының қалпын бұзбау үшін сарылып отырып, мұқият 

жұмыс жасауы талап етіледі. Кесте тігілетін матаның да жібі саналады. 

Адам бойында, әсіресе бойжеткендердің табанды, сабырлы, ұқыпты, 
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зерделі мінез –құлық қалыптастыруда кесте өнерінің тигізетін пайдасы көп. 

Бұрын бойжеткен қыздар өзіне арналған жасаудың кестеленетін түрлерінің 

бәрін өздері тіккен. Іс үстінде ісмерлігін шыңдаған.(Қ.Толыбаев. «Бабадан 

қалған бар байлық» Алматы, 2000. 230 б.)  

 

3.2. Кестенің түрлері және қолданылуы 

 

Қазақ халқының қол тігістері өзінің тігілу әдісі мен мәнеріне қарай 

бірнеше түрге бөлінеді де, олардың әрқайсысы өз атауларымен аталады. 

Мәселен, алтындап тігу, айқас тігіс, батырып тігу, бедерлеп тігу, бүгіс тігіс, 

бүрме тігіс, есіп жөрмеу, жапсыру, жөрмеу, жара тігіс, көктеу, көпіртіп тігу, 

қабу, қабырға тігіс, қусыру, қаю тігіс, маржан тігіс, өбістіру, сыру, сыздықтап 

тігу, таңдай тігіс, тебе тігу, тепшу, түктеп тігу, тұмарша тігіс, торлау, 

топшылау, ,, тышқан із,, , шалып тігу, шалып басып тігу, шанша тігу,  

шарбақтап тігу т.б.  Қазақтың қол инемен тігетін осындай тігістердің бірнеше 

түрлеріне арнайы тоқталып өтсек.  

 Алтындап тігу, айқас тігіс, бедерлеп тігу, маржандап тігу, түктеп тігу, 

торлап тігу әдістері кесте тігістері жайындағы тарауда айтылған, сондықтан 

ол тігістерді халық тұрмысында көп қолданады.  Солардың бірі батырып тігу. 

Бұл былғары, киіз, көрпе,сияқты қалың заттарға ғана қолданады. Оның 

үстіңгі өң жағы өте жиі шаншылып, ал астыңғы жібі қатты тартылыс алыс 

шаншу арқылы үстіңгі жібті сіңіріп отырып тігеді. Шебер неғұрлым жіптің 

өң бетіне көрінбей тұруын қарастырады.  

Алтындап тігу, айқас тігіс, бедерлеп тігу, маржандап тігу, түктеп тігу, 

торлап тігу әдістері кесте тігістері жайындағы тарауда айтылған, сондықтан 

ол тігістерді халық тұрмысында көп қолданады.  Солардың бірі батырып 

тігу. Бұл былғары, киіз, көрпе,сияқты қалың заттарға ғана қолданады. Оның 

үстіңгі өң жағы өте жиі шаншылып, ал астыңғы жібі қатты тартылыс алыс 

шаншу арқылы үстіңгі жібті сіңіріп отырып тігеді. Шебер неғұрлым жіптің 

өң бетіне көрінбей тұруын қарастырады (сурет 6).  

 

 
Сурет 6- Тігіс түрлері  

 

Көркем 
тігіс 

Айқас 
кесте

Барқыт 
кесте

Жұлдызша 
тігіс

Көпіртпелі 
тігіс 

Біз кесте

Шым кесте
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,, Бұзау тіс ,,  тұмарша орындалу жағынан қарапайым, жүрдек тігістер. 

Бұзау тіс екі жапсарды қосатын тігіс. Бұл әдіспен көбінесе қалың киіз, 

жабағы сияқты заттарды шеттестіріп тігеді. ,, Бұзау тіс ,, тігісі заттың шетін 

кезек түйреп алып, жапсардан өткізіп отыру арқылы орындалады. Тұмарша 

тігісін көбінесе орамалдың шетін жинауға, ұштастырып, седіренді жағын 

ішіне қарай   жымқырып бүгу және екі рет тепшіп, озық тұрған шетті 

тепшудің үстін бастыра бүгу және тағы басқалар жатады.     Жымқырып бүгу 

және екі рет тепшіп, озық тұрған шетті тепшудің үстін бастыра бүгу және 

тағы басқалар жатады.  

 Бүрме тігіс әр түрлі желбірлерді, қос етектерді бүре жапсырғанда, бір 

заттың шетін жинай тіккенде қолданылады. Бүрме тігістер көбінесе екі қатар 

жүргізіледі. Мұнда иненің әрбір шаншымы сиректеу келеді де, жіптің бүре 

тартылуымен жиырыла тігіледі. Бүрмелердің қатпар жасалып тізбелей 

жиырыла тігілуі мүмкін.  

Есіп жөрмеу  -  көбінесе су таситын қарын, мес, матадан, кенептен 

тіккен сондай ыдыс қапшықтардың шеттерін тіккенде, кейде орамалдың 

шетін бүге тіккенде қолданылады. Ондай заттардың қусырындысын, 

шеттерін сол қолдың көмегімен ширата бүктемелеп отырып жөрмеп тігеді.  

Сондай шет бүктесін тігісі ескен сияқты болып өз - өзіне кіріге жұмырланып 

түседі.  

Жапсырма тігу – бір заттың бетіне жамау салып жапсырғанда, 

әдіптердің шетін тіккенде, әдіп орнына лента сияқты кенерлі заттарды 

бастырғанда қолданылатын әдіс. Мұндайда жапсырылатын материалдың  

шетін түйреп шыққан инее астыңғы материалдың үстінен ( жапсырмаға, 

жамауға соқпай, тек оның іргесін ғана ) төмен шаншылады да, үстіне қарай 

жапсырманы қоса түйреп шығып, алғашқы бағытын қайталай береді.  

Жөрмеу дегеніміз қатарласқан екі бөлек затты жапсарластырып тігу. 

Бұл тігісті екі кенеренің шеттерін бірдей етіп беттестіре, қос жапсардың 

қырын баса орай тігеді. Осы орай тігілген жіптің сирек не жиілігіне қарай 

кейде екі жапсарды қосып, өзара қымқыра ширатып барып жөрмеуден 

тігістің әр түрлі атаулары шыққан. Олар: жай жөреу,жиі жөрмеу, ширатып 

жөрмеу. Жай жөрмеу арқылы киіздің байпақты, киізден тігілетін аяққапты, 

матаның екі кенересін қосу, қап, қоржындарды құрастыру жұмыстары 

орындалады.                    

Жиі жөрмеуден саба, торсық сияқты тері ыдыстары тігіледі. Ал ширатып 

жөрмеу арқылы жалаң қабат матаның, әдіптердің шетін жинау, жұқа 

жібектерден жасалған заттардың бүгістерін бекіту жұмыстары атқарылады.  

Жара тігіс – киіздерді құрастырғанда, мәсіні табандағанда, етіктің 

өкшелерінің артындағы сыртқы тігісінде киіз байпақтың қонышын, табанын 

қусырғанда, кейбір тері тігістерінде кездеседі. Мұнда құрастырылатын екі 

заттың шеттерін не астыңғы, не үстіңгі бір жақ қыртысынан ғана шаншып, 

инені сол шеттің ортасынан жара шығарып отырады. Жара тігіс өбістіріп 

тігудің бір түрі сияқты. Әдетте  көрпені, жүн салған шапанды, күртені т. с. с. 

қабиды. Ол үшін инені бір шанышқан бетінде астынан үстіне қарай түйрей 
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тігеді. Мұндай тігістің үстіңгі бетіндегі жібінің аралығы жақын түседі де, 

жіпсіз аралық қашық түседі. Көрпе сияқты көлемді және көрнекті 

бұйымдарды кергіштеп алып, оюлап қабиды. Ол үшін қабылатын 

материалдың бетін өрнектеп, бормен сызып алады. Пішіп алынған киімнің 

бой – бойын астары мен тысының арасындағы тартылған мақтасын қоса 

нобайлап тігуді, яғни алыс шаншылып, әр жерінен ілінген уақытша тігісті 

көктеу деп атайды.  

,, Қабырға ,,  тігіс қол инемен көркемдеп тігу әдісінің бір түрі. ,, 

Қабырға ,, тігісімен ұзынды – қысқалы жарыса тігілген ұзын сызықтар 

арқылы өндірме, бастырма, қабырға өрнектері тігіледі. Қабырға тігісі екі 

сызықтың арасымен немесе матаның бетіндегі тоқыманың белгілі бір 

жолағымен үнемі біркелкі етіп көлденең орай шаншып отыру әдісі арқылы 

тігіледі. Кейде осы қабырға тігісімен екі шеттің өбіскен жігін баса тігеді. 

Мысалы, киіз етіктердің қонышын қусыру. Киімнің бойын, шалбардың 

балағын, жеңді, олардың екі шетін жалғастыра тігу ісін қусыру деп атайды. 

Мұндай тігістерде жөрмеу, тепшу, қаю, өбістіру, тебе тігу сияқты тігіс 

әдістерінің түрлері қолданылады.  

Қайып тігу  әрі беріктік, әрі әдемілік үшін қолданылады. Бұл тігістің 

бет жағы кәдімгі тігін машинасының тігісі тәрізді тізіліп түседі. Сондықтан 

қаю киімдердің етек – жеңін, жағасын, тақияны, кимешек- жаулықтарды, аяқ 

киімдердің күлшіндерін, кебістің шажамайын тігуге қолданылады. Қайып 

тігу әдісінде астына шаншып алған инені ілгері шаншып үстіне шығарған 

соң, оны шегіндіре әкеліп манағы шанышқан ізбен қайтадан астына түсіреді 

де, тағы ілгері шаншып, үстіне шығарады. Осылай орындалған тігістің бет 

жағында жіпсіз бос аралық қалмайды. Өбістіру, әсіресе киізді, түйе терісін, 

кейде қалың былғарыны жалғастырып тігуде қолданылатын әдіс. Мұндай екі 

шет бірімен – бірі айқаспай, тек өбісіп тиісе жалғанады. Мұндайда ,, бұзау тіс 

,, , жара тігу, жөрмеу тігістерінің бірі қолданылады.  

,, Таңдай,, -  тігіс бұл да көркемдеп тігу істерінде қолданылатын әдіс. 

Оны үш сызықтың үстімен, үнемі қиғаш шаншып тігілетін ,, қос қабырға ,, 

мәнерімен орындайды. Мұндай кестені тігістермен кимешектің жақтарын, 

жаға – қақпаларды, жеңнің аузын, кестеленген материалдардың шеттерін 

өрнектеген. Тон, шалбар, тымақ сияқты теріден тігілген киімдерді тігуде тебе 

тігу тәсілі қолданылады.   

Тігістің жалпы көрінісі сырт тепшуге ұқсас. Бірақ тепшу сияқты түйреп 

алып тігуге келмейтін тұтқыр тығыз   матеиалдарды сол қолмен шымшып 

ұстай отырып оң қолдағы инені екі саусақпен әрлі – берлі өткермелеп 

отырады. Тігіс жібі тепшуге қарағанда жиірек түседі. Тепшуге ең көп 

қолданылатын тігістің бірі. Мұны киімнің шеттері мен қоспаларын, жұқа 

маталардың бүгістерін тігуде қолданады. Тепшуді материалдың қалың 

жұқалығына, ширақтылығына қарай инемен 3-4 рет түйреп алып бір – ақ 

тартады. ,, Тышқан із,,  тігісі 3 сызық арасымен, не шаршы сызықтар 

арасымен тігіледі. Алғашқы шаншымында инені төменгі сызықтан жоғары 

көтеріп, үстіңгі сызықтан шаншып матаның астына түсіреді. Бұл кезде сол 
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қолдың бармағымен инее жібін өзіне қарай тарта басып, іркінді ілмек 

жасайды да, инені босаңдау тартады. Ине үшінші шаншымында орталық 

сызық бойымен екі шаншым ілгері аттап іркіліп тұрған ілмек арасынан 

шығады. Инені келесі кезекте тартқанда ілмек ортасында сопақтау үш бұрыш 

жасалады. Тігіс осылайша қайталана береді.  

Шалып тігуде  де тігіс біз кестемен тіккен сияқты қос ілмек болып 

түседі. Шалып тігуде шанышқан инені сабақталған жібін сол қолдың 

бармағымен баса бүгіп тұрады да, астынан көтерілген инені әлгі сабақтың 

ілмек арасынан шығарып тартады. Келесі жолы ине әлгі шыққан ізімен қайта 

түсіп, кейінгі тігісінде бір шаншым ілгерілеп шығады. Сөйтіп, қазақтың әр 

алуан әдістерімен неше түрлі мәні бар қол тігістерінің көптеген түрлерінің 

ішінде көркем тігіс үлгілерінің көп екенін көрдік.  ,, Қабырға,, , ,, қаю ,, , ,, 

таңдай,, , ,, тышқан із ,, ,, тұмарша ,, , ,, бұзау тіс ,, , ,, бедерлеп тігу ,, , ,, 

шалып тігу,,  деп аталатын қазақтың көркем тігіс мәнерлері қай халықтың 

тігіс өнерінен болса да кем түспейді.  

Ертеден келе жатқан қолөнердің бір түрі  кесте тігу  өнері болып 

табылады.Кесте және көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе 

жатқан элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жай инемен 

әшекейлеп тігу барлық халықтарға да ортақ өнер. Қазақ халқының дәстүрінде 

киім-кешек пен төсек –орын жабдықтары, батырлар мен сауыққойлардың 

(салдардың) бас киімі, қалыңдық пен күйеудің бас киімі, белбеуі, үй іші 

мүліктері яғни жиһаздар кесте өрнегінің жиі безендірілетін еді. Халық 

салтында мұндай өрнектеудің кейбіреулері күні бүгінге дейін сақталуда. 

Оның себебі әдемі,ұнасымды кесте ою өрнегінің барлық түріне бірдей 

қолдануға тиімді. Осы сияқты бізбен, машинамен және инемен көркемдеп 

тігілген кестені әшекейлеп кестелеу деп атайды. 

Сондай-ақ кесте тігу деп – мата, тері, киіз т.б.материалдардың бетіне 

әртүрлі жіптермен, зермен, әр алуан суреттермен өрнектер салынып тігілетін 

қолөнердің бір түрі болып табылады. Кесте тігуде кейде моншақ, інжу, 

маржан т.б асыл тастар тағылады. 

Кесте өнері қазақ халқына ертеден енген өнер екндігін тарихтан 

байырғы сақ, ғұн, үйсін өнерінде кестені зерлеп, маржандап, түктеп тігу 

тәсілдері кездескендігін аңғаруға болоды. 

«Кестені көңіл сызады, қол тігеді, көз сынайды», «адам өнерімен әсем,аң 

жүнімен әсем» деген мақалдарда аз емес. Кесте өнері осы айтылғандай нағыз 

халықтық, алуан әдісті таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына тән 

байырғы көне түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш-ұйқыш тігу, басып  тігу, 

қайып тігу, тепшіп шалып тігу. 

Кесте тігу үшін жіп, мата, ине, оймақ, қайшы, кергіш қажет. Иненің 

жуан-жіңішкелігі кесте тігілетін материалдың қалыңдығына және жіптің 

жуан-жіңішкелігі, номеріне байланысты болады . Жіптің ұзындығы 50-60 

сантиметрден артық болмайды. Кергіште кестелеген кезде оймақтың қажеті 

жоқ. Қайшының ұшы үшкір, ұзындығы 20-30 сантиметрдей болады. Кестені 

ілгекті бізбен кестелейміз. Кестелеу үшін әр түрлі жіптерді пайдалануға 
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болады. Кестенің кейбір түрлері селдір матаға түсіріледі. Ұсақ бұйымдарды 

әдетте дөңгелек кергіште кестелейді. Матаны кішілеу шеңберге салып, 

үстінен үлкен шеңберді кигізеді де, көреді. Жұмыс жылдамырақ жүруі үшін 

инені екі қолымен бірдей шанши білу керек. Кейбір кестелер кергішсіз 

тігіледі: матаны бас бармақ пен шынашақтың көмегімен сол қолдың үш 

саусағы біркелкі етіп керіп тұрады. Матаға инені оң қолдың ортаңғы 

саусағымен шаншиды. Егер суреттің размері кестелейтін бұйымның көлеміне 

сәйкес келмесе, онда суретті үлкейтуге немесе кішірейтуге болады. 

Қоңырқай түсті маталарға сүретті көшіргі қағаз арқылы калькаға түсіріп, 

сосын сурет нұсқасын түрлі-түсті қарындашпен сызылады. Мәуіті, барқыт 

және жібек маталарға суретті төмендегідей әдіспен түсіреміз. Сурет салынған 

темекінің жұқа қағазын матаға салып, сурет нұсқасының бойымен көктеп 

шығады, сосын қағазды еппен жыртып алып тастайды, сонда мата бетінде 

жіппен тігілген сурет нұсқасы қалады. Ал үлбіреген ашық түсті матаға сурет 

түсіру үшін бірінші суреттің үстіне басқа бір матаны жабады да, үстін 

әйнекпен бастырамыз, ал әйнек астына лампа қойылады. Әйнектің үстіне 

кесте тігілетін матаны жауып, лампаның жарығы көрсетіп тұрған суреттің 

нұсқасын қарындашпен матаға түсіріп аламыз. 

Кестелеу кезінде жіпті түйіншектеуге болмайды. Кестелеуді бастар 

алдында жіпті матаға төмендегі тәсілдермен бекітеді: бірінші – инені бірнеше 

рет шаншып, ұсақ тігістер жасап аламыз, ол жер артынан кестемен жабылып 

кететіндей болу керек, екінші инені бір рет шаншып алып, жіпті матадан 

ақырына дейін суырмай, қалған ұшын екінші рет шаншып, үстінен тігіп алу 

керек, жіптің ұшын тастаймыз да оның үстін кестемен бастырамыз. Кестені 

бітірер кезде кестелер отырған жіпті жиі шаншып суреттің астына жібереміз, 

үшінші екі қабатталған жіпті тұйықталмаған ұшынан сабақтап, инені 

матаның астынан үстіне қарай шығарамыз, яғни жіпті ақырына дейін 

тартпайды да, инені қайта төмен шаншу арқылы жіптің тұйықталған ұшын 

батыра тартады. Енді барып кестелеуді бастай беруге болады. 

Халықтың кесте тігу өнері мен өрмек тоқу дәстүрі тым әріден 

басталады. Музейлердің экспонаттары мақпалға, мауытыға, жібекке кесте 

тігу техникасын жетік меңгерген беймәлім шебер әйелдердің өнерлері 

жөнінде сыр шерткен. Кестелердің көпшілігі сурет бойынша тігілген, ал 

суреттердің негізінде өсімдіктер алынған. Түсті жібек жүн және алтын, күміс 

түстес оқа жіптерден әйелдер мен ерлер киімдері, бас киімдер, әйелдердің 

үйде киетін аяқ киімдері, сондай-ақ үйді әшекелейтін заттар, тұсқа ілінетін 

киімдер, түскиіздер және т.б. кестеленіп тігіледі. Қыздың ұзату тойында 

киетін киімдері – сәукеледен бастап, аяқ киіміне әшекейленіп тұратын кесте, 

өте әдемі ою-өрнек композициясы және кестені мұқият жасауы бұрынғы 

шеберлер қиялының бай екендігін дәлелдеген. 

Еркін кестелеудің – бұл түріне мата бетіне түсірілген суретті кестелеуді 

жатқызуға болады. 
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Шым кесте – сурет бойынша кестелеудің бірнеше түрі бар. Шым 

кестемен өсімдіктің жапырағын, гүлді, сондай-ақ геометриялық ою-өрнек 

кестеленеді. 

   

 
 

 
 

 

 
 

Сурет 7- Кесте түрлері 
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3.3.Кесте түрлерін орындау технологиясы  

 

Кесте санап тігілетін: жіпті санап отырып кестелеу және еркін: сурет 

нұсқасы бойынша, санамай, еркін тігу деп екіге кестелеу деп бөлінеді.  

 

                                         
 

   Сурет 8а -Тік түскен тігіс                  Сурет 8 б- Көлденең түскен тігіс 
 

 

Жай тігістер. Сабақты кесте. Кестенің бұл түрін тігу үшін өрнектің 

нұсқалары пайдалынады. Оларды тіккен кезде ине кері шаншылады, яғни 

әрбір жаңа тігіс осылайша түседі. Жіпті бекітіп, инені матаның кесте түсетін 

бетіне шығарған соң оған 2-4 жіпті іліп алу керек. Жіпті шығарып алған соң 

инені қайта қайта шаншып, сосын оған алғашқы тігіске қанша жіп алынса, 

сонша жіп іліп алады. Тігістердің біркелкі болып түсуін қадағалау және инені 

екінші, үшінші, одан кейінгі тігістерді алдыңғы тігістің ортасынан шығарып 

отыру қажет.  

 

 
 

Сурет 8 в - Сабақты кесте 

 

Барқыт тігісі. Кестенің бұл түрімен балалардың киімін әшекейлейді. 

Оның үстіңгі жағы айқасып келеді де, астынан параллель бағытта екі қатар 

тігіс түседі. Кестенің бұл түрімен кестелегенде жіптерді санап, есептеп отыру 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B511.jpg
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.jpg
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керек. Егер кесте тігінен тігілетін болса, онда материалдың екі шетінен 

параллель екі сызықты белгілеп аламыз. Қалың маталардан 2 жіптен суыру 

керек. Кестелеу төменнен жоғары қарай бағыттап шаншып отырады. Бұл 

тігісті кестелеудің басқа түрлерімен кішілеу гүлді жапырақтарды 

кестелегенде қолданылады. Кестені 3-4 түрлі жіппен кестелеуге болады, тек 

жіптердің түсі бірін-бірі ашатындай, дұрыс таңдап алынады. Бұл кесте 

алдымен легенде алдымен бір түсті жіппен бастаймыз. Екінші түсті жіппен 

алғашқы тігіске жапсарластыра параллель тігеміз. 3 және 4 түсті жіптермен 

де осылайша тігуге болады.  

 

 
 

Сурет 8г - Барқыт тігісі  

Біз кесте. Кестенің бұл түрімен кейбір контурлы ою-өрнектер немесе 

гүлдің сабағы кестеленеді. Тігілу мәнері жағынан көлемі біркелкі ілмектер 

шынжыр секілді бірін-біріне тіркесе тігіледі. Шынжырларының формасы мен 

көлемі әртүрлі болып келеді. Жіпті бекітіп, оны матаның оң жақ бетіне 

шығарып алған соң, ілмек тәрізді етіп созып оны сол қолыңыздың 

басбармағымен басып тұрасыз да, инені алғашқы шаншыған жерден дәлдеп, 

төмек қарай, яғни матаның астыңғы бетіне қарай шаншисыз. Тігістің теріс 

жағынан ине ілмектің астынан өтіп, тігістің үстіне ілмектің ортасынан 

шығарамыз.  

 

 
 

Сурет 8 д - Біз кесте 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B51.jpg
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B52.jpg
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Шнурок тігісті кестелер. Бұл тігістермен көйлектің қалтасын, кеудесін 

әшекейлеуге болады. Кестеленетін материалдың өзінің жібімен төгілген 

кесте ерекше әдемі болып шығады. Кесте төгілетін жерді ромбылап, торға 

бөлу керек. Ромбының жақтары 2-3 сантиметрдей болуы керек. Сосын тор 

сызықтары бойымен сиректеу етіп тігіс түсіреміз. Тігістің көлемі және 

олардың ара қашықтығы біркелкі болғаны дұрыс, олар 5 миллиметрден 

аспайтын болу керек. Жаңа жіппен тігілетін келесі тігісте үнемі алғашқы 

тігістің әр қайсысының түбінен жоғарыдан төмек қарай шаншу керек. Бұл 

тігіс шнурок деп аталады. Сызықтардың қилысқан жерін ілмектеп әдемілеуге 

немесе моншақ тігіп қоюға болады.  

Санап кестелеу деп аталатын кестені жіп оңай суырылатын матаға 

кестелейді. Бұл тігіс әдетте тік сызық бойына түсіріледі. Ол бірнеше түрге: 

терме тігіс, қиғаш тігіс, жай айқас тігіс, қосарланған айқас тігіс, жартыкеш 

айқас тігіс тағы басқаға бөлінеді. 

Терме тігісті өрмектің бір шетінен келесі шетіне дейін, жіптерін санай 

отырып, біресе оң жағына, біресе теріс жағына қарай матаның жібін бойлай 

инені алға салу әдісімен тігіледі. Теріс жағының өрнегі оң жағының өрнегіне 

кері болып түседі. 

Қиғаш тігіс матаның көлденеңінен 2 жібін, тігінен 4 жібін бастыра, 

қиғаш бағытта тігіледі.  

Айқас тігіс. Кестенің ең көп тараған түрі. Бұл тігілуі қарапайым әрі 

әдемі кесте. Айқас тігіс кестесін селдір матаға түсіруге болады. Оның размері 

кестелейтін жіптің жуан-жіңішкелігіне, матаның қалыңдығына байланысты. 

Кестелеу барысында үстіңгі негізгі тігістің бір бағытта түсіп отыруын 

бақылау керек. Бұл кестені бір түсті және көп түсті жіптермен кестелеуге 

болады. Бір түсті жіппен кестелеген кезде көбінесе басқа түсті жіппен 

жиектеліп отырады. Бұл кестені үш түрлі тәсілмен тігуге болады. 1-тәсіл – 

матаның теріс жағынан тік тігіс түсіру. Бірқатарды солдан оңға қарай 

жартылай айқастырып тігіп шығу керек. Осы істегеніңізді кері бағытта 

қайталаймыз. 2-тәсіл – матаның теріс жағынан көлденең тігіс түсіреміз. 

Оңнан солға қарай тұтас айқас тігіс тігіп шығамыз. Сосын теріс жағынан 

инені сол жаққа қарай өткізіп, араға бір бүтін айқас тігіс қалдырады да, инені 

оң жақ бетіне шаншып шығарады. 3-тәсіл – көлбеу айқас тігісі. Кестелеудің 

төменнен жоғарыға қарай бастау керек. 

Жартыкеш айқас тігіс. Бұл кестенің екі жарты тігісі болады, яғни 

астыңғы және үстіңгі тігістер жіпті үзбей отырып тігіледі. Түзу және қиғаш 

болып түсетін кестенің бұл түрі қарапайым, әдемі өрнек түзеді. Кесте 2 

жүріспен тігіледі. 1-жүріс – ңинені алға салуң әдісімен сурет нұсқасының 

бойымен тігіп шығарылады; 2-жүріс – алғашқы жүрісте ашық қалған 

жерлерді қамти отырып, ңинені алға салуң әдісімен кері бағытта тағы да 

жүріп шығу. Түзу тігістердің ұзындығы барлық жерде де бірдей болу керек 

және тігістердің арасында ашық жер қалмауы тиіс.  

Санап тігілетін кесте. Бұл кестені матаның жібін санап отыру арқылы 

тігеді. Кесте төгілетін мата селдір болуы керек. Кестелейтін жіптің жуандау 
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болуы керек, ашық жер қалмай, жиі тігіледі. Тігістің тік, көлденең және 

қиғаш болып әр түрлі түсуі мүмкін. Тік түскен тігістің саны мен биіктігінің 

алмасып келуі ирек-ирек өрнек түсіреді, ал тік және көлденең тігістердің 

жымдаса түсуінен басқа бір өрнек туады. Кестелеуді солдан оңға қарай 

жүргізіледі. Инені шаманың оң жақ бетіне шығарып, жоғары қарай бір тігіс 

түсіреді. Енді матаның астына түскен инені алғаш шанышқан жермен 

деңгейлестіре, оң жаққа қарай әкелесіз де, жаңа тігіс түсіреміз. 

Өткерме тігісті кесте. Кестенің бұл түріне мережкалар жатады. Мережка 

кергіште 40-50-60-80 нөмірлі арба-ағаш жіптермен солдан оңға қарай тігіледі. 

Мережка өз алдына жеке бір кесте болып қана қоймайды, сонымен бірге 

басқа кестелерді де толықтырып отырады. Мережканың алғашқы тігісін 

түсіру үшін инені келесі діңгектің жіптерінің арасынан өткізіп, мережканың 

2-3 жіпті аттап материалға шаншу керек. Сосын кесте тігетін жіпті оңнан 

солға қарай ілмек етіп салып, мережканың 4 жібін іліп алады. Егер 

кестелейтін бұйымның шетін мережкамен әдептейтін болса, оны тегіс етіп 

қиып алу керек. Ол үшін матаның шетінен алғашқы тұтас жіпті суырып алу 

керек те, сосын ізімен матаны қосу қажет. Сосын тігістің енін анықтаймыз; 

егер оның ені 2 см болатын болса, онда мережканын жібін суыруды тігіске 

орын қалдыра отырып, шетінен 4,5 см аралықтан бастау керек. Салфетканы 

немесе дастарқанды кестелеген кезде 4 жағынан бір-бір жіптен суырып 

алады, ол үшін дастарқанның қарама-қарсы екі бұрышынан инені шаншып 

тесік жасайды да, тесіктің түскен жерінен арқаудың бір жібін қиямыз. 

Қиылған жіпті еппен суырып, олардың қиылысатын келесі бұрымынан тағы 

қиямыз. Сосын матаның барлық төрт жағынан мережканың еніне 

байланысты тағы да 3-4 жіптің суырады. Кесте тігілетін жіптің  жүрісі 

суреттерде көрсетілген. Қарапайым мережкаларға діңгектер ңжучокң, 

ңпанкаң және арқау өткізу арқылы жасалатын мережкалар жатады. 

Ұзынынан және көлденеңінен суырылған жіптердің қиылысқан жерінде 

пайда болған бос шаршыларға ңөрмекшің өрнегін саламыз.  

Діңгек мережкасы: матаның 3-4 жібін суырып алу керек. Кесте тігетін 

жіпті жібі суырылған жердің оң жақ бетіне шығарады да, осы жіппен 

матаның теріс жағынан тігінен жатқан 3-4 жіпті алу керек. Оларды оңнан 

солға бір орап алып, инені екінші тігіс түсіру үшін астынан үстіне қарай 

мережканың шетінен 2-3 жіп төмен шаншу керек. 

Мережка ңжучокң. Алдымен діңгек мережкасын жасап алады. Сосын 

жіппен мережканың ортасына 3 діңгекті қосып, белін буады. Ол былай 

жасалады: жіп 3 діңгектің астынан өтіп, қайтар жолында оларды орап алады. 

Келесі 3 діңгекті де осылайша орып, белінен буады. 

Мережка . Жалпақ мережканың ортасына суырылмаған 3-4 жіп қалдыру 

керек. Жіп алғашқы тігіспен жаңағы суырылмай қалған жіптерді төменнен 

жоғары қарай, үстінен баса отырып, олардың астымен қиғаштап төмен түсіп, 

матаның оң жақ бетіне шығады да, алғашқы тігіс бастаған жерге қайта 

оралады, яғни көлденеңінен оңнан солға қарай қиғаштап төмен түсіру 
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арқылы жоғары бөлігін тартады. Осы мережканың негізінде басқа да бір 

қатар, күрделі мережкаларды тігуге болады. 

Торлау арқылы жасалатын мережка. Алдымен діңгек мережкасын жасап 

аламыз. Сосын оңнан солға қарай діңгектерді жуан жіппен торлаймыз. 

Өрмекшің. Кесте тігетін жіпті шаршы бойымен қиғаштай тартып, сосын 

оны тігінен және көлденеңінен орап алу керек, соңғы жіпті ортасына дейін 

ғана ораймыз. Барлық тартылған жіптің қиылысқан жерінен түйін жасап 

отырамыз өрмекшің, жіптің шеңбер бойымен жылжыған кезінде өрілуі 

арқылы пайда болады. Шеңберді айналып болған соң тартылған соңғы жіпті 

іліп алып, кері бұрылып, жіпті кері бағытта қайта өре бастайды. Осылайша 

бірнеше айналым жасаймыз. Соңғы айналымды жасап болған соң жіпті 

өрілмей қалған жанынан бекітіп, оны ақырына дейін өріп шығу керек. 

Өрмекшің тігілген шаршының жиегін тығыз кестемен бекітеміз. 

Торлау. Жолаң қабатты торлау деп тор көздері көлденеңінен және 

тігінен бір-бір тігіспен толтыруды айтамыз, осылайша толтырған кезде әрбір 

тор кезде крест пайда болады. Қос қабатты торлау да дәл осы сияқты, бірақ 

әрбір тор көзге екі жіппен ұзынынан және көлденеңінен тігіс түсіріп отыруы 

керек. Әрбір тор кезде тігінен 2 және көлденеңінен 2 тігістен түсуі шарт. 

Паутинка-тор кезден өріліп отырған жіп осы тор кезде біресе жоғары қарай 

оңға, біресе төмен қарай солға, қозғала отырып, біз мезгілде жалған ілмек 

тастап кетіп отырамыз. 

 

 
Сурет 8е – Торлау тігісі 
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ҰЛТТЫҚ ҚОЛӨНЕР ТҮРЛЕРІ 

Жоспары:  

4.1.Қолданбалы қолөнер туралы ұғым.  

4.2.Ұлттық қолөнер түрлері  

4.3.Қолданбалы қолөнер саласындағы ши орау өнері.  

 

4.1. Қолданбалы қолөнер туралы ұғым.  

 

Қай халықтың өнеріне, мәдениетіне байыпты көз салсақ, сол халықтың 

әсемдік талғамы мен танымына, эстетикалық көзқарасына орай белгілі бір 

өнер түрінің  дамып отырғанына көз жеткіземіз. Осы тұрғыдан алғанда соның 

бірі кестелеу өнерімен көрпе жасау өнері. Бұл өнер қазақ халқының өмір 

тіршілігінен айрықша орын алып, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа 

жалғасып дамып келеді. Сонау XIX ғасырда қазақ халқының тұрмысында 

анағұрлым кең тараған қолөнер болатын. Содан бері халқымыздың асыл 

мұрасын, қайғысы мен қуанышын, зарын біздің дәуірімізге жеткізіп отыр. 

Бұлақтың сылдыры, аққудың қиқуы, аттың жүрісі, құланның шабысы, 

нардың боздауы, т.б. Айта берсек қанымызға сіңген осындай құнды 

туындылар әлі де көбейері сөзсіз.  

Бесінші класта оқушылар ең алғаш рет  қолданбалы өнер кабинетінде  

шұғылданады.  Сондықтан бұл кабинеттердің барлығы олар үшін жаңа. 

Кіріспе сабақты әңгіме, пікір алысу түрінде өткізуге болады. Алдымен 

еңбектің мағынасын, өмірде алатын орнын түсіну керек. Адамзаттың 

қолөнерінің сонау алғашқы қоғамнан бастап, қалай дамығанына қысқаша 

тоқталып, адамдардың түрлі қару-жарақ, дүние-мүлік жасаудағы қол-

өнерінің  даму кезеңдеріне мысалдар келтіріледі.  

Қолөнердің қайнар көзі – еңбек екенін М.Горькийдің еңбек туралы, 

оның адамды ұлы да данышпанететін ұлы күш екенін айтатын аталы сөзінен 

үзінді келтіріп, еңбек құдіретінің маңызын түміндіру. Еңбек адамның 

іскерлігі мен ой - өрісін ғана өсіріп қоймай, оның адамгершілігін,  дүниеге 

көзқарасын қалыптастырып, рухани сезімін байытады. «Еңбек - өнер өрісі, 

өнер - өмір жемісі» дегендей, еңбек пен өнердің егіз екенін айту керек. 

Өнердің есту , көру, көріп – есту деп бірнеше түрге бөлінетініноның бір 

сыпырасы ерте заманда, біразы кейінірек, ең соңында кино мен теледидар 

пайда болғаны айтылады. Өнердің қай түрі болмасын қажымай, талмай 

еңбектенуді  талап етеді. Мысалы: А.С.Пушкиннің әрбір өлеңі бізге оп-оңай 

жазыла салған секілді, ал  шын мәнісінде ақын инемен құдық қазғандай көп 

еңбектенген.  Сол сияқты  В.В.Мояковский «Сергей Есгенинге» деген 

өлеңінде, оның бір жолын он бір рет қайта жазып, он екінші рет өңдегенде 

ғана  көңілі толған. (В.Маяковский «Стихи» 8 – том, 1926 -1927 жылдар  он 

бес – жиырма бір  беттер). Мұндай мысалдар атақ пен ұлылыққа зор, үлкен 

тер төгу нәтижесінде қол жететініне оқушылар көзін жеткізеді. Өнердің түрі 

көп. Бізді қоршаған ортаның барлығы - өнер. Егер кино, театр, өмір 

шындығының бейнеленуін көрсетеді, ал, сәндік – қолданбалы өнер сол өмірді 
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бейнелеп қана  қоймай, сондай өмірді орнатады. Және бір ерекшелігі сәндік 

қолданбалы өнер әр кезде пайдалы, бұл өнердің әр заттың тұрмыстық 

қолданылу орны бар.   

 

4.2. Ұлттық қолөнердің түрлері 

 

Жүн және жүннен жасалатын заттар 

 

Төрт түлік малдың жүні қазақ халқының өмір тіршілігінде үлкен роль 

атқарған және оны ұқсатуды ел бұдан мыңдаған жылдар бұрын білген. 

Жүннен бау – шу, арқан – жіп, киім – кешек, қазақ үйінің киізін, әр түрлі 

төсеніштер мен қап, шекпен сияқты ең қажетті мүліктер жасалған.  

Қазақ халқының шаруашылығында мал жүнінің ең асылы және 

бұйымдар жасауға ең көп қолданатыны түйе және қой жүндері, ешкі түбіті, 

оның қылы, содан кейінгісі жылқының жал – құйрығы, түйенің жүні, 

шудасы. Жүк артып, күш көлік ретінде пайдаланылған түйенің жүні ұйысып, 

киіздей болып қалады. Оны ,, жабағы " дейді. Әлгі жабағының астынан ,, 

боздақ " деп аталатын үлпілдек жүн өседі де, жабағы өзінен - өзі көтеріледі. 

Түйе жабағысынан әр түрлі жеңіл де жылы күпі тігіледі. Жабағы жүнді түтіп 

көрпеге де салады, әр түрлі жіптер иіреді.  

Түйе жүнінен неше түрлі өрмек жіптерін иіріп, шекпен, қап, белбеу, құр, 

кілем, қоржын сияқтыларды тоқиды. Сол сияқты түйе жүні айыл – құйысқан, 

өмілдірік, ноқта жасауға және көген, бау – шу есуге өте қолайлы. Түйе жүні 

көрпеге салуға, шапан тартуға өте жақсы, жеңіл, әрі жылы болады, қылшық 

шықпайды.  ,, Шуда " деп түйенің мойнындағы, тізесіндегі, екі өркештің 

үстіндегі  салалы қылшық жүндерін айтады. Шудадан жамау – жасқауылдық 

жіп иіріледі.  

Бұрын қазақтың тон шалбары, сабасы мен торсығы, көн ыдыстары осы 

шуда жіппен тігілген. Түйе шудасы кейбір арнаулы баушуларға да қосылып 

есіледі. Шуда жіп ,, шертер ", ,, кереуші " деп аталатын ән – күй аспаптарына 

шек есебінде де тағылған. Қойдың жүнін ,, жабағы  ", ,, күзем жүні " , ,, қозы 

жүні ", ,, өлі жүн " және ,, шет – пұшпақ " деп бес түрге бөліп атайды. 

Қойдың жабағы жүнінен шидем шапан, күпі күседі, ішпек, терлік жасайды, 

тыстап күпсек ( бөстек ), көпшік, жеңіл байпақ тігеді.   Қойдың жабағы жүнін 

түтіп, одан кейін матаның сыртына шықпас үшін қылшықтарын бүрілтіп 

қайнатады. Бұл жүнді шайырынан арылтып тазарту үшін де істеледі. Жабағы 

жүнді киімнің, көрпенің арасына        бір жоралғысы осыдан қалса керек. 

 

Қолмен  тоқу өнері  

 

 Қазір күнделікті тұрмысқа керекті жеңіл – желпі заттарды өрмек 

станогынсыз – ақ колмен тоқи береді. Қолмен тоқу ерекше жабдықты, 

арнаулы орынды, белгілі мезгілді керек етпейтін әрі қарапайым, әрі тиімді 

өнер. Бұл өнермен қазірдің өзінде республикамызда 300 – ден астам 
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оқушылар мен оқытушылар, ғылым және өнер саласындағы қызыметкерлер 

айналысып жүр. Қолмен тоқу өнерінің түрлері өте көп және ол жан – жақты 

дамыған өнер. Бұл өнерді игерудің негізгі әдістерін қолданатын құралдарына 

қарай топтастырған дұрыс сияқты. Мысалы, біз атап өткен 1 және 2 – 

топтардағы тоқымалар қармақты бізбен, сыммен тоқылады. Мұндай 

тоқыманың негізгі әдісі – тоқылып отырған жіптің ілмегін санап, үлгіге қарап 

отыру. Бізбен шалып, яки сыммен тізіп тоқығанда жіпті шалудың өзі бірнеше 

түрлі болады. Ілу, шалып ілу, орап ілу, торлап ілу, өткермелеп ілу және осы 

сияқты олардың басқа да әлденеше түрлері бар. Қолмен  тоқуда да неше 

түрлі өрнек, әсем әшекей жасалады. Өрнек түрлері әр түсті жіптерді 

кездестіріп қолданумен қатар, жіптің шалымын, ілмегін санай отырып, әр 

алуан өрнек жасап тоқу арқылы орындалады. 3,4 және 5 – топтағы тоқудың 

әдісі көбінесе өткермелеу, орау бұрап өткермелеу, кенереге, аралақ 

шыбықтарға, қадаларға бекіте  тоқу арқылы , кейде өрімшілік әдістерін 

пайдалана тоқу арқылы жүзеге асырылады. Өрнектеп тоқу, мәнерлеп бояу - 

әр түрлі белдеу мен шашақ, түйін, бұрау шығарып тоқу жолымен де іске 

асады.  

Қазақ, қырғыз, өзбек, қарақалпақ, орыс, украин халықтарының 

арасындағы қолмен тоқу өнерінің көптеген түрлері бір – біріне өте ұқсас 

келеді. Бұған қарағанда осы елдер арасындағы көршілік қарым – қатынастық 

ертеден – ақ қалыптаса бастағандығы байқалады. Халықтар қолөнеріндегі 

мұндай жақындық, бір ғана қолмен тоқу өнерінде ғана емес, тіпті ағаш 

өнерінде, тастан ойып, қашау, былғары илеу істерінде де байқалады.Жүн, 

түбіт, майда торқа, жібек жіптерінен үй тұрмысына аса қажетті және көп 

қолданылатын шұлық, қолғап, шарф, шәлі сияқты бұйымдар тоқылады. Ал 

мұндай әрі жылы, әрі жұмсақ, жеңіл де икемді тоқыма заттары, әсіресе 

бақташылар үшін өте қажет – ақ. Қолмен тоқу өнерінің ұй шаруашылығына 

тиімді бір түрі бар. Ол бұрыннан бар. Ол бұрыннан тоқылып тігілген 

заттардың ескілерін тарқатып пайдалану. Әдетте киім етегінен жағасына 

қарай, аяқ киім қонышынан басына қарай тоқылады. Сондықтан оларды 

тарқатқанда жағасынан етегіне , басынан қонышына қарай және олардың 

әрбір бөлшектерін жеке – жеке тарқатады. Тарқатып отырған жіпті аса қатты 

тартпай, домалаққа төгеді. Кейін оны домалақтап жай шумаққа төгіп алады 

да жуады. Келептенген жіпті жылы сумен сабындап жуып шайқап болған 

соң, бұрамай сорғытып кептіреді. Сорғыту үшін ілген кезде 

жиырылмайтындай етіп, оның төменгі жағына біраз салмағы бар не темір, не 

тас байлап қояды. Кепкен соң оны қайтадан  домалаққа төгіп қайтадан тоқуға 

кіріседі. Шұлық, қолғап, шарф, шәлі сияқты жадағай заттарды 5 сыммен 

тоқиды 

Балаларға арналған шұлық. 

 

       Балаларға арналған шұлық тоқу үшін 70 - 80 грамм жіп, №5 сым қажет. 

Сымға 40 шалу бастап алынады да, оны төрт сымға тепе - тең бөліп, алғашқы 

оң шалуды түйреуішпен белгілеп қояды. 4 - 5 см резинка әдісімен тоқыған 
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соң одан әрі тағы 5см (тобыққа дейін) шұлықша әдісімен тоқиды. 

Өкше шығару: тоқыманы екіге тең бөліп одан әрі үшінші және төртінші 

сымдағы шалулар ғана тоқылады. Бірінші және екінші сымдағы шалулар бір 

сымға өткізіліп тоқылады. Тоқыманың шетіндегі шалу саны 10 - ға жеткенде 

(20 қатар) оң шалулармен аяқтап, өкше шығарыла бастайды. Ол үшін 

сымдағы шалуларды ойша 3 - ке бөліп, яғни екі жағына 6 шалудан, ортасына 

8 шалу қалдырып, шалу санын бірте - бірте кеміте беру керек. 

       1 - қатар (тоқыманың теріс жағы): бірінші жағынан 6 шалу тоқылады, 

сосын ортадағы 8 шалудың ең соңғысынан басқасы тоқылып, соңғы шалу 

екінші жақтың көршілес шалуымен қосылып теріс тоқылады. Қалған 5 

шалуды тоқымай, тоқыманы кері айналдырады.  

2 - Қатар (тоқыманың оң жағы): шеткі шалуды сымға тартып іледі де, 

ортаңғы сымдағы шалулардың ең соңғысынан басқасын тоқып шығып, соңғы 

шалуды бірінші жағының көршілес шалуымен қосып тоқиды. Тоқыманы кері 

айналдырады. Осылайша 1 - 2 қатарларды қайталап тоқи беру керек. Ақыр 

аяғында сымда тек ортаңғы бөліктің шалулары ғана қалады. Шұлықтың 

басын шығару: бұл бөлік те №5 сыммен, оң тоқылады. Ортаңғы бөліктің 

шалулары тізілген сыммен өкшенің шеткі шалуларынан 10 шалу ілініп 

алынады. Сонан соң сыммен 1 - ші сымдағы 10 шалуды, басқа сыммен 2 - ші 

сымдағы 10 шалуды тоқу керек. Бұдан кейін айналдыра тоқи отырып, 3 - 4 - 

ші сымдағы артық шалуларды әрбір 2 - ші қатарда кеміте береді. Олардың 

әрқайсысында 10 шалудан қалғанда кеміту тоқтатылып, енді шұлықтың басы 

шығарыла бастайды. Ол үшін әр қатар сайын сымның соңғы екі шалуы 

біріктіріліп, теріс шалынады. Осылайша әр сымда бір - бір шалу қалғанша 

кемітіп, жіп үзіледі де, шалулар қатты тартып тігіледі. Жіпті ұзын ілмекпен 

шұлықтың іш жағына өткізіп, жасыру керек.  
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Сурет 9- Өрнек түрлері 

 

 
 

Сурет 10- Шұлық 

 
КІЛЕМ ТОҚУ ӨНЕРІ 

 

Ұй жасауы - ,, кілем « дейді халық, кілем – жайсаң төсеніш, ілсең сән. 

Осындай ел аузына  ілінген асыл қасиетін ол әлі де сақтап келе жатқан бағалы 

зат. Шығыселінде оны тоқып, тұтынбаған халық болған емес. Кілем бетіндегі 
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сан қилы сәнді өрнектерге қарап отырсаңыз тұнып тұрған халық өмірінің 

шежіресін көргендей боласыз.  

Бір кезде өмір сүрген халықтардың тұрмысы, көшпелі елдің ағаш үйі, мал 

қорасы, ескі қорғандар, жүзім баулары – осының бәрі кілем бетінде 

бейнеленген. Кілемдегі суреттер қаншама шартты түрде бейнеленгенімен 

ондағы өрнектерден өмір шындығын аңғару қиын емес.Тоқылытын кілемдер 

ішінен Түркіменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан кілемдері 

көрнектілігі жағынан ерекше көзге түседі.  

Ұлттық кілемдер сол республика халықтарының қолөнерінің негізгі түрі. 

Осыдан келіп кілемдердің тоқылуы да, материалы да, өрнегі де әр түрлі болып 

келеді.  Кілемдер мен кілемдік бұйымдарды ең ерте заманнан шығарып келе 

жатқан елдің бірі түркімендер. Сондықтан кілем өрнегінің республика 

мемлекеттік гербісінде бейнеленуі кездейсоқ жағдай емес. Түркімен 

кілемдерінің сегіз – он проценті бұрынғы Одақта жасалатын кілемдердің 

бәрінен де жібінің тығыздығы жағынан ( бір шаршы метр кілемде 220 – дан 

400 – ге дейін тін болады) ерекше көзге түседі. 

 Кейбір арнайы тоқылған кілемдердің тығыздығы соншалық, оларда бір 

миллонға дейін жіп тіні болады. Бұл елде ,, текин « , ,, пенди « , ,, иомуд «, ,, 

ходжа « , ,, бешир « , ,, учаудар « деп аталатын ескіден келе жатқан кілем 

түрлері бар. Медальондармен және геометриялық өрнектермен әшекейленген 

қызыл және қызыл қошқыл түсті ең тәуір кілемдерін халық   ,, салор гель «, 

яғни ,, салор қызғалдағы « деп атаған. 

1966 жылы шеттері аппақ гүлдермен безендірілген, ортасы бейне бір 

орман алаңындағы қызғалдақ гүлдері сияқты жайнап түрған, көлемі 252 

шаршы метр кілемді Ашхабадтың артистері  Кремльдің съездер сарайының 

төріне алып келді. Концерт қойылған кезде ғажайып кілем бүкіл сарай ішін 

қызыл – жасылды гүлге бөлеп тұрды. Осы кілемнің салмағы бір тоннадан 

артық еді.  

Қазақстан обылысында кездесетін кілем түрлері де, атаулары да көп. 

Көне заман деректерінде де олар тап осы күнгі аттарымен аталады. Мысалы, 

бұқар кілем, жол кілем, жолақ кілем, жібек кілем, масаты кілем, мақта кілем, 

қалы кілем, қара кілем, құлпырма кілем, тақыр кілем, түкті кілем, ақ сирақ 

кілем, алаша кілем, андіжан кілемі, түркімен кілемі, адай кілемі сияқты 

көптеген атаулардың өзі – ақ қазақ халқының кілем тоқуымен ертеден таныс 

екенін және кілемнің әр жерде әр түрлі мәнерде жасалғандығын аңғартады.  

Соңғы жылдары кілем тоқу үлкен фабрикаларда өндірілетін, өндірістік 

кәсіпке айналып отыр. Алматы кілем тоқу фабрикасы жылма – жыл  

өндірістік жоспарын артығымен орындай отырып, кілем, алаша, басқұр, құр, 

қоржын, сондай – ақ жолақ кілемдердің жаңа түрлерін көптеп шығарып 

жатыр. Алматы кілемі совхоз бен колхоз тұрғындарының ең сәнді үй жиһазы 

саналады. 1963 жылы жүргізілген есеп бойынша, Қазақстан көлемінде кілемді 

қолөнер әдісімен тоқитын 176 шебер жұмыс істеп жүрді. Олардың кейбір іс 

үлгілері кең қолдау тауып келеді. Алматылық шебер Стальной жолдастың 

1960 жылы тоқып, Қазақ ССР мемлекеттік музейінде сыйлаған ,, Еңбек 
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қуанышы « деп аталатын кілемі өте сирек кездесетін сәнді экспонат ретінде 

сақтаулы тұр.   

Кілем өрмегін ,, аспалы өрмек « немесе ,, кілем өрмегі « деп атайды. 

Соған қарай кілемнің бой жіптері де жоғарыдан төмен қарай кейде 3, кейде 4 

бет болып тізіледі.  

Оның арқауы түйе жүні аралас ( кейде шуда аралас ) мақтадан, жібектен 

әрі мықты, әрі жуандау етіліп иіріледі. Бой жіптермен қатарлас тұратын түк 

және өрнек жасаушы жіптер қойдың биязы жүнінен, түйенің жүнінен өзге 

жіптерден көрі бостау иіріледі. Кейде бұл жіптер бой жіптердің үстіне 

арнаулы күзеулерде бос тұрады. Оны кілем тоқушы шебер өз керегіне қарай 

суыртпақтап отырып арқау мен бой жіптерге іліп отырып түр жасайды. 

Әдетте түкті кілемді 2 – 3 шебер қатар отырып тоқиды.  

Шебер өз - өзінен тез суырылатын етіп домалақтаған өрнек жасаушы түк      

жіптерін санап, оның тұтас еніне жеткенше бір –ақ  шалып  шығады  да  

кесермен  қиып, адарғы тарақпен арқауға бастыра қағады.   Осылай бір 

қатарды салып, оны өрнектің нұсқасына  қарай кесіп алған соң тағы да 

арқауға бастыра адарғы тарақтың тістерімен нықтайды. Бұл арада бойлардың 

ерісі мен қарсысы ауысып тоқылып отырады. Осы әдіспен ені 2 – 3,5 м, ұзыны 

3,5 – 4 м кілемді 2 адам бір айдың ішінде тоқып шығарады.  

Кілемше теріліп тоқылатын бұйымдардың жіптері көп түсті бояумен 

боялады.  Кілем өрнегінде, әсіресе, қызыл фонға қара, көк, сары және ақ түсті 

өрнектер көбірек жүргізіледі, кейде тіпті негізгі бір түстің бір – біріне жақын 

бірнеше өңдері де қолданады. Мәселен. қызыл, алқызыл, қызыл күрең т.б. 

түстер. Мұндағы кілем өрнектері әр түрлі. Сол көптеген өрнек түрлерінің 

әрқайсысының аттарын кілемшілер жақсы біледі. Кілем өрнектерінің ішінде 

жануарлар бейнесін немесе олардың жеке мүшелерін суреттейтін оюлар да 

көп. Мәселен, ,, қошқар мүйіз «,   ,,сыңар  мүйіз «, ,, иттабан «, ,, көбелек « 

және т. б. Мұнымен бірге геометриялық өрнектер де кездеседі ( ирек, 

тұмарша, төрт бұрыш және т. б.).  

Қазақтың терме өрмегінің тәсілімен тоқылатын заттар қатарына кілем, 

тақыр кілем, құр, таңғыш, желбау, басбау, есіктің тастамасы, қожын, 

сандыққап сияқты бұйымдар жатады. Ботаның, түйенің ноқталарын, тоқыма 

белдеу мен тең жапқыштарды ауыл шеберлері жай өрмекпен де, аспалы 

өрмекпен де тоқи береді. Осыған орай енді біз өрмекпен тоқылатын үй 

жиһаздарының, яғни кілем түрлерінің бірқатарын атап өтеміз.  Олар: адай 

кілем, ақ кілем, ақсирақ кілем, Алматы кілемі, Андіжан кілемі, Ашхабад 

кілемі, баскілемі, бархыт кілем, бір бет кілем, бөстек кілем, бөртпе кілем 

бұхар кілем, жасыл кілем, жолкілем, жолақ кілем, жібек кілем, қара кілем, 

қалы кілем, қабырға кілем, қоржын кілем, қыпшақ кілем, қызыл кілем, 

құлпырма кілем, масаты кілем, мақта кілем, молдаван кілемі, мақпал кілем, 

ноғайлы кілем, нар кілем, намаз кілем, орыс кілемі, оюлы кілем, от кілем, 

парсы кілем, самарқан кілемі, түркімен кілемі, түкті кілем, түрлі кілем, төр 

кілем, төсек кілем, тұс кілем, түйе кілем, үлкен кілем, хан кілемі, шашақты 

кілем, шаршы кілем, шағын кілем. Әрине, кілемдер істелу мәнерлеріне, 
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ұлттық түрлеріне, ою - өрнектеріне қарай түрлі – түрліше атала береді. 

Олардың бәрін түгел атап шығу қиын. Мәселен,       кейінгі кезде жас 

шеберлер өздерінің кілемдерін «Бақыт кілемі», «Қыз қуу»,  «Некеге бару», 

 «Космос», «Спутник» деп атап жүр.  

 

  
 

Сурет 11- Машинамен тоқылатын кілемдер  

 

Машинамен тоқылатын кілемдер негізіне табиғи жіптермен 

қатар синтетикалық жасанды талшықтар, жүн тәріздес жіптер, химиялық 

пленка жіптер де пайдаланылады. Кілем тоқылатын жіптің құрылымын 

зерттеу нәтижесі химия мамандарына өте төзімді полимер материалдарды 

ойлап табуға мүмкіндік берді. Олар жуан, жіңішке, созылмалы, жеңіл, нәзік, 

ширақ және ақшыл болып келеді.  

Түсін жоғалтпау жағынан полиакрилонтрильді талшықты жүннен 

әлдеқайда төзімді. Машинамен тоқылатын кілемдер түгі тігілмелі тафтинг, 

тоқымалы, трикотаж, тоқыма-тігілмелі, шыбықшалы киіз, флокировты 

кілемдерге бөлінеді. Тоқыма кілемдер механикалық тоқу станогында бір 

түсті немесе әр түрлі түсті болып шығарылады, құрылымы жағынан кілемді 

көп қабатты мата деуге болады. Түгі тігілмелі тафтині - негізгі тоқымалы, 

трикотаж, тоқыма-тігілмелі кілемдер жоғары жылдамдықты көп инелі 

машиналармен тоқылады. Кілем негізі өріс жібінен, астыңғы матадан және 

латексті астарлан тұрады. 

Шыбықшалы киіз. Кілемдер көп қабатты холст тәріздес болып келеді. 

Флокировты кілемдерді астыңғы материалға химиялық талшықтардан 

жасалған қысқа түктерді жапсыру арқылы электр өрісінде өндіреді. 

Кілемнің көлемі, өрнегі және түр-түсі бөлмені интерьеріне сай 

(қабырғаның түсі, мебель, портьер т. б. қабы) болғаны дұрыс. Кілемді күту. 

Кілемді ұқыпты күтіп ұстаған жағдайда ұзақ уақыт пайдалануға болады. Кіре 

беріске, аяқ астына, дәлізге, холл, вестибюль, баспалдақ, т. б. адамдар 

көбірек жүретін орындарға төселген көлемдер тез тозады. Сондықтан да 

оның үстіне жіңішкеле у кенеп мата немесе басқадай материалдар төсеген 

жөн. Егер бүктелетін кілем болса оның жиегіне іш жағынан кішілеу кенеп 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%BD_%D1%82%D3%99%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%B6%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D2%AF%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D3%A8%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
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қалташалар тігіл, оған жалпақтау металл табақшалар қоятын болса кілемге 

жиналатын электр-статикалык зарядтар мөлшері азаяды. 

Кілемнің тозбауы және әдемілігі мен қылдақтығын арттыру үшін оның 

астына киіз немесе жұмсақ резеңке салады. Еденге төселетін кілемнің орнын 

ауыстырыл отырған жөн. 

Кілемді төсер алдында еденнің кірін кетіріп, шаңын сүртіл әбден 

құрғату керек. Төсеген кезде кілемнің жиырылып, бүктеліп қалмауын 

қадағалау қажет. Тоқыма кілемдерді қатты сыпырғышпен немесе 

шаңсорғышпен аптасына бір рет тазалайды. Қатты щеткаларды 

пайдаланбаған жөн. Түгіне қарсы тазалау ға да болмайды. 

Кілемді жұмсақ, иілгіш заттармен қаққан дұрыс. Оны ағаш қорғанға 

немесе кір жаятын арқанға іліп қағуға болмайды, мұндай жағдайда кілемнің 

арқау жіптері зақымданады. Қағылған кілемніқ екі жағынан бірдей 

сыпырғышпен сүрту керек. Қысты күндері кілемнің түкті жағын үстіне 

қаратып қар салып тазалаған тиімді. Майысқақ шыбықпен немесе тал 

сыпырғышиен бірнеше рет орнын ауыстырып таза қардың үстінде әбден 

тазарғанша қағу керек. Таза жүннен қолдан және машинамен тоқылған 

кілемдерге қаракүйе мен кілем қоңызы түседі. Олар кілемнің боялған түгін 

(жасыл түсті кілемдерге түспейді) бүлдіреді. Санитарлық талапқа сай емес 

дымқыл, шаң басқан және уақытында кептіріліп, желдетілмеген орындарға, 

кілемнің тазаланбаған бөліктеріне кілем қоңызы, қаракүйе (личинкалары 12 

ай шамасында өмір сүреді) түседі. Жүннен тоқылған кілемдерді жазда алдын-

ала кептіріп, сосын шиыршықтап бүктен алып қойған жөн. 

Тазаланып, келтірілген кілемге нафталин себу керек немесе бүктеген 

кезде арасына қашықтығын бірдей етіп нафталин салынған дорбашалар 

(нафталин таблеткалары), «молебой» таблеткаларын салған дұрыс. Кілемді 

сақтау үшін оны мүмкіндігінше тығыздан бүктеп, сыртынан газет қағазымен 

орай полиэтилен қапшыққа салып қояды. Кілемді кемінде жылына бір рет 

«Аэроантимоль», «Супромит сұйықтықтарымен немесе «супрозоль» 

аэрозольды препаратымен профилактикалық өңдеуден өткізіп отыру керек. 

Бұл заттар қара күйені және кілем қоңызының личинкаларын өлтіреді. 

Жүн тәріздес синтетикалық жіптерден жасалған кілемдер жоғары гигиеналық 

қасиеттерімен ерекшеленеді әрі шаңсорғышпен жақсы тазаланады. 

Синтетикалық кілемдердің түкті жағына түскен дақты бірден сумен сүртіл 

тастаса оңай кетеді. Тұрыңқырап қалған дақты тұрмыс қажетін өтеу 

комбинатында химиялық тазалау жолымен кетіреді, мұнда көлемді керіп-

созуға да болады. Табиғи жіптер мен синтетикалық талшықтардан жасалған 

кілем және кілем тәріздес бұйымдарды тазалауға «Атта», «Борс», «Золушка 

— М», «Умка» деп аталатын арнаулы сұйық препараттар шығарылады. 

Тазаламас бұрын кілем түгіндегі бояулық беріктігін тексерген жөн. Ол үшін 

ақ матаны алдын-ала дайындалған қоспаға батырыл алып кілемнің елеусіздеу 

бүрышын тазалап көреді. Егер бояу жұқнаса, оны тұтастай тазалай беру 

керек. Бояуы шығатын кілемдерге мұндай препараттарды пайдалануға 

болмайды. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%81%D0%BE%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B6%D1%96%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%82%D2%AF%D0%B3%D1%96&action=edit&redlink=1
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Сурет 12 – Кілем тоқу станогы  

 

Қолдан тоқылған кілем тоқыма станоктарында өндіріледі. Өте берік 

келеді, күтіп ұстағанда ондаған жылдар бойы, кейде жүз жылдан астам уақыт 

пайдалануға болады. Қолдан тоқылған түкті кілемді тоқуға жүн (қой, ешкі, 

түйе жүні), мақта-мата, жібек, зығыр, кендір жіптері пайдаланылады. Қолмен 

тоқылатын кілемнің түгі ор түрлі бояулы жіптерді әрбір екі өріс жібіне шалу 

арқылы жасалады. Майда өрнек қажет болғанда бір ғана өріс жібіне түйіледі. 

Олар көбіне қос шалымды, кейде бір жарым шалымды тұзақша түрінде 

болады да, ұшы бетіне шығарылып, қырқылып тасталады. Бірыңғай қатар 

жатқан тұзақшалардан кейін арқау жібін жүргізіп, алдыңғыларына қарай 

тарақпен нығыздай қағып отырады. Түк үшін жүннен иірілген жіп (кейде 

жібек жіп), ал өріс және арқау үшін мақта жіп қолданылады. Көбіне ұсақ 

өрнек жасау үшін өрістік мақта жіп жіңішке жібек жіппен алмастырылады. 

Кілем тоқу халықтың өте ертеден келе жатқан қол өнері. Қолдан 

тоқылған ең бағалы кілемдер 

КСРО,  Иран,  Франция,  Үндістан,  Қытай,  Болгария, Румыния, Венгрия, Че

хословакия, Польша,Ауғанстан, Түркияда  

шығарылады, КСРО-да қолдан тоқылған ең жақсы кілемдер негізінен 

РКФСР (Дағыстан АССР-і), Түркменстан, Азербайжан, Грузия, Армення 

және Қазақстанда шығарылады. Әр халықтың, әр елдің қалыптасқан дәстүр 

ерекшелігіне қарай кілемнің түр-түсті, ою-өрнегі, оны дайындау тәсілі 

әртүрлі болып келеді. Сондықтан да кілемдер тоқылған жердің немесе 

халықтың, тайпаның атымен аталады. 

 
ТҰСКИІЗ ДАЙЫНДАУ ӨНЕРІ 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Тұскиіз – сәндік және жылылық үшін, төсектің тұсына ұстайтын үй 

жихаздарының бірі.  Оны жасау үшін, күздегі уақытта  қырқылған жүннен 

нағыз басылған жұқа киіз таңдалып алынады. Қазіргі заманғы үй 

тұрмысында лайықтап, киізсіз, тек матаны кестелеу арқылы дайындауға 

болады. Тұскиіз тігетін матаны қара, көк, жасыл түсті, шилі тықыр 

бархыттарды таңдап алады. Шетін көмкеретін мата қызыл бархыттан, 

пүліштен, жібектен болғаны жөн. Тұскиізді қайткенде қара түсті матаға тігу 

міндет емес. Тұскиіздік матаның өңі тек бір түсті болуы керек. Матаның 

бетіне ою-өрнектер сызылады. Қазақтар көбіне қара түсті матаны таңдаған. 

Ол барлық ашық өңді жіп тігіле беретіндігінде болуы керек.       

Тұскиіз түрлері киіз беті аса дәлдікпен тығыз, тұтас кестеленіп немесе 

"П" әрпін бейнелейтін формада тігіледі. Ортасына бағалы мата ұсталынып, 

тек шеті ғана моншақпен де кестеленеді.  

Тұскиіз жасайтын қазақ шеберлерінің кесте тігу мәнері Орта Азия 

шеберлері қолданатын "тамбур", яғни "тізбек" тігісі болғанмен өзіндік 

ерекшеліктеріне де тоқталу керек. Мысалы, бұрын тұскиіздер оқаланып, зер 

салып, шетін аң терісімен жұрымтап та жасаған.  

Кестелі түпкиіздің төгілген суды сіңіргіштік, ыстық тағамдардың 

жылуын ұзақ сақтағыштық, қойылған бұйымдарды ұстап тұтқанда дыбыс 

шығармаушылық қасиеттерін химия, физика пәндерімен байланыстыра айтып 

қана қоймай газет, журналдарды пайдаланудың тазалаққа жатпайтындығын де 

ескерту керек. Түпкиіз ыдыстың формасына байланысты дөңгелек, сопақша 

етіліп те жасалады. Оқушыларға үйлерінде түпкиізді қай бұйымның астына 

қою үшін жасайтынын ойланып, сол бұйымның өлшемдерін әкелу 

тапсырылады. Ал, тұскиізді қалауынша демалыс кездерінде жасауға 

мүмкіншілік болатыны ескертіледі.   

Түпкиіздің екі қабатын беттестірген кезде мата ысырылып кетпес үшін 

өзара перпендикуляр диаметрі бойымен және дөңгелек бойымен көктеп 

алғаның қажеттілігін айту. Егер түпкиіз бетінің матасы аса жұқа болса, астар 

мен беті арасына басқа маталардан бірнеше қабат, немесе ватинді қосып тігіп 

қалындатуға болады. Түпкиіз шеті сетінеп кетпес үшін және екі беттестірілген 

қабат матаны біріктіру үшін, әрі сәнділік үшін оқушы өзі қалаған көркемдік 

шет тігісінің бір түрімен тігуге     кіріседі. Түпкиіз ылғал болғанда, кептіру 

үшін немесе қабырғаға іліп қою үшін, ілгек тағу қажеттілігі де ескертіледі.   

Тұскиіздің ою-өрнектеріне: өсімдіктердің, геометриялық, зооморфтық 

және космогониялық сарындардың немесе олардың қосындысы қолданылады. 

Қазақ ою-өрнегінің өзіндік жүйесін орналастыруда нақты бейнелер мен 

қоршаған әлемнің құбылысы, сан ұрпақтан жалғасқан шығармашылық 

ойлардың өзгеруі, кейде сыйқырлық салты белгілерінің қосындысы 

қолданылды. Кестелі тұскиіздегі ою-өрнектер үлкен, қарапайым, нақты 

бейнелер мақта-маталы немесе жібек матаға, сондай-ақ барқытқа түсіріледі. 

Кестелі кілемдердегі басым болатын ою-өрнек сарындары: үлкен 

бойтұмарлар, әшекейленген гүл алқа, гүлдер, гүлшашақ, ортадағы гүлөрнек, 
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ирек т.б. Тұскиіздегі өсімдікті ою-өрнектердің құрылысы өте күрделі - 

симметриялы орналасқан әр түсті тармақты жапырақтар мен көптармақты 

гүлдер. Сабақтар мен жапырақтардың шеті біз кестемен, ал үстіндегі жапырақ 

бейнелері – кейде тығыз кестелеу әдісімен тігіледі. Сондай-ақ, гүлдер мен 

бойтұмарлар алтын жіптермен кестеленді. Үстіңгі жағын және жанын 

тұйықтау өзіндік суретті немесе композицияны құрайды. 

 
ӨРМЕК ТОҚУ ӨНЕРІ     

 

  
 

Сурет 12- Өрмек  

 

Халық қолөнері ғасырлар бойы дамып, қалыптасып келе жатқан 

шығармашылықтың сарқылмас қайнар көзі, халық мәдениетінің айнасы. Ол 

талай ғасырлар кезеңінен өтіп, жаңарып түрлене келіп, атадан балаға қалған 

мұра ретінде бізге жеткен дәстүрлң де қастерлі қолөнер.  

Қандай халықтың қолөнері болса да оның тарихы мен қоғамдық 

құрылысы әдет – ғұрып салт – санасымен үндесіп қатар өркендейді.  

Ол адам баласының әсемдікке, нәзіктікке деген ұмтылысын сұлулыққа 

құштарлығын танытады. Біз солар арқалы үлкен рухани эстетикалық тәлім – 

тәрбие алып, өнер әлеміне қанат қағамыз. Өйткені адам өнер жасаушы, 

табиғат оны жаратушы. Ендеше адам мен табиғат егіз.  

Ең алдымен, өрмектің ағаштарын құрып, желісін жүргізіп аламыз. әр 

жіпті жүргізгенде бір адам тақ жіп, бірі жұп жіп деп жұптастырып отырады. 

Қағаздан жасалған үлгіні түрлі жіптер арқылы өрмекке түсіреміз.  

Өрмек халық қолөнерінің тоқу ісінде қолданатын өте қарапайым әдісі, 

яғнии мұны тоқу станогы десе де болады. Күрделі техникасыз, кез келген 

жағдайда қолданып, керекті жабдықтары оңай табылатын өрмектің екі түрі 

бар. Оның біріншісін аспалы немесе термелі өрмек дейді. Ондай өрмекте 

кілем сияқты тұтас, еңді заттар тоқылады, екіншісін жай өрмек дейді. Жай 

өрмек шекпен, алаша, қап, қоржын, белбеу, терме бау, басқүр сияқты енсіз 

нәрселерді тоқуға арналады. Халық қолөнерінде көбірек қолданылып жүрген 
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өрмектің осы екінші түріне — жай өрмекке тоқталып өтейік.  Жай өрмекті 

кұрып, тоқу үстінде пайдаланатын мынадай жабдыктары болады: 

1) өрмек өрісінін қазықтары; 

2) күзеу шыбығы қабатталған шиден, түзі тобылғыдан, сымнан жасалады;  

3) адарғы — екі жақ шеті жүздендіре жонылған, ортасы сәл дөңес, ені 20—25 

сантиметрдей тақтай;  

4) есепші немесе кергіш сабау, оны "сару ағаш", "беру жіп" деп те атайды; 

5) қылыш — өзі шынында да қылыш тәрізді, сырт жағын (жетесі) 3—4   

6) миллиметрге дейін, дүз жағын 6—7 миллиметр шамасында ғана жүқарта 

жонып, ортасын дөңестеу еткен, ені 12—15 сантиметр жалпақша келген 

ағаш; 

7) арқау шөлмегі (жүгіртпе) екі -басының аз ғана ашасы бар 20—30 

сантиметрдей түзу таяқша; 

8) арқалық — 1-1,20 метр шамасындағы түзу таяқ диаметрі 3 см); 

9) көтерме немесе мосы басын біріктірген 3 ағаштан түрады; 

10) екі басын түйықтап байлайтын бақылау жіп (бөлік жіп). 

11) өрмек жіптер. Өрмекке арналып иірілген жіптер істелетін бұйымдарға, 

жасалатын жолақтарға, өрнектерге қарай бірнеше түсті болады және ол түстар 

бөлек-бөлек домалақтанады. Тоқылғанда заттың ұзын бойына жұмсалатын 

бұл жіптер кейде жалаң қабат, кейде екі қабат иіріледі. Шекпен жіптерін 

жиек жіптер сияқты оңқай, солақай етіп иіре береді. 

Осындай әзір жіптерді мөлшерлеп отырып, екі топқа бөледі. Оның 

біріншісі — өрмектің күзуіне ілінетін үстіңгі жіптер. Екіншісі — күзуге 

ілінбейтін астыңғы жіптер. Өрмекшілер тілінде үстіңгі жіпті "ерісі" деп, 

астыңғы жіпті "қарсысы" деп атайды. Кейде үстіңгісін "еркек жіп", 

астыңғысын "үрғашы жіп" дейді. 

Арқау — бұл ерсі және қарсы жіптердің арасына көлденең түсіп 

отыратын жіп. Арқау тоқылатын нәрсенің қалың және жұқалығына қарай, 

кейде ерсі және қарсы жіптерінің жуандығымен бірдей, кейде одан жуан 

болып иіріледі. 

Күзу — бұл тоқылмайды, тек тоқылатын жіптерді ажыратып, әр 

қайсысын өз орнына тізу үшін қолданылады. Күзу жіптің мөлшері бір алқым 

шамасында, ол өте ширақы және екі  қабат етіліп түйе жүнінен иіріледі де, 

соңынан ыспаланады. Күзу жіп болмайды. 

Өрмек жібінің ерісін (үзындығын) елшеп, оның неше, метр немесе неше 

құлаш болатынын анықтап алған соң, жазық жерге әлгі өлшемді тең төрт 

бұрышқа беліп 4 " қазык, кейде үш бұрышты өрім жасап, үш қазық қағады. 

Өрмек құрылатын жер шөгірсіз, бұтасыз тегіс жер болуы және малдың, 

адамның көп жүретін аяқ асты болмауы керек. Өрмек құрушы шеберлердің 

көз мөлшері, көңіл есебі күшті келеді. Мысалы, өрмектің өрісі 20 метр болса, 

оңда төрт бұрыштың әрбір қабырғасы 5 метрден келеді. Бұдан кейін сол 4 

қабырғанын бірінің орта шенінен бесінші қазық қағылады. Оған қатар 

арқалық, арқалыққа жабыстыра күзу шыбығын бекітеді. Бесінші қазық пен 

арқалық қаданың арасы 20—25 см қашық тұрады. 
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Өрмектің ерсі және қарсы жіптерін екі адам алады да, өрістің 4 қазығын 

айнала жүріп, соған төгеді. Мұны "өрмек жүгіру" деп атайды. Егер ерсі 

жіптері бірнеше түсті болса, онда әлгі 2 адам оларды санай отырып кезекпе-

кезек төгеді немесе бірнеше адамдар бөліп алып жүгіреді. Өрмек жіптері 

жерге түсіп, шеп-шаламға былғанбау үшін және жүгірген кезде жіп 

домалақтары тез домалап, тез ағытылуы үшін, жұгірушілер әр домалақты 

ернеуі тегіс аяққа, табаққа салып алып жүгіреді. Бесінші қазық пен 

арқалықтың қасында отырған адам өрмек қүру ісінің тәжірибелі шебері 

болуға тиіс. Ол басы күзу шыбыққа бекітілген күзу жібінің шағын домалағын 

алады да, ерсі жіпті бір шалып, арқалықты орай күзу шыбығынан тағы бір рет 

жарты қазықбау байлауымен өткермелейді. Ал қарсы жіпті шалмай, тек 

арқалықтың сыртынан бесінші қазыққа іле салады. Осы тәртіппен жүргізілген 

өрмек жібінің бірі күзуге шалынып, екіншісі күзуге шалынбай бос қалып 

отырады. Мүны "өрмек шалу" дейді. 

"Өрмек жүгіру" біткен соң қазықтарды суырып тастап, өрістегі жіпті екі 

еселеп жинайды. Сонда жіптердін екі жақ басы тұйық болып шығады. Мұның 

бір түйығын өріске апарып, қазыққа кигізеді. Екінші түйығынан келденен бір 

ағаш өткізеді де, оны тартып тұрып, жерге төсей бекітеді. Күзу шыбығы мен 

арқалықты көтеріп өрмек көтермесіне іледі. 

Дұрыс шалынған өрмек жіптері енді екіге бөлінеді. Демек, күзудегі жіп 

жоғары шығады да, бос жіп күзудің астыңда қалады. Бүдан кейін арқалықтың 

алдыңғы және артқы жағынан итіс-тартыс екі айқас пайда болады. 

Арқалықтың асты, яғни екі жіптің арасы 10—15 см куыс болып, бүл қуысқа 

қылышты өткізіп кояды. Енді алдыңғы айқас жіптерді ажыратып, қолмен 

санап отырады да, ас-тыңғы жіпті үстіне шығарады, Ал устіңгі жіпті астына 

түсіріп, бұл араға адарғыны сұғып қояды. Адарғымен бірге бақылау жібін 

өткізіп, оның екі үшын қоса түйықтап байлайды. Жіп үзіліп немесе 

косарланып шатаса қалса, оңай тауып алу үшін және жіптерді біркелкі керіп 

тұруы үшін, адарғы қоярда саналған жіпті 20—30 пардан топта-стыра кергіш 

сабауға тізіп байлайды. Өрмек тоқушы күзудің астындағы 10—15 см ашықка 

арқау шөлмегін өткізіп алады да, арқауды көлденең қалдыра тартып тұрып, 

қылышпен нығыздап қағады. Бұдан кейін қылышты суырып алып, адарғыны 

қырынан көтере күзудің деңгейіне әкеледі. Сол кезде күзуге ідінбеген қарсы 

жіп адарғының қырымен 20—25 см жоғары көтеріліп, күзулердің ара-

арасымен 10—15 сантиметрдей ерсі жіптің үстінен қуыс қалады. Тоқушы 

қылышты әкеліп осы қуыстан өткізеді де, жіптің арқау үстінен пайда болған 

айқасын нығыздап қағады. Бүдан соң адарғыны кейін шегіңдіреді. Күзудегі 

ерсі жіптер тағы жоғары шығып, қарсы жіптердің үстіндегі қуыс кайтадан 

қалпына келеді. Тоқушы арқауды өткізіп алып тағы да қағады. Осы тәртіппен 

қайталаудын нәтижесінде ерсі жіп пен қарсы жіптердің капсыра айқасып 

түсуінен барып өрмек тоқыла береді. 

Осылайша үлкен залдарға, есік пен төр арасына жай-ылатын 

төсеніштерді түгін шығара әсем етіп тоқуға бола-ды. Ол үшін ермек 

жүгіргенде оның ерсі жіптерін үш қатар етіп жүгіртеді, яғни ерсінің жібі мен 
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карсының жібінен басқа "ернек жібі" дейтін тағы бір жіп қоса жүгіріледі. 

Бірақ ол жіп ерсі жіптен гөрі қыска шалынады. Өрмек керіліп, адарғы жатқан 

уақытта, ермек жібі ерсі жіптен біраз жоғары түрады, адарғы кетерілгеңде 

ерсі жіппен бірге карсы жіптің астына түседі. Сол кезде арқау ез жолымен 

негізгі екі жіптің айқас арасына түседі де, ернек жібінен болған айқас 

арасына жүмсақ істелген 4—5 жіңішке сым түседі. Сымның жуавдығы 2—3 

см шамасывда жасалады. Осы тәртіппен терт-бес сым салынып, жіп 

айқастары сымдарды орай 4—5 рет тоқылған соң, күзу жақтағы шеткі бір 

сымды калдырады да, қалған төрт сымның үстівдегі жіптерді арнаулы 

аспаппен қиып жіберіп, сымдарды босатып алады. Қиылған жіптердің 

үштары тоқыманың үстіңгі бетівде тук болып қалады. Жұмыс тәсілі 

осылайша кайталана береді. 
АЛАША ТОҚУ ӨНЕРІ 

Алаша бүктеуге, жинауға, алып-салуға қолайлы мүлік. Мұны ұсталатын 

орнына қарай әрі енді, әрі көлемді етіп жасайды. Өрмекпен тоқылған 

алашаның ені әдетте 40—45 сантиметрден аспайды. Сондықтан мүның 

бірнеше кесіндісін біріктіре құрауға тура келеді. Бұл үшін шебер тоқылған 

материалдың үзына бойы мен енін өлшеп, одан кейін неше бой етіп кесіп, 

құрау қажеттігін есептейді. 

Әдетте өрмек жіптерінің 35—40 сантиметрдейі тоқуға келмей 

қырқылады. Мұны "өрмектің қырқындысы" дейді. Алашаның бойларьш қүрау 

үшін осы қырқынды жіпті пайдаланған жөн. Бұл жіптер ақ, қара, көк, қызыл 

— 4 түсті делік. Ендердің жапсар бойын осы 4 түсті жіпті кезек-тестіре 

отырып бүзау тіс тігісімен аралықтарын 1—2 сан-тиметрдей етіп қосымша 

сыналана енгізіледі де алашаның көлемі үлкейе түседі. 

Өрмекке жеңіл әрі жиі қолданылатын өрнектің екі түрі бар. Оның 

біріншісі "су" ернегі де, екінщісі "тіс" өрнегі. "Су" өрнегін өрмектің белгілі 

бір шетінен ерсі жіп пен қарсы жіптің өнбойын бір түсті етіп жүтірту арқылы 

тоқиды. "Тіс" өрнегі осы екі жіптің екеуін екі түсті түрмен жүгіртіп (астыңғы 

жіп қара, үстіңгі жіп ақ) тоқиды. 

Өрмекте мүйіз, есімдік, геометриялық фигуралар тәрізді күрделі 

өрнектер тоқу кездеседі. Мүндай тоқуды "терме" деп атайды. Терме өрнегіне 

жоғарыда айтылған жабдықтарға қосымша "ілмек", "өткерме", "мәймөңке" 

деген жабдықтар қолданылады. Мәймөңке өте жүқа етіліп, жып-жылмағай, 

бүдырсыз істеледі. Өрмек жіптерін қиып, үзіп, не шатастырып алмас үшін 

мәймөңкені өте ептілікпен қолданады. 

Терме тоқудағы өткермелеу, ілмектеу, мәймөңкелеу жүмыстарының 

барлығы да есептеп санау арқылы, әрбір ілінген жіп санын үмытпай есте 

сақтау арқылы орьшдала-ды. 

Термелеп тоқу әдісі қазақтың өрмек өнерінің ең бір көп тараған және 

көркем дүниелерді тоқуға ең бір қолайлысы деп саналады. Термелеп тоқу 

әдісі, әсіресе Қазақсташшң оңтүстігінде жақсы дамыған өнер. Сол сияқты бүл 

әдіс Өзбек, Қырғыз, Қарақалпақ, Түркімен республикаларында да 

айтарлыктай орын алады. Көркемөнердің осындай тәсілмен тоқылған 

бүйымдар (басқүр, коржын, алаша, кілем және т. б.) Қазақстанның Қарағанды, 
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Павлодар облыстарында жиі кездесетін өте ертеден   келе   жатқан   өнер.   

Олардың   өз. аймақтарына қарай, өрнек мәнерінде, тоқу әдістерінде өздеріне 

тән ерекшеліктері бар. Онтүстік Қазақстан терме тоқудың ал-ты түрлі тәсілі 

бар және олардың атаулары да әр түрлі. Қайыра теру тәсілімен күрылатын 

өрмектің ерсі жібі меи қарсы жібі 3—4 түсті бояулармён боялады да, бүлар 

дын екеуі бірдей теріліп, өрмектің екі жағынан (ерсі жағынан да, қарсы 

жағынан да) токылып шығады, 

'Кежім теру" немесе "бүқар теру" тәсілі кеп тусті жәие әр түрлі өрнектен 

теріліп жасалатын басқүр мен алаша тоқу үшін қолданылады. Мүңдағы 

ернектер ерсісі мен қарсысыңдағы әр түсті жіптерден теріліп, бір діп осы 

бірнеге түсті жіптерден терілген өрнектің астында бос қалып отырады 

Мұндай тоқу әдістері кырғызстанның оңтүстігінде көп кездеседі. Оны олар 

кейде "қаджари", кейде "бүқари" деп атайды. "Орама теру" тәсілдерімен де 

баскүрлар, алашалар тоқылады. Мүндай жағдайда ермектін ерсісі, қарсысы 

және арқауы бәрі бір түсті жіптеи қүрылып тоқылады. Бұған кебінесе ак не 

қызыл тусті жіптер қолдаиылады. Тоқу барысында әр түсті жіптерден ернек 

салынып, оны жібі ермектің ерсісіне колмен оралып, аркаумен бекітіліп 

отырылады. Бір    түсті    теру    тәсілі    тек    қана    басқүр    тоқуға 

қолданылады.  Мұңдай басқұрлардың ерсі мен қарсы жібі  кебінесе бірыңғай 

ақ жіптен, кейде қызыл жіптен қүры-лады  да,   өрнегі   қызыл,   қара,   кек   

және   басқа   түсті жіптермен теріледі. Мұның бәрін қазақтың қарапайым 

ермегімен жіңішке лента тәріздендіріп токиды. 

Тақыр тоқу немесе тақыр кілем тоқу әсіресе Қызылорда облысында кеп 

дамыған енер. Оған түк орамай, ернек беретін жіпті ерсі мен қарсынын ез' 

бойында бояп алады да, жай ермек әдісімен тоқи береді. Тақыр кілемді кейде 

жіптерін боямай-ақ, ақ жіп пен қара жіпті кезек келтіріп тоқиды. Сейтіп 

кейде келденең жолақ, кейдё үзын жолақ, соңдай-ақ кеңірдек ернектер 

тоқылып шығады.Түктеп теру әдісімен енсіз шағын кілем, кілем қоржын, түрлі 

төсеніштер токылады. Мұндайда ермектің ернектеуіш жіптері ерсі мен қарсыға 

аралас бойлай токылады. Бой жіптер катарында түрған ернектеуіш жіп ермек 

бетінде бос калып отырады да, сонынан ол кесермен қырқылып тасталады. 

Осыдан ермек бетінде түк пайда болады. 
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Сурет 13 – Алаша  

 

4.3.Қолданбалы қолөнер саласындағы ши орау өнері  
 

ШИ ТОҚУ ӨНЕРІ     

 

Қой жүнінен, көбінесе қоңырқай түсті жүннен иіріп, тас немесе басқадай 

салмақты зат байланған бір – біріне қарама- қарсы орналасқан екі жіпті 

кезекпе – кезек қарсы бағытта сырықтың үстінен асырып отырады.   

Осы жіптердің арақашықтығы 10-15 см болады. Саны 20-30 / егер шидің 

биіктігі кереге бойы болса/  шамасындай болады. Алғаш тоқи бастағанда 4 

шиді бірден салып, қабаттап, ширатылған жіппен айқастыра орап 

байластырады. Суретті орай отырып көрсету. 

 Мұны шидің «алақаны» дейді. Ши шыбықтарын бұлай байластыруды 

ши тоқушылар «шыбын қабат» деп атайды. Әдетте «шыбын қабат» тоқыған 

шидің алғашқы бастамасы мен соңғы аяқталуы кезеңінде шамамен алғанда 

20-40 см болуы керек. Бұны шидің екі шеті қалың болып, тез тозып қалмауы 

үшін жасайды. Шидің бұл бөлігін «қарақұс» деп атайды. Шиді байлау үшін 

қарақұсқа бекітілген бауды «шибау» деп атайды. Шидің бір шеті жұқа, екінші 

жағы қалың болып кетпеуі үшін, орайтын шидің түп жағы мен шашақ жағын 

үнемі кезектестіріп, алмастырып отырады.  Халқымыздың   өрнекті   өнерініц   

бірі   шиді   жүнмен орап және оны өрнектеп току ісі. Қолөнерінің барлық 

түрлері сияқты ши тоқу, оны түрлі өрнектер-мен безендіру әдісі өте ерте 

заманнан бері келе жатқан өнер мүрасы. Сан алуан әдемі өрнектер орап 

тоқыған шым шилер киіз үйдің керегесі мен туырлығының арасына ыдыс-аяқ 

түрған жаққа түтуға, сондай-ақ үлкен үйлердің ішін бөлмелеп далда жасауға 

итарқа қүруға ете ыңғайлы. Ер-теректе батырлардың оқ сальнг жүретін 

қорамсак қаптары да шиден тоқылған. 

Қолөнер ісінің басқа түрлеріне карағанда ши тоқу әлдеқайда арзанға 

түседі, әрі төзімді келеді. Әсіресе киіз үйдің ішін әсемдеуде шидің алатын 
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орны ерекше. Неше түрлі сырмен боялып, саганактары күмістендірілген кереге 

көздері мен қүлпырған қүр-таңғыштарға, термелеп өріп, жібекпен шашақтаған 

уык бауларға, зермен кестелеп, шүғамен оюлаған туырлық пен үзіктің ішкі 

ернектеріне ши жалпы түр беру ретінде өте үйлесіп-ақ түрады. Осын-дай 

әдемі оралған кілем шилер малды ауылда қазір де жиі кездеседі.  

Әсем болумен қатар ши көші-қон жағдайында алып жүруге өте қолайлы. 

Сондықтан мал шаруашылығымен айналысатын елдер оны ерте заманнан 

бері пайдаланып келеді. Ши бүйымын жалпы сырт керінісіне қарай үш түрге 

бөледі: ақ ши, ораулы ши, шым-ши (шымораулы ши). Қазақ арасында осы 

түрлерінің әрқайсысы орын-орнымен қолданылады. Мәселен, ақ шиді 

оралмай, қүр өзі тоқылатын болғандықтан көбінесе киіз басуға, өре жаюға, 

сүзгіге, шыптаға, мал сойғанда еттің астына салуға, сырғауыл салынған үйдің 

төбесіне жабуға үстайды. Ал өнбойы түгел оралған өрнекті шиді шым ши 

дейді. Оны киіз үйге,  ас-су, т ыдыс-аяк түратын жерге қоршау. 

Шиді орағаңда оның түп жағы мен шашақ жағын үнемі кезектестіре салып 

отыру керек. Әйтпесе шидің бір шеті жұқа, майыскақ болып, екінші шеті 

(яғни шидің түпкі шеті) тым қалыңдап кетеді. Оңдай шиді жинау да киын. 

Щиді тоқуға арналып иірілген жіп екі қабатталып ширатылып, бірнеше 

домалаққа тегіледі. Домалақтарды салмақты ету үшін жіпті темірге немесе 

тасқа тегеді. Мөлшері орташа бір қанат шидін өнбойы 9-11 жерден тоқылады. 

Току ісіне керекті ең негізгі станок — арқалық (сырық).   Арқалықты екі 

басынан жіппен байлап, биіктігі шамамен 1 м 20 см келетін ағашка асып 

қояды.  

 
 

Сурет 14 – Ши тоқу әдісі  

 

Арқалықтың ен бойын әр жерден тоқылатьш жіп ілінетіндей етіп 

кертеді. Содан кейін домалакталғзн жіптерді арқалыкка дәл ортасын келтіріп 

келденең асады. Осылай қатарына асылып түрған жіптің ортасына әкеліп 

бірінші шиді сырыкты бойлата салады да, әлгі жіптерді әрлі-берлі айкастырып 

домалақтарын ауыстырады, яғни тоқушы арқалықтың ар жағьгадағы 

домалақты оң қолымен алып, бергі жағыиа тусіреді, бер жағындағысын сол 
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қолымен ар жағына түсіреді. Осы төртіппен шидің енбойы тоқылып шығады. 

Ши мен шиді тізетін тоқу жібі әрбір шиді ораған сайьш екі жіп өзара бір 

айқасып есіліп отырады. Мүны шебер өз жағьшдағы домалақты біресе оң 

қолымен, біресе сол қолымен ауыстыру арқылы оңай  орындайды. 

Тоқылатын шиді басталған жағы мен аяқталған жақ шетіне үш шиді қабаттап 

әуелі өз алдына бір рет жай жіппен ерсілі-қарсылы сирек орап 

байланыстырады. 

Қара жүннен иірілген жіппен ақ шиге оралған осы бір сайластырудың өзі 

үшбүрыштардың тізбегі сияқты өрнек болып шығады. Мүны ши ораушылар 

"шыбын канат" өрнегі дейді. Токи бастағанда бір немесе екі қарыстай жерге 

ыңғай осыларды салып токиды. Соңда тоқылған шидің екі жақ шеті қалындап, 

берік шыгады. Ши тоқушылар мүны қарақұс деп атайды. Бүған шидің бауы 

бекітіледі де, оны басқа бір затпен байластыруға мүмкіндік жасайды. 

Токылып болған шидің бас-аяғын тегістеп қырқады. Кейбір адамдар 

кырқылған шидің екі жақ шетін әдемі матамен, киізбен кемкеріп тігеді. 

Халық қоленерінің шеберлері өрнекті шым ши, ораулы ши, ак шилерді 

қанат шилер деп атайды. Сонымен катар казір кейбір облыстарда там үйдің 

қабырғасына ілетін ши кілемдер де токылып жүр. Бүлардың өрнек-оюлары 

өте әсем келеді. 1957 жылы республикалық 1 көрмеде Қызылорда 

облысының Қармақшы ауданынан  келген щебер Қамбарованың тоқыған 

шым шиінің өрнек мәнері өте жоғары бағаланды. 1960 жылғы Республикалық 

2 көрмеде Атырау обылысының Маңғыстау ауданында тұратын Тұралиева 

мен Жамбыл облысының Талас ауданындағы Стамқұлова жолдастың 

тоқыған шым – шилері Бүкілодақтық көрмеге қоюға лайықты деп бағаланды.  

Халық шаруашылығында шиді орап тоқумен қатар шиді, қамысты, 

сыптығыр бұталарды байланыстыра тұрғын ұй, мал қора салу, қар тоқтатқыш 

қалқандар тоқу, өзін - өзін түйіп әр түрлі шыпталар, төсеніштер жасаудың да 

маңызы зор. Бұл әрі оңай, әрі арзанға түседі, әрі неше алуан мәнермен 

өрнектеліп тоқылады. Сондай – ақ бұта, шыбық, ши, қамыстарды өзімен - 

өзін өткермелеп тоқу әдісі, әсіресе жеңіл арбаларға, кашевкаларға, қораб, 

балық ұстайтын ау және нәрсе салатын түрлі ыдыстар тоқуда көбірек 

қолданылып жүр. Қазақ жерінің кең дала, шалқар көлі мен өзенді алқаптары 

ши мен қамысқа өте бай. Соңғы жылдары осы материалдарды тұрғын үй 

салуға да кеңінен қолданылып жүр.  
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Сурет 15- Ши түрлері 
 СЫРМАҚТЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ   

 

Сырмақ жасау.  Әдетте сырмақ, текемет жасалатын киіз не шымқай ақ , 

шымқай  қара болуы шарт.  Киізде түйіртпек, ошаған, тесік болмауы тиіс.  

Мұндай кемшіліктер оюға, сыруға,  біртегіс жиектеуге бөгет жасайды. 

Сондықтан сырмақ, текемет  басатын киіздің  жүні, оның өңі  күні бұрын 

таңдалып, ол көбінесе қозы жүнінен алынады.  Оны сабағанда  да ерекше 

қадағалап,  үлпілдетіп сабайды. Осындай іріктеліп алынған  жарамды жүннен  

сырмаққа,  текеметке арнап бет басады. Сондықтан алдын- ала  оның көлемін, 

оған салынатын  ою- өрнектің  қандай болатынын  қарастырады.  Сырмақтың 

беті кейіннен  не киізбен,  не кенеппен  астарланып сырылады.   

 Көлемі  жағынан қазақ сырмақтары  негізінен  4 түрге бөлінеді.  Мұның 

ең үлкені- көш сырмақ.  Бұл сырмақты  көшкенде жүк артылған түйенің 

үстіне жабуға арнайды., жалпы көлемі 3-5 метрдей болады.   
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Сурет 16а  - Төсеніш сырмақ 

 Екіншісі- төсеніш сырмақ,  жалпы көлемі 3-3,5 метрдей. Мұндай 

сырмақтар  кейде киіз үйдің  төрі бейнелес ірге жағы  етектене дөңгеленіп,  от 

басымен  төрге дәлденіп жасалады.  Ол тамның, шошаланың,  киіз үйдің  

төрінің от жағына  жалғастырыла төселеді.   

 

  
 

Сурет 16 б – Төр сырмақ 

Үшіншісі- төр сырмақ, көлемі 2-5 метр.  Бұл жиекті, оюлы сырмақ.  

Мұны сыйлы қонақтар келгенде төрдегі жалпы төсеніш киіздің үстінен,  

қонақ көрпенің  астынан салады.   
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Сурет 16 в – Төр сырмақ 

 Түр жағынан  алғанда да қазақ сырмақтарының  4 түрлі атауы бар.  

Оларды « ақ сырмақ»,  «қарала сырмақ»,  «жиекті сырмақ»,  «дебіске сырмақ» 

деп атайды.   

 Ақ сырмақты  бояулы жиекпен  ғана тоқылған жиекпен немесе 

таңдайлап иірген қарала  жиекпен  жиектейді.   Қарала сырмақты   қара және 

ақ киізден ойыстырып, астарлап,  сырып жасайды.  Оюларды құраған тігістің  

үстіне бояулы  жиек бастырылады.  Бұл бұрын сән- салтанатта  сыйлы 

қонақтарға  төселетін ,  көш жүгіне жабылатын еді.   

 Жиекті сырмақты  тұтас біріңғай ақ немесе қара түсті  киіздің бетіне  

бірнеше түсті бояумен  өрнектеп жиек бастыру арқылы жасайды.  Мұны 

мүлікті тең етіп бууға,  жолға алып шығуға және басқа да күнделікті  

тұрмыста көп пайдаланған.  

Дебіске сырмақ  жасағанда  тұтас киізлің  бетіне әр түсті  матаны оюлап 

бастырып,  сол оюлардың  шет- шетіне жіңішке жиек басады.  Кейде 

кестеленген тұтас матамен  тыстап та дебіске жасайды.  Қазақ  халқының  ескі 

ғұрпында  мал еті мүшелері әрбір кісіге сыбаға  белгіленгені тәрізді,  үй-іші 

төсеніштерінің,  үй мүлікткрінің  де жас мөлшеріне қарай арнаулы адамдары 

болған.  Мысалы , ақ сырмақты  қазақтың ескі ғұрпында  көбінесе  күйеуі 

ұрын келмеген  оң жақтағы қыздың астына  немесе қара жамылып, жоқтау 

айтып отырған  жесірдің астына төсейтін.   

Дебіске сырмақты  төсек үстіне,  төсек алдына, жас келіншектер  мен 

күйеу жігіттерге  төсейтін. Дебіске сырмақты түс киіз орнына да  

пайдаланған.  Киіз төсеніштер қойдың таза жүнінен басылып, пісіріліп, 

қарпылып бір түсті кесек киіз түрінде, бетіне ою - өрнектер салынған гүлді 

текемет түрінде, киіздерді біріне – бірін ойыстырып жасаған сырмақ түрінде 

кезігеді. Киіз төсеніштер ішінде  сырмақ түрлері асты – үсті не үсті шымқай 

ақ киізбен жабдықталған, бетіне ақ шуда жіппен  ғана ою - өрнек түсіріле 

сырылған ақ сырмақ.  

Шымқай ақ киізбен жабдықталған, бетіне ақ қара, қызыл, сары, көк, 

жасыл, т. б. түсті жіптердің бірінен сыңар жиек арқылы ою - өрнек түсіріле 

сырылған ақ сырмақтар. Асты – үстіне, үсті шымқай қара киізбен 
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көмкерілген, бетіне тек қара шуда жіппен ғана ою - өрнек түсіріле сырылған 

қара сырмақ.  Шымқай қара киізбен қапсырылған бетіне – ақ, қара, сары, 

қызыл, жасыл, көк түсті жіптердің бірі түсінен сыңар жиек арқылы ою - өрнек 

түсіріліп сырылған қара сырмақ.  Беті шымқай бір түсті киіз болса да 

ортасына бір түсті жиекпен ою - өрнек түсіріліп сырылған, жақтауы басқа 

түсті жиекпен әр түрлі ою - өрнекпен көмкерілген сырмақтар киіз өңіне қарай 

ақ немесе қара сырмақ деп аталады.  

Бұлай аталу сырмақтың негізгі төсегіне байланысты. Яғни беті шымқай 

ақ киіз бетіне бір түсті матадан ою - өрнек жепсырылған, ою шеттері бір түсті  

сыңар жиек жіппен жиектеліп сырылған ақ сырмақ болса, керісінше 

шымқай қара киіз болып оған бір түсті матадан ою - өрнек жапсырылған, ою  

шеттері бір түсті жиек жіппен жиектеліп сырылған қара сырмақ. Кейде 

сырмақтың ортасына бір түсті жақтауына басқа бір түсті матадан ойылған 

оюлар жапсырылады да, ою шеттері жиектеледі. Киіз сырылады. Мұндай 

сырмақтардың үстіне матадан ою жапсырылғаны мен киіз өңіне ( фонға ) 

қарай ақ сырмақ, қара сырмақ  аталады.  Сонан соң ою шеттерін қуалай сыңар 

жиек жіппен әрі жиектеліп,әрі сырылып шығарылады. Кейде мұндай 

сырмақтардың ортасындағы ою - өрнектер бір түсті матадан, жақтауларының 

ою - өрнегі басқа бір мәнерде ойылады. Орта мен жақтауға ойылған 

оюлардың мән – мазмұны, мәнері бірін – бірі қайталамайтын сырмақ 

сырылады, жиектеледі, астарланады. Сырмақтың осы түрі әрі жеңіл, ірі әдемі 

болады. Көшпелі тұрмыста іргеден өтетін ызғардан сақтау үшін 

қолданылатын тұскиізде кәделі бұйымның бірі. Оның қарапйым киізден 

бастап неше түрлі сәнді әдемілері де көп–ақ (сурет 17).   

 

 
 

Сурет 17 а – Кестелі сырмақ 

 

 

http://www.voxpopuli.kz/userfiles/posts/158/255b7eb09f27036860f17ea89ca503ee_big.jpg
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Сурет 17 б – Жиекті сырмақ 

 

 
 

Сурет 17 в - Киіз 

 

Құрақ құрау  

Құрақ – төрге төсейтін көрпеше. Мата қиындыларын қиюластырып, 

тұмарша, сегіз жапырақ, ромб және неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан , 

өрнектерден құралған көрпені Құрақ немесе Құрақ көрпе деп атайды. 

Ежелден қонақжай қазақ халқы төрін қонаққа арналған “қасиетті орын” 

санаған. Ерте кезде баласы өліп, тоқтамаған үй “тіл-көзден аман болсын” 

деген ырыммен қырық Құрақ құрап, баласын соған ораған. Құрақ көрпенің 

арасына мақта және қойдың, түйенің жүнін салып немесе қазіргі кезде 

жасанды мақта синтепон салып, сырып тігеді.  

  

Құрақтың көркемдік мән – маңызы 

 

Қазақтың ісмер, шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, 

құрақ бөстектен құрақ ойыншыққа дейін жасап, керемет нәрселердің де 

қарапайым тәсілмен-ақ өмірге келетінін ежелден-ақ қалың жұртқа паш етіп 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://www.voxpopuli.kz/userfiles/posts/158/863997c60c35471e8b4de287bfdfdd2a_big.jpg
http://www.voxpopuli.kz/userfiles/posts/158/f99ee7d2d53f68f5019943c35aee38a9_big.jpg


64 

 

келеді. Зердесінде зейіні бар адамдардың қай-қайсы да құрақтан жасалған 

заттарға ойлы көзбен назар аударса, сан алуан сәнді түстердің бір-бірімен 

жарасым тауып, әдемілік әлемін сыйға тартып тұрғанын айқын аңғара алады. 

Ол арқылы халқымыздың құнарлы дүниетанымын, эстетикалық талап-

талғамын, сұлулықты аңсаған іңкәр сезімін айтқызбай-ақ танисың.Басты 

бұйымдары көрпе, тұскиіз, еудеше, жастық, түрлі ойыншықтар болып келетін 

құрақ құрау – қазақ дәстүрінде қыз балалар кішкентайынан біліп, үйренуге 

тиісті қолөнер түрі. Ол қыздарды төзімділікке, үнемділікке, шеберлікке, 

бояуларды ажыратып, олардың бір-бірімен үйлесімділік табуын түсініп, 

тануға шыңдайды, тазалыққа, әсемдікке үндейді, жан-дүниесін байытып, ой-

өрісін кеңейтеді.Құрақ негізінен, түрлі-түсті маталардан құралады. Мата 

қиығын қолына ұстаған әрбір әйел оны білмей тұрып қиық құрай алмайды, 

жасаған бұйымы көріксіз болып шығады. Яғни, құрақ құрауда қойылатын 

басты шарт: онымен айналысатын адамның бойында өнерді түсінетін қасиет, 

ұшқыр қиял, бояулардың сырын білетін таным болуға тиіс. 

 

Құрақтың қыз- келіншектерге үйретері 

 

Құрақ құрау үшін ең алдымен, қажетті материалдар таңдап алынып, олар 

түрі, түсі, матасына қарай сұрыпталады. Яғни, 

маталардың  барқыт,  жібек,  сиса, сәтен кесінділері жеке-жеке бөліп 

алынады. Содан кейін ісмер әйел не бірыңғай барқыттан, немесе бірыңғай 

жібектен құрақ құрауға кіріседі. Бұл істі бастамас бұрын әрбір түстің бір-

біріне сәйкес келуіне, бірін-бірі ашып тұруына айрықша көңіл бөлінеді. 

Құрақ құрау - қалдық қалдырмау. Ертеде қазақ даласында қымбат маталар 

тапшы болғандықтан, киім-кешек тігушілер қалған маталардың қиықтарын 

бір кәдеге жаратуға тырысып, олардан әртүрлі бұйымдар жасаған. Сөйтіп, 

құрақ құрау өнері дүниеге келген. 

Ысырапқорлық – қазақтарға жат қылық. Ежелден-ақ ата-бабаларымыз 

үнемшіл болып, қолдағы темір, сүйек, ағаш, тері тәрізді заттардың да 

кесінділерін қажетіне ұқсатып, аяқ асты тастамаған. Ал қолдағыны осылай 

ұқсатуда қиыстырып құрақ құраушылардан асқан шебер жоқ. Олай болса, 

құрақ құрау қыз-келіншектерді ысырапқорлықтан тыйып, үнемділікке 

үйретеді. 

Қазір ұлттық салт-дәстүріміз қайтадан жаңғырып, өмірімізге тереңдеп 

енгендіктен, қазақтың құрақ құрау өнері де қайтадан дамып отыр. Ауылда да, 

қалада да көптеген қазақ отбасыларының төрінен қайтадан құрақ көрпелер, 

құрақ тұскиіздер орын ала бастады. Қыз ұзату, келін түсіру тойларында 

құдағилар бір-біріне құрақтан әдемі ою-өрнек салынған әсем қоржындармен 

сый-сияпат апаратын болды. Бір ғажабы, қазіргі құрақтардың өздерінен-ақ 

ондағы тікше, шаршы құрақтарда небір бояу алмасуларының үйлесімді 

жасалғанын, осы құрақ бояуларының алмасуының, қиюластырылуының 

келесі құрақтарда қайталанбайтынын аңғарасың. Көгілдір аспан астындағы 

жасыл жайлауда ақ шаңқан киіз үйлерді тігіп, қызыл, сары, ақ қызғалдақтар 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AB%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA
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жайқалған, жусанының иісі мұрын жарған дархан далада мал жайып, күміс 

көлдерде шомылып, құстардың үнін естіген қазақ халқы соның бәрін ою-

өрнектер, құрақтар арқылы-ақ қандай шебер жеткізе білген десеңші. 

Құрақтардың мың құбылған сәні мен сұлулығына қарап тұрғаныңда, 

«Шіркін-ай, қазақтың бұл құрақтары мен ою-өрнегіне тіл бітсе, олар мәңгілік 

ғұмыр, асыл махаббат, өшпес сұлулық туралы бізге таусылмас сыр мен жыр 

толғар еді-ау!», - деп те ойға қалатыныңды қайтерсің. Яғни, құрақ құрау, оны 

тамашалау қыз-келіншектерді сұлулықпен сырласуға, оны өн-бойына 

сіңіруге, бояулар әлемін танып, түсінуге үйретеді. Ал жаны сұлу адамның ісі 

де, мінез-қылығы да, сөзі де, отбасы да сұлу. 

Әр үйде құрақтан жасалған бұйымдардың болуы – отбасының 

ұлтжандылығын ғана танытып қоймайды. Бұл қазақ қолөнерінің ежелгі 

түрінің қайтадан жаңғырып, қазіргі заманмен жарасым тауып отырғанын 

көрсетеді. Және де құрақтан жасалған бұйымдардың көбеюі шетелдіктерге 

біздің еліміздің қолөнерінің қаншалықты дамығанын паш етіп, қазақты әлем 

халықтарына кеңінен танытуға жарқын жол ашып отыр. Қысқы «Азияда» 

күндерінде шетелдіктердің түрлі ұлттық сувенирлермен бірге құрақ 

бұйымдарын да көптеп сатып алып жатқанын көргенімізде біз сондай ойға 

келдік. Яғни, құрақ құрау қыз-келіншектеріміздің жанында ұлтжандылық 

қасиеттерді орнықтырып, оларды ұлттық қолөнерімізді сүюге, оны дамытуға 

үлес қосуға тәрбиелейді. 

 

Құрақтағы бояулар сыры 

 

Қазақ қолөнерінің, оның ішінде құрақ бұйымдарының бояуы сан алуан. 

Халқымыздың ұғымында көгілдір түс-аспанның символы, қызыл түс – оттың, 

қанның, өмірдің, жасыл түс - өсімдіктің, көктемнің, бастаудың, ақ түс – 

биіктіктің, аспанилықтың, сары түс – даналықтың, білімнің белгісі. Сол 

себепті, қиықта бұл түстер бір-бірімен тығыз бірлікте тұрғанында ғарыштың, 

әлемнің бейнесін бедерлеп, буддистік мандаланың философиялық 

мағынасынан да артық мән-маңызға, құпия сырға толы екенін байқатады. 

 

Қолөнердегі қазақ символы 

 

Қазақ қолөнерінің қандай түрінде де ою-өрнектер пайдаланылады. 

Құрақтан жасалған бұйымдарда да олар өз орнын тауып жатады. Негізінен, 

қазақ символы көп қабатты. Ол басқа символдармен астасып, мағынасын 

байыта береді. Этнографтардың айтуынша, бұл жерде ұшбұрыштың және 

оған қиысатын барлық элементтердің мәні айрықша. Олардың түсіндіруінше, 

үшбұрыш магиясының мәні үш дүниені тұтастыра білуінде. Қазақтың 

дәстүрлі көзқарастары бойынша, үшбұрыш – су, жер, ауа – үш ғаламның 

белгісі болып саналатын балықты, оқты, құсты меңзейді. Егерде осы 

үшбұрыштың ішіне қошқар мүйіз оюы қиысса, ол отты бейнелейді. Жалпы, 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
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қазақтардың ұғымында ою-өрнек магиялық сипатта, ол барлық «кіріс» пен 

«шығысты», «жағал» мен «қиысуды» белгілейді...  

 

Құрақтан жасалатын бұйымдар   

 

• Қоржын. Зат салатын бұйым. Ертеде жарапазан айтқан балалар 

иығына қоржын арқалап, қазақ ауылдарын аралаған. Әрбір үй оларға 

қолында бар құрт, ірімшік, жент тәрізді тәттілерін беріп, күміс түйген 

орамалдар сыйлап, балалар өз отбасына қоржынын несібеге толтырып 

қайтатын болған. Алыс сапарға шыққандар да астындағы атына қоржын 

теңдеген. Тіпті, сүндетке отырғызған баланы атқа мінгізіп, ағайын 

аралатқанда да жанына қоржын байлағаны мәлім. Қазір түрлі қиықтардан 

жасалып, ою-өрнек салынған сәнді қазақы қоржындар құдағилар арасында 

жүріп, сыйластықтың бір дәнекері болуда. 

•  Құрақ кеудеше. Көбінесе қыз-келіншектерге арнап жасалатын киім. 

Халқымыздың салт-дәстүрі бойынша, ұл-қыздары той-думанда ғана емес, 

күнделікті өмірде де әдемі киініп, таза жүрген. Құрақ кеудешелер әрі сәнді, 

әрі жылы. Оны қай жерге де киіп баруға болады. Құрақ кеудешені жасарда 

оған таңдап алынған маталар тобының түр-түсі жағынан бір-біріне 

үйлесімді болғанына ерекше көңіл бөлінеді. Шеберлер қызылдың жанына 

жасылды, ақтың жанына қараны, көктің жанына сарыны қойып, әр түстің 

терең мәні мен сырын ашқан ғой. Құрақ кеудешені жасарда да ол қатаң 

түрде ескеріледі. Және де қолдағы материалдардың қиы-қтарының біртекті 

болғаны дұрыс. Яғни, құрақтар тобы бірыңғай мақта, бірыңғай пүліш, 

немесе бірыңғай жүн, жібек маталардың қиықтарынан құралуға тиісті. Бұл 

құрақтың тегіс, оңай құралуы үшін қажет. Және де бірыңғай мата түрінен 

құралған кеудеше, басқа да киім, бұйымдар кигенде, қолданғанда, жуғанда 

бір жері созылып, бір жері қысқарып кетпей, өз үлгісін сақтайтын болады. 

Тақия. Қазақ шеберлері ежелден-ақ құрақтарды қиюластырып тақия тігіп 

келеді. Құрақ тақиялар - өте сәнді баскиім болып саналады. Қызыл – жасыл, 

сары – көк тақиялар бойжеткендердің көркін құлпыртып, қос бұрымды 

шашына керемет жарасып тұрады. Бүйірін шаршы ішіндегі қиықшалардан 

құрастырады. Мұндай тақияның бүйіріне кемінде төрт түрлі түстегі құрақ 

пайдаланылады. Сонда құрақ тақия көрікті болып шығады. Тақияның 

төбесіне шашақ тағылады.  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D2%AF%D0%BB%D1%96%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D1%8F
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Сурет 18- Тақия 

• Құрақ көрпе. Оны трикотаж тоқымалардың қиықтарынан да, жібек 

маталардың құрақтарынан да жасайды. Мұндай маталардан жасалған құрақ 

көрпелер жұмсақ болады. Трикотаж тоқымалардың қиықтарынан тігілген 

құрақ көрпенің ені жіңішкілеу, ұзындығы екі метрдей үлгіде келеді. Бұл 

көрпені сегіз шаршы етіп топтастырған оңды. Әр шаршы жеке 

құрастырылып, оларды қиықша үшбұрыш түрінде бір-бірімен 

жымдастырып тігеді, астары жұқа жүн матадан жасалады, екі арасына 

синтетикалық синтепон матасы салынады. Ал енді жібек құрақты жұмсақ 

көрпені екі адам жамылатындай етіп, ашық түсті жібек маталардың 

құрақтарынан құрастырады. Бұл көрпеде құрақтар текше түрінде тігіледі. 

Оның ең оңай тәсілі дойбының тақтасындай етіп құрау. Жібек құрақ 

көрпенің шетіне тұтас материалдан белдеу жүргізеді. Астары мақта 

матасынан тігіліп, көрпенің ортасына синтепон салынады. Құрақ 

көрпелердің бір шаршысын бөліп алып, оны орындыққа көрпеше етіп 

жабуға да болады.  

  

         
 

Сурет 19 – Құрақ көрпе түрлері  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5
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• Қиық сырмақ. Оны үйді әшекейлеп, қабырғаға ілу, тақта үстіне төсеу 

үшін жасайды. Кейбір дәулетті кісілер қиық сырмақты палас ретінде еденге 

де төсеп тастайды. Сырмақтың тұтас материалы үшін түйенің жүні қажет. 

Өйткені, ол әрі жұмсақ, әрі жеңіл, әрі жылы, әрі таза. Осы негізгі 

материалдың үстіне ұлттық ою-өрнек түріндегі құрақтар шаршылап 

орналастырылады. Сырмақ үстіне ою тек қана ашық және біртекті 

материалдардан әзірленеді. Сосын оны жымдастырып тігіп, шетін тегіс 

әшекейлеп шығады. 

• Құрақ жастық. Үйдегі құрақ көрпенің үстіне құрақ жастықты қойып, 

қонақтар оған шынтақтап жататын болса, ол отбасын ерекше бір ұлттық 

сән-салтанатқа бөлеп тұрады. Құрақ жастықтарды қоңыр немесе жасыл, 

әйтпесе қою көк түсті материалдан жасап, бетіндегі өрнегін ақ немесе ашық 

сары түсті матадан орнатып, жиегіне ақ түсті әшекей жіп жүргізсе, ол тіпті 

көрікті болып шығады.  

 

    
 

  
 

Сурет 20 – Құрақ жастық  

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B8%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B6%D2%AF%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
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• Аяққап. Түрлі-түсті құрақтардан жасалатын аяққап ыдыстар салуға 

арналған. Онда сақталған ыдыстар сынбайды, таза болады. Қазір үйдің 

ажарын ашу үшін ғана пайдаланылады. Бұрындары ол қазақ әйелдерінің ең 

қажетті бұйымдарының бірі болатын. Аяққаптың шағын түріне жіп, қайшы, 

тарақты, басқа да ұсақ-түйек заттарды салып қояды да айнаның жанына 

апарып іледі. Аяққап жасау үшін көбінесе екі түсті драп маталар таңдап 

алынады. Оның сыртқы бетіне ою салынады, бұл оюлар аяққаптың төрт 

бұрышында тұрады, аяққаптың ортасына, етегіне түсті жіптерден шашақ 

тігеді.  

 

      
 

Сурет 20 - Аяққап 

• Қолқапшық. Бұрындары жас қыздардың жеке заттарын салып қою 

үшін жасалған сәнді бұйым. Оны қоңыр, қоңырқай драптан тігіп алып,беткі 

жағына қошқар мүйіз ою тігеді. Оюдың шеті өрнекті жіппен бастырылады. 

Бауы да драптан әзірленеді. Қолқапшықтың ауызы түймеленеді. 

Қолқапшықты жастар иығына іліп алады.  

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1


70 

 

                  
 

Сурет 21 - Қолқапшық 

• Құрақ ойыншықтар. Оны үй ішіне сән беруі үшін тігеді. Әсіресе, 

қазақ шеберлері көп жасаған құрақ ойыншықтар: доп, ат, піл, күшік. 

Мұндай бұйымдарды диван үстіне, тіпті автокөлік ішіне де қоюға болады. 

Құрақ ойыншықтарды жасау үшін драп, мех қалдықтары, синтепон, ұсақ 

былғары қиықшалары таңдап алынып, түр-түсіне қарай сұрыпталады. 

  Драп материалдан сәндік доп былай жасалады: Ол 12 әр түрлі 

бесбұрыш қиықшалардан құралады. Қиықшалардың ішкі бұрышы 72 

градустан болуға тиіс. Дұрыс бесбұрыш дегеніңіз осы. Егерде бесбұрыш 

теңдей болса, доп дөңгеленіп шыға келеді. Шеберлер доптың екі жағын 

осылай тігіп алған соң оның ортасына синтепонды тығып, томпайтады. 

Қарапайым да қызық тәсіл.  

 

    
 

Сурет 22 - Құрақ ойыншықтар 

 

Құрақ маталары 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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• Қамқа– алтындатқан немесе күмістеткен зерделі жіптен тоқылған жібек 

мата. 

• Қатипа – жол-жолы бар, жұқа жібек мата. Барқыт, шыт. 

• Торқа – ең қымбат жібек мата. 

• Батсайы – қалың жібек кездеме. 

• Торғын – қымбат бағалы жібек матаның бір түрі. 

• Мақпал – тығыз тоқылған, жұмсақ, түкті барқыттың бір түрі. 

• Қыжым – сапалы жүнен тоқылған түкті мата, плюш. 

• Пай – жібек мата. 

• Парша – алтын мен күмісті араластыра отырып тығыз тоқылған жылтырақ 

жібек мата және сол матадан тігілген қымбат бағалы киім. 

• Қазине – жібектен қалыңды – жұқалы етіп тоқитын мата. 

• Шағи – жұқа келген жұмсақ және таза мата. 

• Ләңке – сырткиімдік матаның бір түрі. 

• Насар – жібек кездеме. 

• Ұштап – ақ түсті тығыз мата. 

• Шыт – арзанқол жұқа мата. 

• Сәрпөңке – астарлық жібек мата. 

• Бояқ – кездеменің боялған түрі. 

• Борлат – қызыл түсті жұқа мата. 

Жасалу жолдары:  

а ) композициялық орналасуы, симметрия сақтауы;   

ә )түстерінің үйлесуі, жарасымды болуы;   

б ) қағазға геометриялық элементтерін түсіру, дұрыс және бірдей 

орналасуын қадағалау.  

Құрау технологиясы: 

 1.Қандай өрнекті құрасақ та сол өрнектің сызбасын қағаз бетіне түсіріп 

аламыз.  

2. Матаның түр түсінің үйлесімділігін анықтау үшін оны түс таңдай 

отырып, бояп аламыз.   

3. Геометриялық пішінде үлгі қағаз даярлап аламыз да, сол қағазды үлгі 

етіп, пайдалану арқылы, матаны қағаз мөлшерімен қиып аламыз.   

4. Қиылған матаны өрнек бойынша рет-ретімен: - әулі ортаңғы бөлік, 

содан кейін шеткі бөліктерді тігіп аламыз. Біз алдымен бұйымды жасау үшін 

алғаш жобасын сызамыз. Ал, енді жоба бойынша геометриялық пішіндерді 

түрлі-түсті қағаздан қиып алып, оларды көрпеше тәрізді қатырма қағаз бетіне 

дұрыс орналастырып, желімдейміз. Нәтижесінде түрлі-түсті әсем құрақтар 

пайда болады. «Тырнақтар» құрағын құрастыруға арналған технологиялық 

картаны қолданып құрақ құрау.  

Сегіз жапырақ құрағын құрау әдісі: 

 

- Жалпы құрақ құрауда аса шеберлік қажет екендігін ескертемін.  

-  Құрақ құрағанда мата таңдау және мата түстері туралы ұлттық 

ұғымдарды айтамын. Қызыл түс – гүлдің, қызғалдақтың, көктемнің белгісін 
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білдіреді; Сары түс - күннің белгісін білдіреді; Көк түс – аспанның, судың 

белгісін білдіреді; Жасыл түс – даланың көгал шөбінің, жердің белгісі.  

-  Сегіз жапырақ құрағын геометриялық фигуралар арқылы құрылады. 

Осы фигуралар арқылы ең алдымен үлгілер дайындап аламыз.(интерактивті 

тақтада слайд арқылы суретін көрсетемін).  

-  Дайындап алған үлгілерді мата бетіне түсіріп, қырқып алынады.  

-  Екі жапырақша бөліктерін бір – бірімен беттестіріп, тігін машинасында 

тігіледі. Жапырақшаларды екі – екіден тігіп алу қажет.  

-  Сегіз жапырақшаларды беттестіріп тіккен соң, жан – жағындағы 

бөлшектерін біріктіріп тігеміз. (беттестіріп тігу жолдарын интерактивті 

тақтадан слайд арқылы көрсетемін көрсетемін). Сегіз жапырақ құрағын құрау 

әдісінің нұсқау картасын оқушылармен бірігіп құраймыз. 

Оқушыларға түсінікті болу үшін алдын ала түрлі – түсті қағаздан 

дайындалып қойылған құрақ үлгілерін таратып беріп, сегіз жапырақ құрағын 

құрастыртамын. (әр оқушы түс үйлесімділігін таңдай отырып, құрастырады).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 23 - Құрақ түрлері 

 

Әдебиеттер:  

1. Х.Арғынбаев. Қазақ халқының қолөнері. – Алматы, 1994. – 93 б.   

2.  Әбдуәлиева. Халық қолөнері. – Алматы, «Рауан». 1992. – 230 б.   
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5 БӨЛІМ 
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КИІМДЕРІ 

 

Жоспар: 

5.1. Ұлттық киім туралы мәліметтер  

5.2. Қызметіне байланысты киім түрлері  

5.3. Ұлттық ерлер киімдері  

5.4. Ұлттық қыз-келіншектер киімдері  

5.5. Ұлттық неке киімдері 

 

5.1. Ұлттық киім туралы мәліметтер 

 

Қай ұлтта болмасын ұлттық киімдер жынысқа қарай маңызды үлкен екі 

топқа бөлінген. Ерлер киімі және әйелдер киімі. Ал балалар киімі осы 

ересектер киімінің негізінен алынады да, балалар әлеміне сай, бала сана – 

сезімін оятуға, олардың көңіл – күйін көтерңікі болуына әсер ететіндей 

ерекше сәнді безендіріледі. Қазақтың ұлттық киімдері негізінен ертедегі 

көшпенділер киімдерін еске түсіреді.Қазір өзіміз күнделікті киіп жүрген 

бірқатар киім үлгілері сақ дәуірінен бастау алады. Қазақтардың киімді солға 

қаусыратыны сақ киімдерінде, орта ғасырларда түріктерде кездеседі. 

Көшпенділердің киім үлгілерінің тігілу мен пішілу тәсілінде сабақтастық 

сақталған.  

Қазақтың ұлттық киімдерінде оның этникалық тарихы мен 

экономикалық, әлеуметтік және табиғи ортаның ерекшеліктерінен 

туындайтын көне дәстүрлері сақталған. Олар адамның дене мүшелеріне 

сәйкес бас киім, иықтық киім, белдік киім, аяқ киім деп жіктеледі. 

Пайдалану, тұтыну ерекшеліктеріне байланысты күнделікті, сәндік 

киімдерге, жыл мезгілдеріне қатысты қыстық,маусым аралық және жаздық 

киімдер болып бөлінеді.  

Жас және жыныс ерекшелігіне қарай: сәби киімі (ит көйлек, сылау 

тақия), бала киімі (кепеш, малақай, құлақшын, жейде, дамбал, шалбар, етік, 

бешпент, шапан), бозбала киімі (тақия, етік, жейде, шалбар), бойжеткен киімі 

(желбіршекті көйлек, тақия, кәзекей), қалыңдық киімі (сәукеле, желек), 

келіншек, бәйбіше киімі (көйлек, кимешек, жаулық камзол, кебіс – мәсі, 

көкірекше), күйеу, жас жігіт, ақсақал киімдері (шапан, ішік бешпент, сырма 

шалбар, ақ жиде, дамбал) деп түрлерге бөлінеді.  

Бала туғанда ит көйлек пен басына сылау тақия кигізіп, қырқынан 

шыққан соң адал жиде, содан өсе келе, кішкентай бешпент, шапан, шалбар 

тігіп кигізген. Аяқтарына жұмсақ былғарыдан кішкентай мәсі кигізген.  

Қазақтың киімінің тәуірін ежелден қыз- келіншектер киген, әшекейдің 

ең асылын осылар таққан. Жас қыздар бүрмелі етекті көйлек, бешпент, 

камзол, қынама бел киімдер, бастарына үкі кепеш, аяқтарына оюлы кебістер 

киген. Ұзатылатын қызды үлдемен – бүлдеге ораған. Желбіршекті жібек 

көйлек, бархыт камзолдың сыртынан кигені жібек көк бешпент, иығына 

жамылғаны парша шапан. Қыздың ұзатыларда киетін киімі қымбат 
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маталардан тігілді. Асыл тастармен моншақталған желегі бар сәукеле – 

қыздың оң жақта отырғандағы бас киімі. Күйеуінің ауылына жеткен соң 

басына жаулық салынады.  

 

5.2. Қызметіне байланысты киім түрлері 

 

Қазақ халқында әр рудың, қоғамдық жіктің, әр кәсіп иелерінің киім 

киюде жазба түріндегі арнаулы заңдылықтары болмағанымен, қалыптасқан 

дәстүр –ерекшеліктері сан алуан. Мысалы: байлар мен билердің, сал – 

серілердің, мерекелік, қожа – молдалардың, бақсы – балгерлердің, кедей – 

шаруалардың, малшылардың, аңшы – саятшылардың, батырлардың т.б. 

киімдері бір – біріне ұқсамайды. Халық арасында белгілі бір топтар үйде де, 

түзде де, күнделікті тұрмыста да үнемі жақсы киініп жүрген. Олар жоғарғы 

текті қазақтар, сал – серілер, бозбалалар мен бойжеткендерӨткен ғасырларда 

көп елдерде әр қоғамдық жіктердің әртүрлі дәреже иелерінің сырткиімінің 

түр – түсі, қолданылатын әшекейі арнаулы қабылданған мемлекеттік 

заңдармен реттеліп отырған. Орта ғасырларда Европада әр мамандықтың, 

тіпті әр оқу орнының, әр рыцарлар әулетінің өзіндік киім үлгісі болатын. 

Мұсылман елдерінде сопылық дініи ағымдардың дәруіштері, шайқылары тек 

өздеріне тән түрі, түсі, әшекейі бар сырт киімдерімен айрықшаланатын.  

Билік басындағы, жоғарғы текті қазақтың таңдаулы өкілдерінің салтанат 

киімдерінің символикасында ою- өрнекпен қатар  түсі де үлкен рол атқарған. 

Шапандары қызыл, қызыл күрең, ал қызыл, қоңыр қызғылт, қырмызы жұқа 

шұғалардан, бархыттан тігілген. Хан, сұлтандардың 18 ғасырдың соңына 

дейін киген бұл киімдерінің орнын осы ғасырдың соңында паршадан тігілген, 

пішімдері күрделілеу, түстері де басқашалау шапандар ауыстырған. Бұл бір 

жағынан киімнің рәміздік белгісінің сапалық дамуының куәсі болса, 

екіншіден қарапайым көшпендінің мұндай киім киетін жағдайы болмаған, 

тіпті оның мұндай киіммен адамдар арасында көрінуіне де құқығы болмаған, 

себебі бұл биліктің ғана рәміздік белгісін көрсеткен.  

 

Сал – серілер киімі 

 

Қазақ сал – серілерінің киген киімінің бірі – қызыл сары помази шапан. 

Этнограф Ө.Жәнібеков былай деп жазады: «Кең етіп тігілген етегі әйел 

киіміне ұқсас, төгіліп тұр. Бір жеңінен екінші жеңі ұзын. Жағасыз, түймесіз, 

астарсыз мақта жіппен тігілген. Тағы бір шапан жібек матадан тігілген. 

Арқасындағы кесте салынған өрнек шеңбер тәрізді дөңгеленген бейнені 

үлкейте отырып кестеленген. Өрнегі күрделі әрі ерекше мәнерлі. Шапанның 

өңірі сырылған. Сал – серілер киетін шапандардың оң жақ жеңінің астынан 

жырық немесе қол сиятындай үлкен тесік қалдырып тігіледі».  

Сән – салтанат киімдері. Қазақ халқы мереке, ұлы дүбірлі тойларда аста, 

сыйлы бас қосуларда, салт – дәстүрге байланысты бесік, тұсау кесер, сүндет, 

қыз ұзату сияқты тойларда міндетті түрда таза, ретімен, сәнді киінген. 
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Ақсақалдар бастарына түлкі тымақ немесе ақ қалпақ киіп, үстіне ақ жейде, 

бешпент сыртынан қаптал шапан, немесе ішік киіп, беліне кездеме белбеу 

буынып, кең балақ шалбар, аяғына мәсі киіп той – думанның төрінен орын 

алған. Әжелер бастарына ақ кимешек, жалаң бешпент, сыртынан оқалы 

шапан, түлкі ішектерін киіп, белін жібек белбеумен буып, оюлы кебіс мәсі 

киіп ортадан орын алған.   

Ұлттық ойын – сауық жарыстарда киетін киімдер  

Балуан күрестіру – қазақта өте ертеден келе жатқан ата салтымыз. 

Балуандар кәзекейшең, беліне мата белбеу буып, кең балақ шалбар киіп 

күреске түскен. Бәйге. Ат бәйгеде көбіне аттың  беліне жеңіл болсын, күш 

түспесін деп бәйге атына жас балаларды міңгізеді. Шабандоздар басына шыт 

орамал тартады, үстіне жейде, кәзекей, жалаң шалбар, аяғына жеңіл етік 

киеді.  

«Қыз қуу». Ойынға қатысушы жігіттер басына қалпақ, тақия, үстіне 

жейде, кәзекей, жалаң сым, етік киеді. Қыздар болса басына үкілі тақия 

немесе бөрік, үстіне желбір көйлек, кестелі кәзекей, жекет, кестелі тізе қап, 

аяқтарына шеттік, көксәуір етік киеді.  

 

Неке киімдері  

 

Күйеу жігіт киімі –қалыңдығын алуға баратын жас күйеу көп адамның 

ішінен өзін айтпай танытатындай «күйеу киімін» киюге тиіс. Алдынан 

шыққан жеңгелері мен жас қыз- келіншектер күйеуді киімінен тануы үшін ол 

басқа жігіттерден ерекше көрінуі керек. Бөркіне үкі тағып, қызыл шапан, 

кестелі жарғақ шалбар, биік өкше етік киеді. Күйеудің сыртқа шапанынан 

басқа да ішінен киетін жұқа жібек кестеленген шапаны кейде жібек шапан 

орнына камзол киген.  

Қалыңдық киімі. Төй көйлек ашық түсті маталардан тігілген. Көйлектің 

етегін сәби көтеруі жеңіл жеңіл болсын деп ырымдап бүкпеген. Жеңдері, 

етегі, кеуде тұсы, жағасы, кейде етек бүрмелері кестеленген. Шалбар мен 

дамбал. Көйлектен көрініп тұратын бөліктері ғана кестеленіп, зерделенеді. 

Камзол – жеңсіз, белі қыналған, алды ашық, ұзындығы тізеге түсетін жеңіл 

киім. Бір түсті бархыттан, атластан тігіледі. Камзолдың алдыңғы екі өңірі 

мен арқасы кестеленіп ою-өрнек салынады.   

Сәукеле бас киім ғана емес, қазақ сән – салтанатының, салт – дәстүрінің 

мәдениеті мен шеберліктің озық үлгісі, өнер туындысмен қатар киелі деп 

есептелген. Сонымен қатар қазақтың қыздарына деген көзқарасының бір 

белгісі. Сәукеле биік, дөңгелек төбе жағына қарайц жіңішкере береді. Ол тәж, 

төбе, құлақбау және артқыбау деген негізгі бөліктерден тұрады. Төбе жағын 

қиықтап пішеді. Жоғарғы жағына үкі тағады. Сәукеле ақ киізден тігіліп, өн 

бойы қымбат күрең немесе шымқай қызыл барқытпен қапталып оның 

сыртына алтын, күміс, інжу, маржаннан әшекей тағылып, алтын жіппен 

арнайы күмістен жасалған төбелдірігі, оның маңдайшасына екі жағына 
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тігілген маржаннан салпыншақ бет жақтауы және екі құлақ тұсына омырауға 

жететін құлақша тағылады. 

 

Сән – салтанат киімдері 

 

Қазақ халқы мереке, ұлы дүбірлі тойларда аста, сыйлы бас қосулерда, 

салт – дәстүрге байланысты бесік, тұсау кесер, сүндет, қыз ұзату сияқты 

тойларда міндетті түрде таза, ретімен сәнді киінген. Ақсақалдар бастарына 

түлкі тымақ немесе ақ қалпақ киіп, үстіне ақ жейде, бешпент сыртынан 

қаптал шапан немесе ішік киіп, беліне кездеме белбеу буып, кең балақ 

шалбар. Аяғына мәсі киіп той – думанның төрінен орын алған. Әжелер 

бастарына ақ кимешек, шылауыш, к.ндіктерін салып, үстеріне ақ шағидан 

көйлек, жалаң бешпент, сыртынан оқалы шапан, түлкі ішіктерін киіп, белін 

жібек белбеумен буып, оюлы кебіс- мәсі киіп ортадан орын алды. Жігіт ағасы 

ерлер бастарына ақ қалпақ, бөрік, ақ желетке, бешпент, оқалы шапан немесе 

шидем шекпен, жырық балақ шалбар, түзу табан етік киіп салауатын 

көрсетеді. 

Келіншектер бастарына кестелі кимешек, шылауыш, түйреуіштерін 

тағынып, сәукеле, қызыл желектерін салады, желбір, кестелі көйлек, кестелі 

кәзекей, жекет, қамзол, жанат ішіктерін киеді, жібек белбеу, кемер белбеу 

тағынады, құлақтарына алтын сырға, мойындарына алтын-күміс алқа тағып, 

білегіне білезік, саусақтарына жүзік салып, кестелі тізе қап, биік өкшелі көк 

сауыр, қызыл, шеттік етік сияқты етіктер киеді. 

Жас жігіттер бастарына кестелі тақия, бөрік, малақай, қалпақ, үстеріне 

кестелі жейделер, кестелі кәзекей, бешпент, оқалы шапан, тайжақы ішік, 

кестелі шалбар, қайқы шоңқайма немесе түзу табан етік, бәтіңке киіп 

мерекеге барады. 

Бойжеткендер мен жас қыздар зере, тақия, төбетай, қарқара бөріктерін 

үкілеп киіп, шаштарына шашбау тағып, құлаққа сырға, қолға білезік, сақина 

салып, мойындарына алтын-күміс алқалар тағып, қос етекті алты қиық, төрт 

қиық көйлектерін киіп, кестелі тізе қап, аяқтарына оюлы қызыл, көк, қара 

былғары етік немесе бәтеңке киеді. 

Жас баланың түсауын кескенде басына кестеленген үкілі тақия, үстіне 

ақ көйлек пен кеудеше, бұтына сым, аяғына бопыш сияқты жаңа, таза киімдер 

кигізеді. 

Баланы сүндетке отырғызарда, басына үкілі бөрік, (немесе қалпақ, 

малакай. кестелі тақия) үстіне кестелі жейде, кәзекей, бешпент, кестелі 

шапан, кестелі сым, аяғына етік, бәтеңке кигізеді.  

Құдалық той - бұл шағын той болса да құдалыққа барған жақ та, кұда 

күтуші жақ та барынша сәнді киінеді. Жол-жораларын толық даярлайды, қыз 

жак бой-жеткенге кестелі тақия, бөрік, әдемі желбір көйлек, қынама бел 

кестелі кәзекей, кестелі белбеу буындырып, кестелі сым, әдемі етік кигізіп 

құдаларға көрсетіе көрімдік алады. 

Ұлттық ойын – сауық жарыстарда киетін киімдер 
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Айталық, спорт ойын-сауық жарыстарла киетін киімдер қарапайым әрі 

қимылдауға ынғайлы болған. Денені спорт ойынында болатын жарақаттардан 

корғау үшін, мұндай киімдерді қатты, ширақ маталардан тігеді. 

Балуан күрестіру - қазақта өте ертеден келе жатқан ата салтымыз. Казак 

халқы балаларын жастайынан күреске баулыған. Балуандар кәзекейшен,  

беліне мата белбеу буып, кен балақ шалбар КИІП күреске түскен. Кейде жалаң 

шалбармен ғана кеудесін жалаңаштап беліне кездеме белбеу буып, жалаң аяқ 

күрескен.  Күрескенде киетін кәзекей қалың кездемеден мыкты тігілуі шарт 

болған. Тәртіп бойынша балуандар белбеуден ғана ұстаулары керек.   

 

5.3. Ұлттық ерлер киімдері  

 

Қазақтың ұлт киімдерінің түрлері мен атаулары көп: кейде ұлы жүз, орта 

жүз, кіші жүз үлгілері деп, кейде әлгі жүздер ішіндегі рулардың аттарымен де 

айырып айтылады. Мысалы, арғын тымақ, найман тымақ,  қызай бөрік, ноғай 

бөрік т. с. с. Кейде географиялық мекен атына қарай да ерекше мәнер үлгіге 

бөлінеді.— қоңырат үлгісі, жетісу үлгісі, арқаның үлгісі және т. б. Мұндай 

бөліп атау киімдердің кеңдігі, ықшамдылығы, бойға қонымдылығы және 

әшекейлеу мәнерлерінің ерекшеліктеріне қарай да ажыратылады. 

Мысалға, шапан үлгісін алайық. Ұлы жүздің шапандары көбінесе жолақты, 

сырмалы, етек-жеңдері ұзын, ашық жағалы келеді. Оңтүстік елі өзбек, тәжік, 

ұйғыр халықтарымен көршілес, көпшілік кәсібі бақ өсіріп, егін салу 

болғандықтан бұлардың киім үлгісімен тігілу мәнеріне осы жағдайлар ықпал 

еткен. Орта жүздің шапандары көбінесе бір беткей матадан, сырусыз, сирек 

қабылып, етектері шалғайлы, жеңдері кең, жағалары шолақ ойма немесе 

түймелі болып келеді. Өйткені орта жүз қалаға жақын, орыс, татар 

халықтарымен аралас-құралас отырады. Кіші жүздің шапандары да 

шалғайлы, жеңдері ұзын және кең, жүн тартқан, бидайлаған қалың, қайырма 

жағалы болып келеді. Осындай ара-тұра айырмашылықтары бола тұра, 

солардың бәріне бірдей ортақ, ұлттық мәнер мен қазақша атаулары бар. Үш 

жүздің қайсысында болса да шапанға шабу қояды және оны барлық жерде 

шабу деп атайды. Жеңтүптері кең келеді де, оны жеңтүп, ойынды, 

қолтырмаш деп атайды. Үш жүздің қайсысы болса да шалбарға ау қояды, 

қолтыққа қолтырмаш салады. Қазақ киімдерінің ең ықшамды кішірек түрлері 

орта жүз бен ұлы жүзде, ал ең мол, үлкен үлгілері кіші жүз жақтан кездеседі. 

Қазақ киімдері іштік, сырттық, сулық, бір киер делініп төрт топқа 

бөлінеді. Іштік киімдерге — көйлек, дамбал, желетке, қамзол, кәзекей, 

сырттық киімдерге — шапан, күпі, тон, шидем, сулық киімдерге — шекпен, 

қаптал шапан, брезент, кебенек, кенеп, сырттық жатады. Бір киер киім деп 

қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиын-топтарға 

барғанда, жат елге сапар шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақтың 

«таныған жерде бой сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы» дейтін мәтелі де 

осыны аңғартады. Қазақ салтында ер жігіт егеске түсерде, соғысқа барарда 

киімдерінің ең жақсы көрнектісін киетін. 
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Халық арасында белгілі бір топтар үйде де, түзде де, күнделікті 

тұрмыста да ұдайы жақсы киініп жүрген. Олар бойжеткендер, бозбалалар, 

салдар, ән-күй, күрес өнерпаздары еді. Сол сияқты келіншектер де тұңғышын 

тапқанша өте сәнді киініп жүрген. Кестелі, зерлі, жалтырауық киімдерді 

қадырлы қарттардың да үнемі киіп жүруі ел рәсіміне тән сиымды салт деп 

саналған. 

Еркек киімдерінің ең қымбаттысы — аң терісінен істелген ішіктер. Олар 

аң түрлерінің атына сәйкес бұлғын ішік, жанат ішік, түлкі ішік, қасқыр ішік, 

күзен ішік болып бірнеше түрге бөлінген. Аң терісінен тігілген ішіктердің 

сыртын шұға, мауыт, үш топ барқыт, атлас, көк берен, манат, қырмызы 

торғын, ләмбек сияқты бағалы да ширақы маталармен тыстаған. Кейде осы 

материалдарды бірнеше түсті жібек жіптермен кестелеп, сумоншақ, маржан 

тізген жіптер бастырып, етек-жеңіне алтын, күміс зер ұстап, кейде бөлек 

тігілген кестелермен сыртынан қаптап киген. Ішіктер кейде әдіпті, оқалы, 

шет-шеті жұрындалған қайырма жағалы болып келген. 

Шапан көбінесе жүн тартылып бидайланып тысталған. Кей жерде 

шапанды әуелі астар мен бидайын қабып алып, тысты соның үстіне бос жабу 

арқылы тыстаса, кей жерлерде тура тыстың үстінен қабыған, кейде сыритын 

болған. Мұндай шапанды «сырмалы шапан» деп атаған. Шапандар көбінесе 

қайырма жағалы, кейде тік жағалы бешпент түрінде кездеседі. Қайырма жаға 

шапанның бір түймесі, тік жағалы бешпент шапанның екі түймесі бар.   

    
   

Сурет 24 – Шапан түрлері 

 

Тон көбінесе иленген күздік қой терілерінен тігіледі. Орта денелі 

адамдарға 11—12 қойдың терісінен тон шығады. Олардың шап терілері мен 

пұшпақ терілері, таңлықтары, мойын терілері бөлек алынады, яғни олар тон 

тігісіне пайдаланылмайды. Тондардың жүндері ішіне қарайды, ет жағы 
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қынамен, қабықпен, томар бояумен боялады. Тонды тебен инемен басып 

тігіп, немесе шалып тігіп кестелейді. Кейде сыртына тыстық жапсырып 

қаптама тон да тігеді. Қаптама тондардың тыстарын әр түсті жіппен кестелеп, 

елтірі, сеңсең, аң терілерінен қайырма жаға жасап, етек-жеңіне жұрын 

ұстайды. 

Жарғақ, тайжақы деген өң киімдерді тайдың, құлынның терісінен, жүнін 

сыртына қаратып істейді. Оларды да малмаға салып илеп, еттерін қырып, 

қабыққа, қынаға салып өңдерін басып ажарлайды. Шеттерінің әдіптерін 

кестелеп, жага-жеңдерін әшекейлейді. Кейде етегін, өңірін қаусырмасын 

қымбатты аң терісінен жұрындап қояды. Әдетте тайжақы мен құлын 

жарғақты бешпенттің, бешпент күпі сияқты жеңіл киімдердің сыртынан 

киеді.  

 

  
 

Сурет 25 – Тон түрлері 

 

5.4. Ұлттық қыз-келіншектер киімдері  

 

Қазақ қыз-келіншектері қалай киінген? Ерте заманнан бастау алатын 

киім кию дәстүрі бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатса да, ұлттық киім 

кию мәнеріміз, өзіндік бітім-болмысымызды айқындайтын өз киіміміз қандай 

болды? Осыған келгенде түрлі дау-дамай туып, нәтижесі өзге ұлттардың 

киімін қазақ киімінің түп тарихына байланыстыруға әкеледі.  Қазақ қыз-

келіншектері киімінің негізгі ерекшелігі - тұла-бойды жауып 

тұратындығында. Әйелдің киімі, әсіресе, баскиімі оның жасы мен 

отбасындағы жағдайына байланысты өзгеріп отырған. Қазақ киімі өзге 

ұлттардағыдай аса шеберлікпен, дәлдікпен, әсемдікпен тігілген. 

Киімде бүкіл ұлттың, жалпы халықтың болмысы жатса, қызға қырық 

үйден тию жасаған қазақ қыз-келіншектерінің киімінде көшпелі ұлттың 

қатпарлы тарихы қатталып жатқандай. Қыз етегінің ұзын болу себебі, 
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ибалықты білдірсе, кимешек секілді басты жауып тұратын бас киімдер 

көшпелі халықты желдің өтінен, күннің ыстығынан, қыстың ызғарынан 

қорғаған. Ғалымдардың ұзақ жылдар бойы сан түрлі тәжірибе жасап барып, 

дәлелдеп жатқан дүниелерін бір ауыз сөзбен айтып кеткен көреген халық, 

біздің ата-бабаларымыз ақ түстің денсаулықты қорғай алатын қасиеті бар 

екенін біліп, ақ түсті киелі түске айналдырған. 

Жаздыгүні жұқа матадан тігілген тақия кисе, қыста бөрік киген. 

Тұрмысқа шықпаған бойжеткен барынша сәнді киініп жүрген. Қыздардың 

киімдері қайта оралмас қыздық дәуреннің белгісіндей аса ұқыптылықпен 

тігілген. Ою-өрнектің сан түрімен әшекейлеп, түрлі тастармен безендірілген. 

Бұрымын әсемдеп өріп қойып, шолпысын сылдырлатып жүрген 

бойжеткендер талай жүректі дір еткізген. Қазақ қыздары осынау сұлулығын 

сырт көзден бүкпей, керісінше қырмызы гүлдей құлпырып жүрген. Әсіресе, 

шаш күтіміне ерекше қарап, кейде қыз сұлулығын шаш сұлулығымен 

өлшейтін де замандар болған.  Шашқа бойжеткен мен оның жеңгелері 

ерекше құрметпен, күтіммен қараған. Шашқа арналып тағылатын әшекейдің 

түр-түрі қыздардың қобдишасынан табылған. Аңыз болып "Көрінер қыздар 

сұлу шашбауымен, бұрымын кейін сілкіп тастауымен" деген өлең жолдары 

қалған. Қазақ қызы ешқашан шашын жасырып жүрмеген.  
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Сурет 26 – Қыз киімдері 

 

Келіншектер бір құрсақ көтергенше қыз киімдерін кие береді. Бірақ олар 

бөрік, тақия кимейді, үкі тақпайды және жалаңбас жүрмейді. Құрсақ 

көтерген келіншектер киімдерін мол етіп тігеді. Орта жастағы әйелдердің 

көйлектері қос етексіз, белі мен жеңі кең болып бүріледі. Бұл жастағы 

әйелдер орамал тартады. Қарт әйелдердің киімі неғұрлым етекті, мол 

қаусырмалы, қалталы, әшекейлерінің көбі түйме, оқалы өңір сияқты заттар 

болған. Олар шолпы тақпаған, алқа салмаған. Ал көксауыр кебі, кестелі мәсі, 

білезік, сырға, сақина, күміс түйме, теңге сияқты әшекейлі заттарды қай 

жастағы әйелдер болсын тағына берген.  

Әйел киімдерінің ең бастысы көйлек, одан кейін сәукеле, бөрік, тақия, 

кимешек - жаулық, бас киімдер мен қамзол, желетке болған. Әйел көйлегінің 

кеудесі мен етегі екі бөлек тігіліп, соңынан етекті кеудеге бүріп қосатын. 

Кеуденің етекке қосылған жерін көйлектің белі немесе бүрмесі деп атаған. 

Көйлектің жағасы тік, бір жақ иық үстінен түймеленеді. Ал қыз - 

келіншектердің көйлегінің жағасы кестеленеді немесе қол инемен көркемдеп 

қайып тігіледі. Кейде жағаның үстіңгі шетін бүрмелеп желбірлеп қояды.  

Қыз - келіншек көйлегінің жағасының өңіріне бірнеше түймені тізіп 

қадайды.Қыздар мен жас әйелдердің ең бір сәнді киімі қос етек көйлек. Қос 

етек көйлек әдетте ақ түсті қымбат жібектен, асыл матадан тігіліп таза 

жүннен тоқылады. Мұндай көйлекті қыс киюге арнайды да, бір киер көйлек 

санайды. Қос етек көйлек әдетте ұзын, кең, оның жеңінің ұшы мен жағасы, 

белі бүрмеленіп, қатпарлы желбір салынады. 
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Сурет 27 – Келіншек киімдері 

5.5. Ұлттық неке киімдері  

 

Дәстүрлі той киімдері - халықтың діни-магиялық, және эстетикалық 

талға-мын анықтайтын, мейлінше күрделі киімдер мен сәндік бұйымдар. 

Дәстүрлі киімнің нышандық-әлеуметтік функциясымен бірге саналы түрдегі 

магиялық жүктемесі болған. Бұл киелі киімнің сәндіктен басқа басты қасиеті 

жаңа құрылған отауды жаманшылықтан, сүқ көзден сақтап, бақытты өмір, 

ұрпақ, байлық, айналасына деген сүйіспеншілік сияқты жақсы қасиеттерді 

дарыту болған. Той киімін тігуді, зергерлік заттарды жасауды отбасында 

бақытты, көп балалы аналар сияқты шеберлерге сеніп тапсырған. 

Қазақтың үйлену дәстүрі негізінен құда түсіп, қалың төлеу жолымен 

жасалған. Үйлену дәстүріне байланысты екі жақтың туыстары өзара малдан 

басқа біріне-бірі қымбат маталар, киімдер сыйлаған.  

Қалыңдықтың ата-анасы алғашқы келісімнен кейін-ақ тойдың ең негізгі 

бөлігі, қалыңдықтың киіз үйін, күймесін, сәукелесін дайындаған. Қыздың 

жасауына да аса зор көңіл бөлініп, «жасауды алты жастан жасасаң асады, 

жеті жастан жинасаң жетеді!» деген. Жасауға жақсы дүниелермен қатар 

сәукеле, киім-кешек, әсем әшекейлі тағымдар берілетін болған. 

Той киімінің түсіне де үлкен мән берілген. Күйеу жігіт пен 

қалыңдықтың киімдері түстері жылы қызыл, қоңыр-қызыл, қызғылт-сары, 

сары болған. Сәукеле және күйеу жігіттің шапаны да қызыл матадан тігілген. 

Той киімдерінің түстеріне толығырақ тоқталсақ: қызыл түс - қанның түсі, 

күш, бақыт, құт-береке, құмарлық, құнарлылық, ер жету, бой жету, махаббат, 

от, күннің символын білдірген.   

Ақ түс - тазалық, киелілік, билік, байлық символы. Тойға арналып 

тігілген киіз үйлерді де ақ түсті киізден жасаған. Алтын мен күміс - асыл 

немесе табиғаттан тыс күштердің пайда болу белгісіндей бақыт пен байлық 

түстері санаған. Жасыл - жастық пен көктемді білдірген. Көк, қара түстер 

қолданылмаған. Қара түстер бақытсыздық пен кедейлікті білдірген. Бүгінгі 
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күні қалыңдық, күйеу жігіт киімдерінің дені европалық стильге көшкенімен, 

әсіресе дәстүрлі «қыз ұзату» тойларында ұлттық киімдерді жиі кездестіріп 

жүрміз.     
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Сурет 28 – Неке киімдері 

 

Ұлттық бас киімдер 

Кимешек туралы жалпы түсінік  
 

 Қазақ халқы ешқашан жалаң бас жүрмеген. Ер адам, әйел адам өзіне сай 

бас киім киген. Жалаң бас жүрмеудің экологиялық, эстетикалық негізі бар. 

Бас киім қыста аязда, жазда күннің ыстығынан қорғайды. Денсаулыққа үлкен 

мән берген ата — аналарымыз бас киімге аң, мал терілерін пайдаланған, 

тыстық ретінде берік, тығыз, шыдамды матаны қолданған. Ұлттық бас 

киімдердің түрлері: бас киімдер XIX ғасыр мен XX ғасырдың бас кезіндегі 

қазақтың ұлттық киімдеріне зерттеу жасаған И. В. Захарова мен Р. Р. 

Ходжаева ер адамның бас киімдерін 6 түрге бөлген: 

1.    Дөңгелек, жеңіл, өзін сырып, кестелеп матадан тіккен және қалпақ, 

тымақ астынан киетін кішігірім бас киім – тақия; 

2.    Матадан тігілген кішкентай, етегі терімен көмкерілген бас киім – 

төбетей; 

3.    Киізден тігілген бас киім – қалпақ; 

4.    Қалың матадан тігілген башлық (күләпара); 

5.    Тері қапталған жылы бас киім бөрік; 

6.    Аң терісінен жасалып, суықта киетін бас киім. 

Үйге келген қонақ ілулі тұрған кимешектің үлгісіне қарап – ақ 

отбасындағы әйелдердің жас мөлшері, талғамы мен дәрежесінен хабардар 

болған. Демек, кимешек – әрі төлқұжат, әрі мінездеме рөлін атқарған. 

«Кимешек – пайғамбардың ноқтасы» деген де сөз бар. Бұл жерде 

«ноқта» сөзі тура мағынасында емес, бейнелі мағынада: тыйым, тәртіп, 

белгілі бір өлшем деген түсінікті білдіреді. Кимешектің өзге мұсылман 
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әйелдер бас киімінен ерекшелігі – тек басты жабатын бүркеншектігі ғана 

емес, салтанатты да сәнді әшекейі мен әдемі пішіні. Кимешек әр аймақтың 

тұрмыс қажеттігінен туындағанын, ортақ өндірістік қатынастардың 

болмағанын ескерсек, сырт көзге ғана бөлек болып көрінеді. Ал – жақынырақ 

танысып, бізге жеткен пішім үлгілерін сараласақ, негізгі басты ұстанымы 

ортақ. Яғни, мәні сақталады, сәні уақыт үрдісіне, жеке ісмердің шеберлік 

деңгейіне, ой – қиялы мен өресіне сай өзгереді. Алайда, ортақ қағидасы 

бұзылмады. Әр өңір өзінше әр  түрлі береді. Біреу ойығын ойып, біреу жиегін 

жиып, біреу өңірін сырып киді. Бәрі пайдасын біліп киді. 

Кимешек– қазақ әйелдерінің дәстүрлі ұлттық бас киімі. Кимешек ақ 

матадан тігіліп, жиегі астарланады. Кимешектің иекті айнала, маңдайды 

жауып тұратын екі жағын шықшыт дейді. Кимешек жас ерекшелігіне қарай 

көркемделеді. Жасы егделенген әйелдердің кимешегінің ою-кестесі жеңіл, 

сары, ақ жіппен сырылады. Жас әйелдердің кимешегі қызыл, жасылмен 

әшекейленеді. Кимешектің алдын жақ деп атайды. Оны қол кестесімен 

кестелейді. Кимешектің шылауыш деп аталатын түрін жас келіншектер, орта 

жастағы әйелдер, әжелер де киеді. Кимешекті басқа сәйкестіре пішіп, тігеді. 

Кимешектің белден төмен түсіп, шашты жауып тұратын ұзын ұшы құйрықша 

деп аталады. Кимешек кеуде, иық, жонды жабатындай тұйық етіп жасалады. 

Тек адамның бет — әлпеті ашық тұратын жері ойық болады. Ойықтың екі 

жағы, кеудеге келер тұсы кестеленіп әшекейленеді. Жылтыр жіптермен 

бастырылып, сырыла тігіледі. Ал, ойықтың жиегін өңді жіппен шалып тігеді. 

Мұны «алқым шалу» дейді. Кимешектің кеудедегі бөлігінің ұшына күміс 

теңгелер тағылады. Бұл кимешекке сән береді, әрі төмен қарай басып, 

жазылып тұруға әсер етеді. Кимешек әйелдердің шашын шаң-тозаңнан 

сақтап, қобырап тұрмауына септігін тигізеді. Кимешектің Қазақстанда 

бұрама жаулық, иекше, т.б. атаулары да кездеседі. Кестесіне қарай кимешек 

қызыл жақты, сары жақты, ақ жақты кимешектер болып бөлінеді. Ақ жақты 

кимешекті қарт әжелер, қызыл жақты кимешекті келіншектер, сары жақты 

кимешекті орта жастағылар киеді. Кимешек кейде күміспен, моншақтармен 

шеттіктеледі. Бұрын әр тайпа мен рудың кимешек терінің пішімінде, түрінде 

және сырт көрінісінде өзіне тән ерекшеліктері болған. Дәстүрлі қазақ 

қоғамында жаңа түскен жас келіннің алғаш кимешегін кигізуге байланысты 

ғұрыптық рәсім өткізілетін болған. Жаңа түскен жас келінге алғаш 

кимешегін кигізу әйелдің қонақ асын беруімен бірге өтеді. Оны келіннің 

енесі ұйымдастырып, ауылдың қарт әжелері шақырылады. Келгендердің бірі 

жас келінге кимешек кигізіп, енесінен сый алатын болған. 

Кимешекке жеткенше әйел баласы бірнеше кезеңдерден өтіп, әртүрлі 

баскиім киіп бастың өзін «бастықтыруы» қажет. Айталық, сәби қыз дүниеге 

келгеннен бастап – сылау тақия, сырма тақия, көз моншақты тақия, балауса 

қыздар маңдайын кестелеген шыт байлама, бойжеткендер маржандаған 

кепеш, топы, үкілі тақия немесе қалыңдықтар қарқаралы бөрік, сораба және 

сәукеле, қасаба киген. Келін болып түскенде үстіне салы ( шәлі) жамылған. 

Бір балалы болғанша салы, байлауыш байлап жүрген. Тұңғышы ширап қатая 
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бастағанда, абысын – ажын жиналып, ана болғанның белгісі ретінде 

сәукелені шешіп, сәндеп тігілген кимешек кигізген. Бұл баскиім балалы 

әйелге ыңғайлы да таза, жинақы болған. Талғаммен тігілген кимешек кигенде 

беттің алмасы ғана көрінеді. Шақырайған кимешекке үйренгенше қымсынып, 

үстінен желек жамылған. Енді біраз уақыт өткен соң, алдын ашу деген рәсім 

жасалады. Желектің алдыңғы екі ұшын артқа қайырып, белге байлайды. 

«Алды ашылған әйел» деген сөз осыған байланысты айтылған. Сөйтіп, бірте 

– бірте желегін сыпырады. Желегі басынан түскенше төрге шығуға 

болмайды. Кішкентай балалар тентектік жасап, төрге қарай жүгірсе, келін 

амалсыз босағада тұрып қалуға мәжбүр болады. Кимешектің киілуі – 

келіннің кердең мінезден тыйылуы, ата- салттың алдында иілуі. Келін болып 

келгені емес, келін болып қалғаны. Әулетке ұрпақ қосқаны үшін салтанатпен 

санатқа ілініп, өзінің лайықты орнын иеленгендігі. Екінші баласын туғаннан 

кейін, кимешектің үстінен шылауыш байлайды. Жас ерекшелігіне қарай 

шылауыштың маңдайын (жіңішке, орташа, жалпақ етіп) қайырады. 

Төбесіне төбелдірік бастырып, сырғып кетпес үшін әр жерінен асыл 

тастар орнатқан түйреуіштер түйрейді. Шылауыштың орнына күндік 

орайтын да әдебіміз бар. 

Кейбір өңірде рудың, елдің атақты адамдары қайтыс болғанда ауыл – 

аймақтың әйелдері желектерін сыпырып тастап, бәйбішелері жақ салмаған ақ 

кимешек киетін болған. Мұны «ақ жақ болды» деп те атайды екен. Яғни, 

басы қаралы, жүрегі жаралы елдің аза тұтқан белгісін тағы да бөз бүркеншік 

айтқызбай білгізген. Бастағы бөз байлауыш әйелдің жесірлігін, басы бос, тірі 

жесір, қарасы түсірілмеген т.б. белгілерін айқындайтын анықтамасы болды. 

Алтай қазақтарында «жақ бұзу» деген ұғым кездеседі, яғни жесір қалған әйел 

кимешегінен қызылды – жасылды өрнектерді алып тастайды. Мұндай 

әйелдердің кимешектерін жыл толғанша теріс кигізіп, жыл толғаннан кейін 

оң кигізетін салт болған. 

Кимешектің бізге жеткен хронологиялық ғұмырының ең ежелгі түрі – 

орама кимешек. Бұл жай ғана басты ораудың, жабудың қажеттілігінен пайда 

болуы мүмкін. Орама кимешекті Ақмола жақтың қазақтары ХХ ғасырдың 20-

30 жылдарына дейін киген. Мата тігілмей, ерекше пішілген бет –әлпеті 

шығын тұратын бөлігіне ойықша жасалған, оны басқа ораған кезде кәдімгі 

кимешектерден айырмашылығы болмаған. 

Сырдария бойындағы Кіші жүз руының бірінде пішіні өз бетінше бөлек, 

бүрмелі кимешек түрі болған. Оның алдыңғы жағы кеудеге түсіп, ал жоғарғы 

жағы бүктеліп, бетті екі жағынан қоршап тұру үшін басқа байлап бекітіліп 

қоятын болған. Кейде арқа бөлігінің жоғарғы бұрышына төбешік тігілген. 

Кимешектің төптүркіні қазақтардан шыққандығын дәледейтін дәйекті 

жазба деректер бар. Оны таратуда, дамытуда Шыңғыс ханның жорығы мен 

Ұлы жібек жолының тікелей де жанама әсері ерекше болды. Өткен 

ғасырдағы аласапыран кезеңде Атажұрттан көшкен қазақтар өзінің де жақсы 

дәстүрін үлгі ете білді. 1925 жылы қазіргі Науай облысының солтүстік – 

шығысындағы қазақ – қарақалпақ автономиялық ауданы құрылды. Канимех 
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аудандық басқармасының дерегі бойынша аудандағы 30760 тұрғынның 

20268 – і қазақ ұлтының өкілі болған. Кимешектің үлгісі де осы аймақтың 

әйелдер бас киімі ретінде сақталған. 

Шылауышты басқа тартқанда шаршысының ұшы етіктің сірі өкшесіне 

тиіп тұруға тиісті. Шылауыштың шетіне қол кестемен қызыл, жасыл, сары, 

жолақ және жалғасқан қысқа оюларды салады. Оның бұрыштарына 

үшбұрыш және дөңгелек оюларды кестелеп немесе сырып әшекейлейді. 

Шылауыштың төбесінен шекеге таман үкінің сабағын орап, маржанмен 

отырғызады. Жас келіншіктер тартатын шылауыштардың бұрышын кестелеп, 

төбесінен шашақ төгілтіп, кестеленген төбілдірік те пайдаланады. 

Шылауыштың әр тайпалық үлгілері болады. Моңғолия еліндегі қазақ 

әйелдерінің басқа тартатын Керей үлгісіндегі шылауыштың ұштарына сәндік 

үшін шашақ, төбесіне төбілдірік бастырып шашақтайды. Алдымен кимешекті 

киіп, содан кейін шылауыш тартып, төбілдірікті бастырады. 

Күндік жаулық кимешектің сыртынан жартылай оралып, тартылады. 

Әйелдер оны үш – төрт құлаш ақ түсті матадан, жібектен дайындаған. Күндік 

жаулық тартқан әйел күнге қарсы жүргенде, күндіктің маңдайындағы 

үшбұрышты қаттаманы еңкейтіп түсіріп қояды. Күндік жаулықтың 

үшбұрышты қаттама шыққан жерінен және әйелдің желкесіне келетін 

тұсынан түйреуішпен түйреп бекітеді. Жаулықтың ішінде Қызай үлгісіндегі 

кестелі жаулықтың салтанатты ерекше. Шылауыш – кимешектің үстінен 

байланатын үлкен шаршы орамал. Керей әйелдерінің шылауыш, кимешектері 

де басқа жердің әйелдерінің кимешек киіп, шылауыш тартуынан өзгеше 

келеді. Шылауыш төбесіне «алтындалған», «күмістелген» жіптерден 

тоқылған шашақты төбелдіріктерді қадап, шылауышты сәндеп тартады. Сол 

сияқты шылауышқа ай түйреуіштерді, қоңыраулы түйреуіштерді, маржанды 

түйреуіштерді тағып сәндейді.Кимешектің кеуде жағын, бет жаулықтарын 

көмкеріп кестелейді. 

Ақ кимешек – қазақ әйелдері баскиімінің жапылама шартты түрдегі 

атауы, ақ жаулықтың баламасы. Кимешек – әрі этноқұндылық, әрі қайта 

айналып келген тәуелсіздіктің символы. Әйелдің баскиімін қадірлеген 

ұлттың әйелі де құрметті. Кимешектің күрделі пішімі – басқа киілетін бөлігі. 

Ол – «төбелдірік», «шықшыт», «желке», «маңдай», «алқым», «иін» деп 

аталатын бедер қиындылардан құралады. Кимешек  ұзындығына қарай – арқа 

жабар, бел жабар (түйе кимешек), қылта шалғай, өкше қағар болып төрт 

өлшемге бөлінеді. Кимешектің киюге де, күтуге де ыңғайлы түрі – тоқыма 

кимешек. 

Тоқыма кимешек «киім – кешек» деген түбірге лайық төбесінен етегіне 

қарай ілмек (қармақ) бізбен тоқылып иықтан төмен түскенде кәдімгі 

желбегей жамылғыға жалғасып, түрлі бүршіктермен шашақтап, шілтерлеуге, 

әрлеуге мүмкіндік береді. Күндік, қасаба, сәлденің түрлері сияқты тоқыма 

кимешектер де жаздық, қыстық болып бөлінеді. 

Арқа жабар көбіне ғибадат құлшылық жасау, намаз оқуға ыңғайлы. Түйе 

– кимешек – үлгінің ертеден қалыптасқан түрі. Аты айтып тұрғандай түйеге, 
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басқа да көлікке отырғанда бүктелмейді, ұзындығы құймышықтың ұшымен 

тұйықталады. «Күндігін қарқарадай қоқитып, түйенің үстінде келе жатыр» 

деген одағай сөз тіркестері бар. Шалғайы қылтасын, қапталы бөксесін жауып 

киілетін кимешек – тойға да, «қойға да» ыңғайлы, күнделікті тұрмысқа 

қолайлы болған. 
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Сурет 29 – Кимешек түрлері 

 

Кимешек ақ бұлдан тігіліп, жиегін астарлайды. Кимешектің иекті айнала 

маңдайды жауып тұратын екі жағын “шықшыт” дейді. Кимешекті жас 

ерекшелігіне сәйкес әшекейлейді. Егде әйелдердің кимешегінің әшекейі 

аздау, ою-кестесі жеңіл болады, сары, ақ жіппен сырылады. Жас әйелдердікі 

қызыл, жасылмен әшекейленеді. Кимешектің алдын “жақ” деп атайды. Оны 

қол кестесімен кестелейді. Кимешек-шылауышты жас келіншектер, орта 

жастағы әйелдер, кемпірлер тартып киеді. “Кимешек кию, шылауыш тарту” 

деген сөздер арқылы бұл бас киім айқындалады. Кимешекті басқа сәйкестіріп 

пішіп тігеді.         

 Кимешектің адамның арқасына түсер жері ұзыншақ келеді. Мұны 

“құйрықша” деп атайды. Кимешек кеуде, иық, жонды жауып тұратын тұйық 

болады. Тек адамның бет-әлпеті шығып тұратын жері “ойық” болады. 

Ойықтың екі жағы, кеудеге келер тұсы кестеленіп әшекейленеді. Жылтыр 

жіптермен бастырылып, сырыла тігіледі. Ойықтың жиегін өңді жіппен 

“шалып” тігеді. Мұны “алқым шалу” деп атайды. Алқым шалудан кейінгі 

“жадағай” тігісті “су” деп атайды. Судан кейін “қиықшалап” тігеді. 

Қиықшадан кейін су “жүргізіп”, “құман бау” деп аталатын әшекей тігіспен 

тігеді. Құман баудан соң “Күрең кесте” деп аталатын ою-өрнек салынып 

тігіледі. Күрең кестеден кейін “сағат бау” тігісі жүріледі. Сағат бау кей жерде 

“ағақ бау” деп те аталады. Кимешектің кеудедегі бөлігінің ұшына күміс 

теңгелер тағылады. Бұл кимешекке сән береді, әрі төмен қарай басып, жазып 
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тұрғанға әсері болады. Кимешектің бір мәні әйел адамдардың шашын шаң-

тозаңнан сақтап, додырап шықпауына септігін тигізеді. Бұл да діни наным-

сенімнен туындап, мұсылман әйелдерінің шашын жасыруларына көмегі 

тиеді. Кимешектің Қазақстанда бұрама жаулық, иекше атаулары кездеседі. 

Кестесіне қарай кимешек қызыл жақ, сары жақ, ақ жақ деп үшке бөлінеді. Ақ 

жақты қарт әжелер, қызыл жақты келіншектер, сары жақты жастар киеді. 

Кимешек кейде күміспен, тана, моншақтармен шеттіктеледі. Әр тайпа мен 

рудың кимешектерінің пішімінде, түрінде және сырт көрінісінде өзіне тән 

ерекшеліктері болған.  

Кимешектің, қазақ рулары мен тайпаларының өзгеше болуына 

байланысты, әр түрлі үлгілері болады. Кимешектiң Қазақстанда бұрама 

жаулық, иекше атаулары кездеседi. Көне түрі — тігілмей пішілген мата 

кесегі, басқа тартылған орама кимешекті Ақмола қазақтары ХХ ғ.20-30 

жылдарына дейін киген. Келесі бір түрі матаның тұтас кесегінен пішіліп, бір 

жақ қырынан келетін жағынан бас сұғатын орын қалдырылып, бір-ақ тігіспен 

тігілетін болған түрі Омбы, Атбасарда, Әулиеата өңірінің теріскейінде және 

оңтүстіктегі қоңыраттарда сақталған. Солтүстік және Орталық Қазақстанда 

кимешектердің алдыңғы жағы трапеция немесе үшкірленіп пішіліп, жоғарғы 

бөлігінде бетке орын қалдырылған; арқа жағы дұрыс ромба түрінде келеді де, 

құйырығы тізеге, тіпті өкшеге дейін түсетін болған. Шығыс Қазақстандағы 

кимешектер құйрық бөлігі қысқалау, алдыңғы жағы жоғарғы бұрыштары 

қиғаш келген төртбұрыш секілді болған; оның екі жағына квадратқа жақын 

түрдегі жақтаулар бекітіліп тігілген. Сырдария бойында бөлек бүрмелі 

кимешек түрі болған, оның алдыңғы жағы тура бұрышталып пішілген; 

төменгі ұзын жағы кеудеге түсіп, ал жоғары жағы бүктеліп, бетті екі жағынан 

қоршап тұру үшін басқа байлап бекітіліп қоятын болған. Оңтүстік қазақ 

әйелдерінде кеңінен тараған кимешек түрі ұзынынан екіге бүктеліп пішілген 

мата кесегінен жасалатын болған. Көп тараған түрі “мұнара тектес болған”. 

Ол үшін бүкіл мата біртіндеп басқа оралып, ұштары орам арасына кіргізіледі 

немесе желке жақтан түйіледі.Алғашқы тігіс – шалу, мұны кейде «алқым 

шалу» деп те атайды. Алқым шалудан кейінгі жадағай тігісті «су» деп 

атайды. Судан кейін қиықшылап тігеді. Қиықшадан кейін «су жүргізіп», 

«құман бау» деп аталатын әшекей тігіспен тігеді. Құмау баудан соң «күрен 

кесте» деп аталатын ою – өрнек салынады. Күрен кестеден кейін сағат бау 

тігісі жүреді. Әр жерінен жаршан (күміс теңге) тағылады. 

Сәукеле – қызға салтанат, кимешек – келінге аманат. Сәукеле – 

кимешектің бастамасы, басты бастықтыратын байыпты баспалдақтай 

бойжеткеннің әйелдік кезеңге мойынұсынғандығының белгісі. «Сау» — 

сәуле, «келе» — бас деп далбаласа, енді  кейбір зерттеушілер «сәулім» — 

бойжету дейді. Сәукеленің сұлбасы көк әлеміне шаншыла үшкілденген оттың 

алауына ұқсайды. Бұл шаңырақтың иесі – отағасы болса, ошақтың иесі – 

отанасы деген. Сәукеле неғұрлым биік болған сайын салтанаты арта түседі. 

Шамамен екі қолды төбеден асыра созып, саусақтарының ұшын 

түйістіргендей ұзындықта болған.  Астыңғы тиянағы қозының жүнінен 
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талдырып басып қарпылған жұқа ақ киізден қиылып тігіледі. Кейде 

сәукеленің астынан іш топы киіліп, бөзбен астарланып, тысы ашық қызыл 

түсті қымбат матамен қапталып, әшекей бұйымдармен әрленеді. Маңдайы 

мен шекесі, жақтауы ( шықшыттан белге дейін), салпыншақ – жырғасы, әдемі 

ою – өрнек, шұбыртпа маржан – моншақ, тана – түймелермен, зер шашақ, оқа 

кесте, шоқ, қозамен, нәзік су моншақтармен жиектеліп, түрлі – түсті 

кестемен көмкеріліп безендірілген. Сәукеленің ұшар төбесіне бүрілген, етегі 

өкшесіне түскен желектің шоғырланған төбілдірігіне әшекейлі қатырғы – 

бергек қадаған. Бұған қоса көзмоншақ, үкіаяқ, самай сырға, жыланбас т.б. 

әшекей бұйымдар тағылады. Сәукеленің астынан өңір мен жауырынды 

жауып тұратын жеңіл желек – зере киілген. 

Желегі түсіріліп, беті ашылған келіншек той – жиында сәукелесінің 

үстінен шаршысының тең ортасынан шошақ төбеге түйреп бекітілген шәлі 

жамылып, екі ұшымен омырауды орай кіндік тұсынан байлап қойған. 

Шекелігімен маңдайына төгілдіріп бетмоншақ қадайды.Көк аспанға 

шаншыла үшкілденуі – мәртебең биік болсын, күміс әшекейлері – жұлдызын 

жоғары болсын деген ақ ниетті білдірген. Бір ғана сәукеленінің бір жыл бойы 

тігіліп, құны 100 жылқыдан кем болмайтындығы қазақтың қыз балаға деген 

ерекше ықыласын білдіреді. 

Сәукеле бір қарағанда батырлардың дулығасына ұқсайды.  Бойында 

әйелдік назданудан азаматтық арлану басымырақ болған. Отбасының 

тәрбиесінен бастап Отанын қорғауға дейін ерлермен үзеңгі қағыстырып қатар 

жүрген. Қазақ қыздарының бетін бүркемегендігінің басты бір себебі де осы 

еркіндіктің белгісі. Сол ерке қызға жасалған құрмет ерге шығатын 

бойжеткеннің елден аттанарда киетін киелі баскиімі сәукелеге де көрсетілген. 

Сәукелесінің сәулеті асқан сайын қалыңдықтың да мерейі тасқан. Сәукеленің 

тұрпатының ежелгі жауынгерлер бас киімінің сұлбасына ұқсайтындығы ең 

әуелі әйел мен ерлердің теңдігінің көрінісі. Сәукеленің әшекейіндегі 

найзаның ұшы, садақтың жебесі, қылыштың жүзіндей салпыншақтары 

осыған дәлел.Дәстүр бойынша қызға сәукелені, басқа да киімдерін әкесінің 

үйінде ұзатылар сәтте жеңгелері арнайы келіп, оң жақтағы үкілі тақиясының 

орнына кигізіп, енесінен байғазы сұраған. Бұған құда – құдағилар 

шақырылған. Олар көрімдік атаған. Шашу шашылып, ақ бата арналған. 

Қыздың бас киімін ауыстыру қыз ұзатудан кем болмаған. Сәукеле кигізу 

салтанатына қалыңдық пен күйеу жігіттің екі жағынан ең жақын, беделді 

деген адамдары бас қосқан. Өнерлі жігіт сәукеле киген бойжеткенді де, 

басындағы сәукелесінің қадір – қасиетін де термелеп дәріптеп таныстырады. 

Бұл да – беташарға дейінгі «сәукеле» деп аталатын тағылымды салт – дәстүр.  
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Сурет 30 – Сәукеле түрлері  

 

Қасаба – үшкірлеу төбесіне бір шоқ қауырсын қадап, маңдай тұсын 

түгелдей асыл тас, алтын, күміс әшекейлермен безеп, оң жақ самай тұсына 5-

6 қатардан ілмелі моншақ күміс қоңыраушалар байлап, ұзын салпыншақты 

етіп жасаған қыз тақиясының бір түрі. Қасаба көбіне төре, сұлтандардың 

қыздары киетін баскиім саналған. Кейде қалыңдық оны үйлену тойына 

сәукеленің орнына да киген. Бас киімнің бұл үлгісіне қарай қалыңдыққа 

арнайы алқа, білезік, сырға, жүзік, бұрымға тағатын шолпы, бұрымының 

қолаңына ілетін қоза сырға, қамзолды сыртынан буынатын нәзік белдік, 

аяққа киетін мәнерлі кебіс дайындайтын болған. Қасаба күрең немесе 

көгілдір түсті жібек, ши барқыт, пүліш, дүрия, шұға, парша секілді 

маталардан тігіледі. Қасаба тұрпаты дөңгелек, желкесіне қарай ойынқылау 

келген, дөңгелек тақияға ұқсас етіп пішіледі де, артқы жағына немесе 

желкесіне қарай бірте – бірте ойытқы түскен құламасы болады, ұшы әйелдің 

арқасына қарай төгіліп жатады. Айдыны зерлі жіптермен кестеленіп, 
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қиылысқан жерін алтын жолақпен жауып, зерлі әшекеймен безендіреді. 

Құламасына шашақтар тағылады. Шашақтың көп тағылуын ұрпағы көбейсін 

деген игі тілекпен түсіндіруге болады. Қасабаның маңдай тұсына түрлі асыл 

тастармен тізілген дөңгелек табақшалармен бекітілген қыстырма ілінген. Ал 

самай тұсына ұзынырақ күміс қоңраушалармен ұшталған 5 -6 тізбек 

салпыншақ таққан. Төбесіне қадалған үкі көрік берген. Үйлену тойына бұрын 

қалыңдық сәукеленің орнына зерлі қасаба да киген. Оған дәлел – қазақ 

тілінің лексиконында қасабалы қалыңдық, қасабалы келіншек деген 

тіркестердің сақталып қалғаны. 

Қасабаға сұлбасы ұқсас тағы да бір қыздардың бас киімі – сораба. 

Сораба – қыздар киетін тақия тәріздес, бірақ артында салпыншағы, 

төңірегінде шашағы бар баскиім. Бойжеткен қыздың бас киімінің ең 

мәртебелісі – қарқара бөрік. Қарқара – биік тауды мекендейтін сирек 

кездесетін, қауырсына жан – жағына үлпілдеп өрнектері төгіліп тұратын 

ерекше көрікті құс. 

 
 

Сурет 31 – Қасаба 

 

Әдебиеттер:  

1. Хинаят Б., Сужикова А. Қазақ халқының ұлттық киімдері. –Алматы: 

«Алматыкітап», 2007. – 384 бет. суретті.  
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6 БӨЛІМ 
КИІМ –КЕШЕКТЕГІ КӨРКЕМДІК ӘШЕКЕЙЛЕР  

Жоспар:  

6.1. Киім кешектегі көркемдік әшекейлер    

6.2. Баскиімге тағылатын әшекейлер  

 

6.1. Киім кешектегі көркемдік әшекейлер  

 

Қымбат әшекей бұйымдарды – сырға мен жүзік,сақина мен білезік, алқа 

мен медальон, диадемалар мен шолпыларды қалай тағудын өзіндік қатаң 

қағидасы болған. 

Қазақ аруларының басына үкілі сәукеле киіп, құлағына алтын сырға 

тағуы, саусағына сақина,білегіне білезік киюі, беліне белдік буынып,шашына 

шолпы қадауы олардың парасатының биіктігі мен эстетикалық талғамының 

жоғары болғанын куәлайды. 

Әшекейлердің түрлері 

 

       1. Киім-кешектегі әшекейлер: бас киімге тағы-латын сәндік бұйымдар, 

үстіндегі киім-кешекке тағылатын әшекейлер, белдіктер.  

2. Денедегі әшекейлер: шашқа тағылатын, мойынға, басқа, кеудеге, 

иыққа, қолға, аяққа тағылатын зергерлік заттар.  

3. Тұрмыстағы әшекейлер: денсаулыққа пайдалыәшекейлер, сәндік 

әшекейлер, зат салатын сәндік бұйымдар.  

Әшекейдің мән-маңызы: Зергерлік әшекей бұйымдар байлық пен сәндік 

белгісі ғана емес, киім-кешек мәдениетінің ажырамас атрибутыда. Олар 

бірегей кешенді аксессуарларды құрап, киім-кешектің ғұрыптық, функция- 

лық ерекшеліктерін, қолданыстық сипатын арттыра түседі. Қымбат әшекей 

бұйымдарды (сырға, жүзік, сақина, білезік, алқа, тұмар, диадемалар  

мен шолпылар) қалай тағу қажет, оның өзіндік қатаң қағи- 

дасы бар. Соның бастыларының бірін талдап түсіндірсек, қазақ қыздарының 

басына үкілі сәукеле киіп, құлағына алтын сырға тағуы, саусағына сақина, 

білегіне білезік киюі, беліне белдік буынып, шашына шолпы қадауы олардың 

парасатының биіктігін, эстетикалық талғамының жоғарылығын танытады. 

Көптеген әшекей бұйымдар ұзатылатын қыздың сән-салтанатты жасауы 

болыпта саналады. Кейбір әшекейлер жас талғаса, кейбір әшекейлерді қыз-

келіншектердің бәрі бірдей таға береді.  

Әйел әшекейлерінің жасалуы. Әдемі әйел әшекейлерінжасағанында 

қазақ шеберлерінің пайдаланылған негізгі түсті металдары: күміс, алтын, 

қола, жез. Бұрындары қазақ даласындағы сәндік бұйымдар Ресейдің, 

Қытайдың күміс, алтын ақшаларынан жасалынды. Тіпті, шетелдермен сауда 

дамыған тұста қытайдың қой тұяқ, тай тұяқ жамбылары мен поляк күмісі де 

қазақ шеберлерінің қолына түсіп, содан сәндік көптеген заттар жасап шы-

ғарылды. Ол кезде дәулетті адамдар алтын мен асыл тастарды өздері тауып 

беріп тапсырыс айтатын. Қазақ шеберлерінің күміс бұйымдарды жасағанда 

кеңінен қолданған зергерлік тәсілдері: отқа қыздырып соғу, балқытылған 
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металды қалыпқа құю, кептеу, тыныкелеу,қаралау, темір бетіне күміс шабу, 

сымкәптеу, сіркелеу, жұқа күміс әшекейлердің астынан бедерлі 

қадаубастармен батыра ұрып бедерлеу, бізбен безеу, күмістеу, 

алтындау,дәнекерлеу, оймалау, асыл тастардан көздер орнату. 

 

6.2. Баскиімге тағылатын әшекейлер 

 

Әйелдердің баскиімінің атқаратын қызметі: 1. Әйелдің жас ерекшелігін, 

отбасындағы жағдайын, тіршілік ету аймағын білдіреді. 2. Эстетикалық сән-

салтанат береді. 3. Діни-магиялық күш-қуатқа толы. Әдет-ғұрып бойынша әр 

баскиім айрықша мән-маңызға ие. Үйлену тойындағы баскиім бойжеткеннің 

қалыңдық болып, келіншекке ауысқанын танытады. Сәукеле. Ол әйел 

әшекейінің ең қымбаты. Ұзатылатын қыз үйінен киіп шығатын бұл 

бас киім негізінен, ақ киізден конус тәрізді жасалып, сырты қызыл шұға 

немесе қамқамен тысталады да, алтыннан, күмістен, әр түрлі асыл тастар- 

дан жасалынған әсем әшекейлер тағылады, құндызбен жиектеледі. Мұндай 

әшекейлер неғұрлым көп болса, сәукеле де солғұрлым бағалы. 

Қымбат сәукеленің арнайы күмістен жасалған төбелдірігі, маңдайына 

тағатын асыл тасты күміс әшекей – маңдайшасы, сәукеле қозасы (шар тәріз-

ді металл әшекей) – шытақ, екі жағында тізілген маржан салпыншақтары, 

төбесінде жібек желегі (бергек) болады. Сәукелеге көз моншақ, үкі-аяқ, 

жыланбас тәрізді толып жатқан әшекейлер тағылады. Былқылдақ - әйел 

баскиі-міндегі үлкен моншақ, маржан. Есектас – қырнап жасалған көк тас. 

Жас балаға көз тимесін деп қадап қояды. Жырға – сәукеленің монша- 

ғы, шұбыртпасы, салпыншағы. Қозалы үкі – қыздардың бөркіне тағатын үкі 

қауырсынына оралған әшекей зат. Үкіаяқ – жоғары жағына асыл тас 

орнатып, төменгі жағын күміспен күптеп баскиімге тағып қояды. Оны 

бесікке де байлайды. Шеттік – кимешектің жағына қадалған күміс. 

Шоқ – баскиімге тағылатын алтын әшекей, асыл тас. Оның бұрама шоқ, үкілі 

шоқ деген түрлері бар. Шырмауық – металдан жасалған ілгекті оқа, әшекей. 

Шытыра – баскиімге, омырауға, аяқ киімге қадайтын күміс әшекей. 

Шашқа тағылатын сәндік бұйымдар. Қазақтар адамның шашын кез келген 

жерге тастамайды. Олар әйел шашының ұшында тіршіліктің күші бар деп 

есептейді. Осы наным-сенімге сәйкес қыздардың шашын қимай, бұрым етіп 

өсіріп қояды. Оның ұшына шолпы, шашбау байлайды. 

Шашбау – сәндік бұйым. Өрілген бұрымның ұшын бекітеді. Ол күміс тиын, 

маржан қадалған ызылған бауы бар күйінде кездеседі. Шашбауды  

күмістен қақтап жасайды, оған түрлі-түсті асыл тастарды орнатады, моншақ 

тізілген ұзын күміс шынжырлы бауы бар түрлері жиі тараған. Ол жасалған 

материалына байланысты алтын шашбау, күміс шашбау, тіл- 

ла шашбау деп аталады. Бұрындары қазақтар «шашбау шаш арасындағы 

жын-шайтанды қашырады», - деп иланған. Шолпы – күміс немесе ал- 

тын тиындар қадалған шашбау. Қазақтардың ежелгі наным-сенімі бойынша, 

бұрымдағы шолпы сыңғыры бойжеткенді қара ниетті күштерден қорғауға 
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көмектеседі. Шолпыны қыздар мен жас келіншектер тағады. Шолпының 

түрлері: үзбелі шолпы, көзді шолпы, қозалы шолпы, шынжырлы шолпы, қос 

үзбелі шолпы, маржанды шолпы, меруертті шолпы, ақықты шолпы, тағы сол 

сияқты. Жас қыздар үшін кішкене күміс қоңыраушаларды үзбелеп те шолпы 

жасайды. Оның сыңғырлаған үні әдемі жарасып тұрады. Шолпы бой-

жеткеннің бойында ойлылық, зерделілік, биязылық тәрізді қасиеттерді 

қалыптастырады. Шаштеңге – күміс, алтын тиындарды тізбелеп жасаған 

шолпының бір түрі. Шаштеңгені қыздарға мезгілсіз жүрмеуі үшін 

тағып қояды. Өйткені, кешкілік оның сыңғыры қыз баланың әлі далада 

қыдырып жүргенін жан-жағындағыларға «хабарлап» тұрады. Шашқап – 

шашты, бұрымды шаң-тозаңнан, күн көзінен қор- 

ғайтын бұйым. Қыз-келіншектер үй шаруасымен айналысқанда оны киіп 

алатын болған. Шашқапты мақпал, шұға, барқыт, мауыты тәрізді көк, қы- 

зыл, қара түсті әсем маталардан тігеді, бұрымның жуандығына қарай 

жасайды, кестеленіп әсемделеді, оған маржан, меруерт, моншақ та тағады, 

күміс шеттіктермен де әшекейлейді.  

 

                      
 

 

Сурет 32 -Құлаққа тағатын әшекейлер 

 

Сырға – зергерлік бұйым, оны әйелдер құлағына тағады. Ертеде жаңа 

туған қыз баланы қырқынан шығарысымен-ақ құлағының сырғалығын тары 

дәнімен уқалап, етін өлтіріп, отқа қарылған инемен тесіп, жіп өткізіп қоятын 

болған. Ол нәрестеге «тіл-көз тимесін» дегендік. Және де атастырылған 

қыздың да құлағына сырға тағады. Сырғалардың жасалуы әркелкі. 

Сырғалардың түрлері көп.  

Жасалған материалы мен тәсіліне байланысты: алтын сырға, күміс 

сырға, қарала сырға, лажылы сырға, шытыра сырға, қолқа сырға, қозалы 

сырға, үзбелі сырға, күмбезді сырға, қоңырау сырға, ай сырға, айшықты 

сырға, жымырық сырға, ақық сырға, иықты сырға, иінді сырға, лағыл сырға, 

гауһар сырға, салпыншақты сырға, тасты сырға, сояу сырға, тұ-марлы сырға, 

http://www.museumofgold.kz/kz/fond/jewelry/673/
http://www.museumofgold.kz/kz/fond/jewelry/686/
http://www.museumofgold.kz/kz/fond/jewelry/684/
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оюлы сырға, жапырақты сырға, шілтерлі сыр-ға, шұбыртпа сырға деген сан 

алуан түрлері бар.  

Қазақ әйелдері сырғаны бала кезінен қартайғанша тағады. Шекелік – 

ауырлау келген сырғаның бір түрі. Оны құлақтың сырғалығын жырып 

кетпеуі үшін баскиімге немесе самайға іледі. Сол себепті самайсырға деп те 

атайды. Ұзын салпыншақтары бар, қа-лыпқа құйып жасалған күн бедерлі 

белгілері мен қиықша тәріздес пішіндері әсем сым-дармен жалғанады, 

сөйтіп, шілтерлі қондырғы құрап, ұзынша түзу өзекке бекітіліп тасталады. 

Маңғыстау өңіріне тән сәндік бұйым.  

 

 

                      
 

 

Сурет 32 - Мойынға тағатын әшекейлер 

 

Мұндай әшекейлер қыз-келіншектердің мойнымен бірге 

төсінің  ашық жерін жалаңаштамай жауып тұрады. Сонда адамның көзі соған 

ғана түседі. Алқа – мойынға, омырауға тағылатын зергерлік зат. Оның аса 

көркем әрі күрделі түрлері Қазақстанның батыс және оңтүстік – батыс 

өңірінде кеңінен тараған. Бұл алқалар бір-бірімен шығыршық ар- 

қылы жалғасып, бірнеше төрт бұрышты әшекейлерден құрас- 

тырылып жасалады. Алқаны меруерт, маржан, үзбелі мон- 

шақтар тізбегі түзілген асыл тастардан да, алтын, күмісті соғып та жасап, 

бетіне асыл тас қондырады, ою-өрнек салып, салпыншақтар да тағады. 

Жасалған материалына, тәсіліне байланысты: лағыл, маржан, меруерт 

алқалар, жақұт көзді алқа, зер шашақты алқа (салпыншағы мол, бірнеше ша- 

шағы бар), екі қатар етіп алтын-күмістен соғылған – қос  

алқа, төртбұрышты екі алақаннан (пластинкадан) тұратын қос тақта алқа, 

http://www.museumofgold.kz/kz/fond/jewelry/675/
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күміс шынжырлармен үзбелестіріп жасалған неше түрлі салпыншақты –  

шұбыртпа алқа тәрізді алқалардың көптеген түрі бар. 

Әйкел – мойынға тағатын алтын, күміс әшекейдің көне атауы. Өзбектер 

хайкал, қа-рақалпақтар хайкел деп атайтын металдан жасалған сән- 

дік бұйымыңыз осы қазақтың әйкелі. Моншақ – түрлі, түсті үлгідегі (шар, 

сопақша, қырлы) мойынға тағатын әшекей. Оның кең тараған түрлері: ақық 

моншақ, ала моншақ (қара ала көзді), алпыс моншақ (көз ти- 

меуі үшін), әңгір моншақ (күміске тізілген әшекей моншақ), бет моншақ 

(сәукелеге, кимешекке тағылатын), жақ моншақ (алтын, күміс қозалармен, 

асыл тастармен бұршақтап, үзбелеп жасалған салпыншақты әшекей, 

әйелдердің бас киіміне тағады), көз моншақ, күміс моншақ, қызыл моншақ, 

меруерт моншақ, су моншақ (ұсақ тастардан тізілген), тай-тұяқ моншақ, тал-

тал моншақ, тана моншақ, шаш моншақ, шұбыртпа моншақ. 

Тұмарша – күмістен не бұрыштап, не жұмыр түтікше тәріздендіріп жасалып, 

шынжыр бау тағылатын әшекей. Оның үшбұрыш, төртбұрыш түрлері бар. 

Оның атаулары: жастық тұмар (төртбұрышты түсті металдан жасалған), қи-

ық тұмар (жалтырауық заттардан әзірленген), лағыл тұмар (лағыл таспен 

безелген), сіркелкі қолтық тұмар (бетіне сіркелеп өрнек салынған), алтын 

тұмар (күміс бетіне алтын жалатқан). Өңіржиек – алқаның жергілікті атауы. 

Оны көйлектің сыртынан омырауға тағады. Омырау бастырғыш – қыз-

келіншектер көйлектері-нің сыртынан тұтынатын кеуделік әшекейі.  

 

                                
 

 

Сурет 33- Киім-кешекке тағылатын әшекейлер 

 

Бастырма – күміс әшекей, онымен қамзолдың, кәжекейдің, көйлектің 

өңірін бастырып қояды. Көйлектің етегіне қадалатын да алтын жалатыл- 

ған күміс әшекейді бастырма деп атайды.  Бес құлақ – бастырма тәрізді 

бұйым. Бес күміс теңгенің ортасына асыл тас орнатып жасайды. 

http://www.museumofgold.kz/kz/fond/jewelry/681/
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Жарма – жапырақ бейнелі шытырма, әйел көйлегінің екі өңіріне тағылады. 

Тана – жағаға, баскиімге, омырауға сәндік үшін тағылатын жалтырақ әшекей. 

Түйме – омырау әшекейі, ішінде сылдырмағы болады,үлкендігі  кішігірім 

жұдырақтай, киімнің алдын айқастыра жабу үшін қажет. Ішін қуыстап, әр 

түрлі кескін бере күмістен жасап, сыртына зер салынған мұндай бұйымдарды 

торсылдақ түйме дейді. Түйме атаулары: ақтас, алтын түйме, бақа түйме, 

баспы, бастырма, бөпіке, бұрама күміс түйме, гауһар түйме, жез түйме, 

жабысқақ, зерлі түйме, көз түйме,  күмбез түйме, күмбірлік, күміс түйме, 

қара ала күміс түйме, қақтама, маржан түйме, сабақты түйме, сары ала түйме, 

седеп түйме, тиек,топшы, торсылдақ түйме, шар түйме, шыны көз түйме, 

шытырма, үзбелі түйме. Танакөз – түйме тәрізді дөңгелек, асыл тасты, 

күмістен жасалған сәндік бұйым. Қыздардың тақиясына, бөркіне, 

омырауына, жағаға тағады.Қапсырма – екі бөлек жасалып, бір-бірімен ілгек 

арқылы жалғасқан, түйме орнына қолданылатын ою-өрнекті, сіркелі, асыл 

тасты күмс әшекей. Қамзол, кәзекей, кеудеше сияқты қыз-келіншектердің 

сыртқы киімінің екі өңірін бір-біріне қаусырып тұру үшін қажет. 

Қапсырманың түрлері: ақық көзді қапсырма, алтын қапсырма, күміс 

қапсырма, қошқармүйізді қапсырма, шытыралы қапсырма. Оны қаптырма, 

қаусырма деп те атай береді.  

 

Қолға тағылатын зергерлік әшекейлер 

 

Білезік - әйелдерге арналған әшекейдің ең көбі. Өйткені, оны қыз-

келіншек-тер де, орта жастағы әйелдер де, қарт әжелер де білегіне салады. 

Білезікті күмістен де, таза алтыннан да жасайды. Бір қызығы, тек күмістен 

соғылған білезіктің өзі қазақ елінің әр өңірінде әрқилы. Осы өзгешіліктер бі-

лезіктің жасалу, әшекейлену тәсілінен де, көлемі мен мүсінінен де айқын 

аңғарылып тұрады: Қазақстанның шығыс, оңтүстік-шығыс өңірлерінде 

білезіктер жұмырланып және төрт қырланып соғылады, солтүтсік, орталық 

Қазақстанда білезіктер күмістен жұқартыла жасалады, оңтүстікте құйма сом 

білезіктер, батыс пен оңтүстік –шығыста өте көлемді, сырты алтынмен 

буланған көзді білезіктер кең тараған.Түр-тұлғасы мен жасалған 

материалына байланысты: алтын білезік, күміс білезік, сом білезік, сағат 

білезік, құйма білезік, бұрама білезік, топсалы білезік, қос білезік, жұмыр 

білезік, бес білезік деген түрлері бар. Бес білезік-саусақтарға тағылатын жү-

зіктердің білезікпен қоса жасалғаны. Жүзік – таза күміс, алтыннан шеңбері 

жасалып, үстіне асыл тастан көз салынатын зергерлік бұйым. Жасалуы 

сақинадан күрделі. Жүзіктің мынандай түрлері бар: құдағи жүзік, құстұмсық 

жүзік, күмбезді жүзік, шытырмалы жүзік, алтын жүзік, күміс жүзік, үміс 

жүзік, мөрлі жүзік, адай жүзік, отау жүзік. Отау жүзік – қалыңдықтың 

саусағына кигізетін,отау пішімді, үсті конус болып жасалатын, әйелдің 

күйеуінің ұрпағын жалғастырушы екендігін білдіріп тұратын сәндік бұйым. 

Құдағи жүзік - өте көлемді және аса сәнді жүзік. Бауырында екі саусаққа 

бірдей кигізетіндей қосарланған екі сақинасы болады. Беті көлемді. Асыл тас 
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орнатып, алтындап әсемделеді. Оны ұзатылған қыздың енесіне, яғни 

құдағиларына бір жылдан соң тарту ету үшін жасатады. Құдағи жүзікті жаңа 

түскен келініне шын мәнінде аналық мейірімін төге білген парасатты 

құдағиға ғана арнайы жасатып, сыйға тартады. Оны иемдену – үлкен құрмет. 

Құдағи жүзікті оң қолдың ортаңғы екі саусағына кигізеді, ол төрт саусақтың 

сыртын жауып тұрады. Балдақ – жүзіктің көзі жоқ бірыңғай түрі. Оның 

ешқандай әшекейі жоқ, ол алтыннан, күмістен сомдап соғылады. Сақина – 

саусаққа салынатын зергерлік сәнді бұйым. Жүзіктен гөрі бауыры жалпақтау 

болып келеді, көбінесе бетіне тас қондырылмайды. Қазақ халқы жасалған 

дәм адал болуы үшін әйелдің қолында күміс сақинаның, асыл жүзіктің 

болғанын қалайды. Бұл ертеден келе жатқан наным-сенім. Сол себепті 

тілімізде: «Сақинаны сәнге салмайды, ол - тазалыққа таразы»,- деген қанатты 

сөз бар. Сақинаның жасалуы жүзікке қарағанда оңай. Оның сыртына 

шапқымен шеку, бізбен безеу арқылы өрнектер салынады. 

 

                              
 

Сурет 34 - Сақина 

 

1. Хинаят Б., Сужикова А. Қазақ халқының ұлттық киімдері. –Алматы: 

«Алматыкітап», 2007. – 384 бет. суретті.  
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Практикалық жұмыстар 

Практикалық  жұмыс 1. 
Тақырыбы: Ою-өрнектердің орындалу тәсілдері мен әдістері 
Сабақтың мақсаты: Студенттердің ісмерлік дағдыларын ою-өрнек 

шығармашылығы арқылы дамытуда  әдістер мен тәсілдерді меңгеру. ,,Мүйіз,, 

ою-өрнегінің нұсқасын сызып, қиып көрсету тәсілін үйрену 

 Сабақтың мазмұны: Ою-өрнек шығармашылығы арқылы дамытуда 

қолданатын  әдістер   мен тәсілдер. Ою - өрнектің орындалу тәсілдері мен 

әдістері туралы мәліметтер. Мүйіз ою-өрнегінің орындалу тәсілі 

 
Сабаққа дайындалу үшін сұрақтар 

1. Қазақ ұлттық ою-ернектерінің түрлері ? 
2. Кай халыктардың ою-өрнектерінде ортақ ұқсастықтар бар ?   
3. Ұлттық ою-өрнегіміздің басты ерекшелігі неде ? 

Құралдар және көрнекіліктер: Қолдан жасалған ,,Мүйіз,, ою-
өрнегінің 60х40 см нұсқасы,  сөзжұмбақ, ою-өрнек түрлерінің 
плакаттары, қағаз, мата, қарындаш т.б.                                                                

Әдістемелік нұсқау   
Студенттердің ісмерлік дағдыларын ою-өрнек шығармашылығы 

арқылы дамытуда мынадай әдістер мен тәсілдер қолданылды: 
бұрыннан бар өрнектер мен оюларды жаңғырту (модерндеу), редукция-
кішірейту тәсілі, арнайы бұйымдарда ғана қолданатын өрнектер мен 
оюларды киімдерде қолдануға ыңғайластыру, көбейту, ұзарту 
тәсілдерін қолдану, конвергенция – қарама-қарсы бейнедегі өрнек не 
оюлар жасау, автономды қолдану – негізгі өрнек не оюдан қиып алу, 
тапқырлық әдісі, инверсия тәсілі, эмпатия әдісі,  синтетика тәсілі; Әрине, 
бұдан басқа да жаңа әдістер мен тәсілдер туындайды, бірақ, бұлар қол 
тігістеріне арналған әдістер мен тәсілдер. 

Қазақ ою-өрнектерін қазіргі заман тігін бұйымдарында талғаммен 
орынды қолдану жолдары мен тәсілдерін, түрлерін табудың өзі 
студенттердің соған сәйкес шығармашылығын дамытуды қажетсінеді. 
Тігін технологиясының өзі шығармашылық ойлауды дамытуға, көркем 
құрастыру, дизайн секілді іс-әрекетке қатысты қабілеттердің дамуына 
септігін тигізеді. Шығармашылыққа баулу жалпы оқу үрдісі секілді өте 
күрделі іс-әрекет арқылы жүзеге асырылып, ол ұстаз тұлғасының білімі, 
қабілеті, мақсаты; шығармашылық процесінің өзінің көпқырлылығы; 
әрбір студенттің жеке мүмкіндіктері; оқу- тәрбие мекемелерінің 
материалдық, техникалық базасы секілді т.б. көптеген обьективті, 
субьективті жағдайлармен тығыз бай-ланысты.  

Студенттердің ой жүргізу мүмкіндіктерін арттыру, шығармашылық 
қабілеттерін дамыту, өмірлік қажетті мәселелерді, күтілмеген 
кедергілерді жою жолдары мен тәсілдері әрқашан адамды 
қызықтырған. Оның үстіне заман, қоғамның үздіксіз дамуының өзі 
шығармашылық және оны жетілдіруде бір жерде тоқтап қалуына 
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мүмкіндік бермейді. Себебі, жаңғырған қоғамға тың ой, жаңа өмір салты, 
заманалық керек – жарақ бұйымдар қажет. Ал, оны жарату 
шығармашылықты дамытуды, оның озық жолдары мен техникасы, 
технологиясын талап етеді. Кейбір жағдайларда адамдардың ойлау 
үрдісінің жақсы болатынын, кейбір факторлардың оларды 
күшейтетінін, оның нәтижелерінің бір ғана саналы және мақсатты 
ізденістер емес, сонымен бірге аңғарымпаздық тапқырлықпен 
астасатыны белгілі.   

Ою-өрнекке аз уақыт жұмсап, тез бітіру үшін түрлі – түсті 
қағаздарды пайдалануға болады. Оюларды жасау үшін қажетті құрал – 
жабдықтар қажет (қарындаш, қайшы, өшіргіш, желім). Түрлі – түсті 
қағаздан қөиып алынған үлгілерді қағаз бетіне рет-ретімен желімдеп 
отырады. Ою-өрнек элементін   
қағаздан қию үшін қағазды бір бүктеп ,, қошқармүйіз,, жарты көрнісін 
қарындашпен сызып болған соң қайшымен қарындаш ізі бойынша 
қиылады.  
 
Жұмыстың орындалу ережесі  
 

Күрделі ою-өрнектер жасау үшін қағазды бір, екі және және төрт 
бүктеп, оның бетіне қалам мен күрделі ою-өрнектердің суреті салынады 
да ұқыпты қиылады. Қиып алынған ою- өрнектің бүктеуін жазып 
жібергенде әдемі ою шығады. Міне, сен жасаған ою-өрнек дайын. Оны 
керекті бұйымның бетіне түсіре беруге болады. Барлық ою-өрнек 
қималарын қағаздың бетіне желімдеп отырған жөн. Ою-өрнек өнерін 
қиып, ойып, сызып, жасаудың орындау тәсілдері берілген. Алдыменен 
қағазда үлгі жасап үйренген соң матаға ою-өрнек түсіру оңайға түседі. 
Егер бір бүктеп ою қиюды жақсы орындай алса, оның басқа тәсілдерін 
де жақсы меңгеруге болады ( сурет 1 а,б,в, г, д, е).  

 
Қағазды бір бүктеп  қою 

 
Сурет 1 а. 
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Бір бүктеп ою 

 
 

  
Сурет 1 б. 

 
 

 
Қайшымен қию бағыты  

 

 
 

 

Сурет 1 в.  
 

 
Бүктеу бағдарын көрсететін жебе 

 
 

 
Сурет 1 г  

 
Бүктелген қағаз бұрыштарының аралық өлшемі 
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Сурет 1 д 
 
Бүктелген қағазға дәл осындай карандашпен ою сызып алып, әрі 

қарай қиюды орындау (сурет -2 а,б ).  

 
                                           Сурет 2 а. Мүйіз оюы 

  

 
 

Сурет 2 б. Сынық мүйіз 
 

Қиылатын ақ қағаз горизонталь сызық бойынша бір рет бүктеледі, 
содан кеиін осы бір бүктелген қағаз бетіне қарындашпен мүйізді 
сызамыз да, қайшымен қиып аламыз. Сонда ,, мүйіз,, оюының үлгісі 
шығады. Сол тәсілмен ,, мүйіз,, өрнегінің түрлі элементттерін салып, 
әрбір  студент өздерінің іскерлігіне қарай сан алуан оюларды орындауға 
болады.   

Тапсырмалар: Қағазды бір бүктеп ,, Құсқанаты,, ою өрнегінің түрлі 
нұсқасының суретін салып, қиып ал. Дайын үлгіні басқа түсті мата 
бетіне желімдеу немесе қол тігісімен көктеу.  

Бекіту сұрақтары:   
1. Ісмерлік дағдыларын ою-өрнек шығармашылығы арқылы 

дамытуда қандай тәсілдер қолданылады ?  
2.  Қағазды бір бүктеп оюды қалай орындауға болады ?  

Әдебиеттер: 
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1. Омирбекова М.Ш. Традиционная культура казахов. Учебное пособие 
для занятий по труду и изобразительному искусству для учащихся. – 
Алматы: ОАО –«Алматыкітап», 2004, -104 стр.илл.  

Практикалық жұмыс 2.  
Тақырыбы: Кесте түрлері және көркемдік кесте  тігісінің  орындалу 
технологиясы    
Сабақтың мақсаты: Өнер туындыларын эстетикалық талғаммен 
қабылдау қабілеттілігін дамыту. Кесте тігісінің өмірде қажеттігін 
ұғындыру және  кесте тігістерінін түрлерін ажырата білу.  
Сабақтың мазмұны: Инемен тігілетін тігістер. Біз кестенің орындалуы. 
Айқас кестенің түрленуі 

Әдістемелік нұсқау   
Инемен тігілетін тігістер  

Қазақ халқының көнеден келе жатқан кестелеу өнерінің негізі 
инемен тігілетін қарапайым тігістерде жатыр. Тігіс түрлері адамзаттың 
үстіне киім, лыпа кие бастаған кезден бастау алуы мүмкін десек тігіс 
түрлерінен екі бөлек затты біріктіру үшін қолданылған «жөрмеу» тігістің 
басы, ең көнесі десек артық емес. Адамзат киім кешек тігу барысында сан 
оңдаған тігіс түрлерін ойлап тауып, әр тігістің ерекшеліктері, көрінісіне 
қарай ат қойып, айдар тағып отырған. Қолмен тігуде негізінен тебен ине, 
жуан ине, бәсең ине, жіңішке ине түрлері қолданылған. Бебен ине – 
қалың сырмақ, былғары т.б. заттарды сырған. Жуан ине – сырмақтың 
жиегін, үйдің киіздерін тіккен. Жіңішке ине – жібек, торғын сияқты жұқа 
материалды, оларға салынатын кестелерді тіккен. Шебер тігіншілікке 
қатысты  «Саусақ бірікпей ине бірікпейді», «Жас шебердің инесі қолды 
тесер» дей келе – «Дүние дүниеден өтеді, қолынан оймақсыздың ине 
өтеді», - деп қара өлеңге қосқан.  

Ине ұстауды қазақ әйелдерінің борышы және күнделікті кәсібіне 
байланысты үйренуге тиісті. Ине ұстай алмағын әйелдерді қазақтар: 
«көк инені көтінен түрткенді білмейді», - деп сынап сөккен. Ине тігісі 
қарапайым көркем тігіске дейін жаткен.  

Жұмыстың орындалу ережесі 
Кесте 1. Қарапайым көркем тігіс  

 
Тігіс 

атаулары 
Тігістің орындалуы Тігіс суреті 

 Тепшу  Тігісті екі матаны біріктіруге, мата 
шеті сетінеп кетпес үшін және 
киімнің шеттері мен қопаларын, 
жұқа маталардың тігістерін 
тіккенде қолданады. Тепшіп тігу 
тігісі оң жағынан да, теріс жағынан 
да бірдей болып түседі.  
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Жөрмеу  Тігілген жіптің сирек және жиі 
шаншылуына байланысты әртүрлі 
атаулары бар: жай жөрмеу, жиі 
жөрмеу, ендіріп жөрмеу  

 

 
Жиі 
жөрмеу 

Тігілген жіптің сирек және жиі 
шаншылуына байланысты әртүрлі 
атаулары бар: жай жөрмеу, жиі 
жөрмеу, ендіріп жөрмеу  
 
 

 

 

Ендіріп 
жөрмеу 

Тігілген жіптің сирек және жиі 
шаншылуына байланысты әртүрлі 
атаулары бар: жай жөрмеу, жиі 
жөрмеу, ендіріп жөрмеу 

 

 
Қаю тігісі Бұл тігістің бет жағы тігін 

машинасының тігістері тәрізді түседі, 
яғни ине шаншымы суырылған 
жеріне қайтадан шаншылады. Өте 
мықты тігілген қаю тігісі әсем тігіс 
ретінде қолданылады. Қаю 
киімдердің етек – жеңін, жағасын, 
тақияның, кимешек, жаулықтардың 
маңдайын, шыттың шетін тіккенде 
қолданылады  

 

 

Шаша 
қаю 

 Шаша қаюдың қаюдн парқы үстіңгі 
бетіндегі жіп болмысы нүктедей ғана 
көрініп, жіптің ауданы  матаның 
астына түседі. Шаша қаю да мықты 
тігіс болып есептеледі  

 

 
Бүгіс тігіс Киімдердің етегін, жең ұштарын, 

қалтаның аузын, осы сияқты киім 
шеттерінің екі шетін қосып бүгетін 
жағдайда қолданылады 

 

 

Теріс қаю Әсемдеп істелінетін тігіндерге 
қолданылады. Теріс қаюда жіптің 
ауданы матаның үстіңгі  бетіне 
түседі. Жіп бедері айқын көрінеді  
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Қабырға 
тігіс 

Инемен көркемдеп тігудің бір әдісі. 
Қабырға тігіс екі сызықтың арасымен 
біркелкі көлденең шаншып отыру 
арқылы тігіледі. Екі шеттің біріккен 
жігін басуда, киімнің бойын, балағын, 
жеңін әшекейлеуде қолданылады.    

Таңдай 
тігіс  

Үш сызықтың үстімен қиғаш шаншып 
тігілетін «қос қабырға» мәнерімен 
орындалады. Мұндай ерекше 
тігістермен кимешек жақтарын, жаға, 
жеңдердің аузы, сырмақтың шеті 
тігіледі.  

 
 
 
 

Торлап 
тігу  

Әртүрлі маталардың тері, киіз 
сияқтылардың жалаң кемерін жиып 
мықтауға және  көркемдеуге 
қолданады. Ою  өрнектерге бастырма 
оюлардың шетін жиюға, әсемдеу 
тігіндеріне қолданылады 

 

 
 

Торлап 
тігу 

Әртүрлі маталардың тері, киіз 
сияқтылардың жалаң кемерін жиып 
мықтауға және  көркемдеуге 
қолданады. Ою  өрнектерге бастырма 
оюлардың шетін жиюға, әсемдеу 
тігіндеріне қолданылады 

 

 
 

 

Қазақ халқының көнеден келе жатқан кестелеу өнерінің негізі 
инемен тігетін қарапайым тігістерде жатыр. Қазақтар кесте өнеріндегі 
тігістерді екі түрге бөліп қарастырған. Қарапайым және көркем тігістер.  

Қарапайым тігістерге жататындар: жөрмеу,  тепшу, қаю тігісі, қос 
басу тігісі, торлау тігісі, теріс қаю, қабырға тігіс, таңдай тігіс, бүрме тігіс.  

Көркем тігістерге тышқан із тігістері, шалып торлау тігістері, 
таңдай тігіс әдісімен тігілген қабырға кесте, түйін тігіс, жіп саып тігу.  

 

 
Сурет 3- Тышқан із тігісі 

 
Орындау технологиясы 
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Сабақталған инені төменнен жоғары қарай өткізіп, өткізілген көзден 
түйреп алып , жіпті иненің астынан өткізіп инені суырып аламыз.  

 
 

Сурет 4- Орайтпек кестесі  
 

 
 
 

Орындау технологиясы 
Сабақталған инені матаның терістеме бетінен оң бетіне қарай 

өткіземіз, өткізген ине жіпті екінші жағынан жоғарыдан түйреп, иненің 
астынан жіпті өткізіп инені суырып алып,алдыңғы көзден түйреп 
аламыз осылай бірнеше рет қайталап орындаймыз.   

 

 
Сурет 5- Шалып торлау тігісі  

 
Шалып торлау әр түрлі маталардың жалаң кемерінің шетін жиюға 

және әсемдеуге қолданылады.   Түйіп торлау шалып торлаумен ұқсастау 
формада шалынғын жіптен иненің басына тұзақтап, бір орап тігіннің 
қыр кедерінен айқындай тігу. Шалып торлау сабақталған инені матаның 
терістеме бетінен оң бетіне түйреп шығарып, жоғарғы кесіндіден 4 мм 
аралықта түйреп төменгі кесіндіден инені түйреп шығарамыз жіпті орау 
арқылы. Түйіп торлау шалып торланған тігістердің ортасынан басқа 
түсті жіптермен торлау тігісі арқылы орындаймыз.  
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Сурет 6- Таңдай тігістері 
 
Таңдай тігіс үш сызықтың үстіменен қиғаш шаншып тігілетін «қос 
қабырға» мәнерімен орындалады.  
 

 

 
Сурет 7- Түйін тігісі 

 
1 тәсіл. Инеге жіпті орау арқылы орындалады.  
2 тәсіл  Инеге жіпті түйіндеу арқылы орындалады.  
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Сурет 8- Жіп салып тігу 

 

Жіп салып тігу екі үш қабаттап жуантық етіп ширатып алады да оны 

матаның бетіне салып тігеді.  

2. Біз кесте шығыс халықтарының арасында қазақ пен қырғыз 
халқында аса жоғары деңгейде дамыған. Біз кесте дөңгелек немесе төрт 
бұрышты етіліп керігіш ағашқа керілген материалдың бетіне түсірілген 
ою-өрнек бойынша қармақты бізбен өткермелеп шалу арқылы 
кестеленеді. Ұлттық ою - өрнегі мен әшекейлеп тігу ісі туралы айтқанда 
бізбен кестелеу мен инемен көркемдеп тігудің екеуі де халық арасына 
кең тарағанын ұмытпаған жөн. Әйтседе түстері біріыңғай тұтас, ақ, көк, 
қара, сары, қызыл матадан неше түрлі өрнектелген әдемі бұйымдар 
жасаудың ең тиімді және жылдам әдісі – кестелеу өнері. Кесте қалаған 
көлемде үлкенді – кішілі маталарға тігіле береді. Сонымен қатар кесте 
былғары, шегірен, ақ тері, боялған тері, шұға, мауыт, шекпен, кенеп, 
брезент сияқты заттарға да тігіледі. Кестелеп тігуді тігін машинасымен 
және инемен атқарады. Осы заманғы тігін машиналарының барлығында 
да кестелеп тігуге арналған жеке табандары мен пластикалары бар. 
Кесте жіптерінің жуан – жіңішкелігіне  қарай оған қолданатын біздің, қол 
иненің, машина инесінің жуан, жіңішке түрлерін шбер өзі таңдайды. 
Бізбен, қол инемен немесе машинамен тігілетін кесте тігісінің астымен 
үстінің не тартылып, не бос тастап сирек, жиі тігудің де мәні зор. Инемен 
басып, айқастырып, қайып, ілмелеп, шалып тігу арқылы кестелеу де 
көбіне алдын – ала сызып салынған өрнек негізінде орындалады. 
Айқаспен тігу үшін матаның бетін ұсақ торкөздерге бөліп, болмаса тігіліп 
отырған матаның арқау, айқас, тоқылу торкөздерін байқай отырып 
тіккен дұрыс. Сондай әрбір түскен жіп айқасы біркелкі шығады. Кесте 
ісімен кеңірек танысу үшін, оның ең күрделі және көп тараған түрі тұс 
киіз кестесі мен тұс киіздің жасалу түрлеріне тоқталып өткен дұрыс 
сияқты.    Кесте және көркемдеп тігу ою - өрнекті әшекейлеудің ертеден 
келе жатқан басты өнер түрі. Кестені қазір халықтың дәстүрінде киім – 
кешек пен төсек – орын жабдықтары, бас киім, белбеу киімнің жең – 
жағалары мен балақтары әр түрлі жамылғыштар мен кежімдер сол 
сияқты басқа да заттарды көркемдеп кестелеген. Кестелі төсек 
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сырмақты халық арасында бірнеше түр бергенімен әр жер өзінше өнер 
салып әшекейлейді. Қолөнердің қайсысы болса да қазақ халқының  
жазба әдебиеттері сияқты өзінің ашылмаған сыр сандығы бар. Біз кесте 
тұскиізге, шымылдықтың басына жарғақ шалбардың балағына, жұқа 
шапанның, шекпеннің өңіріне тігіледі (сурет 9).  
 

  
Сурет 9- Біз кестенің орындалу технологиясының  көрінісі 

 
 

3. Айкас (крест) тігіс немесе шыралжың.  Инемен тігілетін кестенің 
көп таралған түрі.  Өрнек инемен біркелкі төрт бұрышты етіп,  бір жіптің 
үстінен екінші жіпті  крест түрінде айкастырып бастырып отырады. 

Үшбасып  тігу – алдымен алғашқы екі жіпті крест түрінде тігіп алады 
да соңғы үшінші жіпті соңың белінен көлденең басып тігеді, 
нәтижесінде тең алты тармақ пішінді шығады. Бұл да көркем тігіске 
қолданылады 

Төрт басып тігу, бесбасарлап тігу – үш басып тігудің күрделі түрлері 
крес түріндегі тігістің үстінен басып тігеді. Екі түрлері жіппен айшықтап 
тігетін көркем тігіс түрлері 
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Сурет 10- Айқас кестенің орындалу үлгісі 

 

 
 

Сурет 11- Айқас тігіс тәсілімен тігілген кесте 
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Сурет 12 –Кесте өнері  

 

1. Бірінші қатарды тігу үшін, жіпті А нүктесінде матаны оң бетіне 
өткізіп, В үктесіне инені кіргізіңіз. Содан соң жұмыс жібі иненің астында 
қалатындай етіп, С нүктесінде оң бетіне шығарыңыз. 

2. Жіпті иненің шаншыма аралығы пайда болатындай етіп 
тартыңыз,  дәл солай Д және Е нүктелерінде инені матаның теріс бетіне 
өткізіп, ілмекті тігістің екінші шаншыма аралығын орындаңыз.  

3. Иненің екінші шаншыма  аралығынан орын қалдырып, инені 
матаға Ғ нүктесінде кіргізіп, жіп иненің астында қалатындай етіп, G 
нүктесінде оң бетіне шығарыңыз.    

4. Жіті иненің шаншыма аралығы пайда болатындай етіп, тартып, 
ілмекті тігісті екінші шаншыма аралығын орындаңыз.  

5. Қатарға толығымен қос ілмект шаншыма аралығын тігіңіз, 
бірінші қатар аяқталған соң, жіпті матаның теріс бетіне өткізіп, 
бекітіңіз. 

6. Екінші қатарды орындау үшін, жіпті матаның оң бетіне өткізіп, 
бірінші ілмекті тігісті орындаңыз, бірінші қатардың көлденең жібін іле 
отырып.  

7. Бір біріне  етене жақын иненің шаншыма аралықтарын 
орындаңыз.  

8. Қатардағы  қос ілмекті иненің шаншыма аралықтарымен 
толтырып болған соң, жіпті матаның теріс бетіне өткізіп, бекітіңіз.  

9. Үшінші  қатарда алдыңғылары секілді орындалады, тігу бөліктің 
сол жағынан басталады. Қос ілмекті тігістерді орындағанда, оларға 
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алдыңғы қатардың көлденең иненің шаншыма аралықтарын іле 
отырыңыз. Кестені қос ілмекті тігістермеғн орындауды 
жалғастырыңыз.  

 
  Сурет 13 – Маржанды сабақты тігіс  
 

1. Негізі. Матаға суретті салып, оны пішінге тек бұрышпен 2-3мм 
аралықта тік тігстермен толтырамыз.  

2. Маржанды – сабақты тігіс. Жаңа жіпті пайдаланыңыз. Инені А 
нүктесінде суреттің сол жағынан оң жағына өткізіңіз.  

3. Жіпті тартыңыз. Инені оңнан солға қарай бірінші тіке иненің 
шаншыма аралығының астамен, матаны ілмей өткізіңіз. Жіп иненің 
астында болуы керек.  

4. Жіпті төмен қарай тартып, ілмек тіке тігісті орағанша тартуды 
жалғастырыңыз. Бірінші маржан сабақты тігіс орыналады.  

5. Инені оңнан солға қарай келесі тік тігістің астымен өткізіңіз. 4-
пункттегідей жіптітартыңыз. Тігісті қатар біткенше орындаңыз. Жіпті В 
нүктесінде суреттің оң жағынан теріс бетіне өткізіңіз.  

6. Жіпті тартыңыз. Бұйымды теріс айналдырыңыз. Инені барлық 
тік тігістердің астымен өткізіп, жіпті тартыңыз.  

7. А нүктесінде инені шығарыңыз. Маржанды сабақты тігістің 2-
қатарын орындаңыз. Қатарлар бір-біріне етене жақын орналасуы керек.  

8. Әр қатарды пішінді сызық бойымен дәл тігіңіз. Әр қатарды тігіп 
болған соң, иненің шаншыма аралықтарын, инемен түзетіңіз. Пішін 
тігіспен толып, тік тігістер толығымен көрінбе қалғанша жұмысты 
орындай беріңіз.  
       Бұл тігіс екі сатыдан тұрады – алдымен негізгі иненің шаншыма 
аралықтары салынады, содан соң сабақты тігіс орындалады.  
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Сурет 14- Пестик  тігісі 

 
1. Жіпті оң бетіне өткізіңіз. Жіпті тарта отырып, инеге сағат тіліне 

қарсы бағытта жіпті ораңыз.  
2. Инені матаға бағыттаңыз. Иненің ұшын иненің шаншыма 

аралығының соңына жақындатыңыз. 
3. Оралған жіпті матаға қарай жылжытыңыз, жіпті тарта отырып 

инені матаның теріс бетіне өткізіңіз. Түйінді ұстай отырып, жіпті 
тартыңыз. «Пестик» тігсі орындалыды. Пестик тігісі – ұзын тіке иненің 
шаншыма аралығынан тұратын француз түйіні. Тігістің сыртқы түрі 
иненің шаншыма аралығына және түйін орамдарының санына 
байланысты.  

 
 

 

Сурет 15- Маржанды тігіс 
 

1. А нүктесінде инені матаның оң бетіне шығарып, жіпті саусақпен ұстап 
тұрып, В нүктесіне кіргізіңіз.  
2. С нүктесінде инені матаның оң бетіне жіп иненің ұшының астында 
қалатындай етіп кіргізіңіз.  
3. Жіп түйінге айналғанша тарыңыз. 
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4. Жіпті қайта тарта отырып, саусақпен ұстап тұрыңыз; инені матаға Д 
нүктесіне кіргізіп, Е нүктесінде оң бетіне шығарыңыз. Жіп түйінге 
айналғанша тартыңыз.  
5. Суреттің пішіні бойынша осы ретпен түйіндер салыңыз.  
6. Маржан тігіснің екінші қатарын бірінші қатар секілді оң жағынан 
бастап тігіңіз, түйіндерді бірінші қатар түйіндерінің аралығына 
салыңыз. Бөлік толғанша маржан тігісінің  қатарын салыңыз.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 16 - Түйіншекті тігіс 

 
     1.Жіпті А нүктесінде оң бетіне шығарасыз. Теріс бетінде В нүктесінен А  
нүктесіне иненің шаншыма аралықтарын орындаңыз.     

              2. Жіптерді инеден екі айырыңыз.  
              3. Сол жақ жіптен ілмек жасап, оны иненің ұшына кіргізіңіз. 
             4. Жіпті тартып, ілмекті иненің бойымен матаға қарай жылжытыңыз.   
             5. Оң жақ жіптен ілмек жасап, оны иненің қшына кигізіңіз. 
             6. Иненің түйіндермен толтырылған бөлігі А және В нүктелерінің аралығы  
       қашықтыққа тең болғанға дейін инеге түйінді біртіндеп кигізе беріңіз.    
             7.Түйіндерді саусақпен ұстап тұрып, инені ілмектің арасымен өткізу керек.   
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             8. Иненің шаншыма аралығын ашып, инені В нүктесіне кіргізіңіз. 
 
 
 
 
 
 
 

Жұмыс барысында қолданатын тігістер  

 
 

1. «Ілмекті» тігіс 

2. «Қос ілмекті» тігіс 

3. Түйіншектер 

4. Ілмекті тігіс 
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5. «Жартылай ілмекті» тігіс 

6. Қарапайым екі жақты тығыз кесте 

7. Төсемді тығыз кесте 

8. Ұзын және қысқа ине шаншыма аралықты тығыз тігіс 

9. «Бекіту» тігісі 

 
Тапсырма: Кестенің түрлерін мата бетінде орындау  
Әдебиеттер: [1]. 

1. Мұхамеджанұлы З. Қазақтың кесте өнері. Танымдық –көпшілік 
басылым.- Алматы, «алматыкітап баспасы» ЖШС, 2008,- 144 бет, суретті.   

Практикалық сабақ 3. 
 
Тақырыбы: Тұс киізді кестелеу технологиясымен орындау  
Сабақтың мақсаты: Тұс киізді орындау технологияларын меңгеру  
Сабақтың мазмұны: Тұс киізді мата бетінде біз кестемен дайындау 
технологиясы. Кесте жіптермен оюлап кестелеу жолдары.  

Әдістемелік нұсқау   
        Тұскиіз – сәндік және жылылық үшін, төсектің тұсына ұстайтын үй 
жихаздарының бірі.  Оны жасау үшін, күздегі уақытта  қырқылған 
жүннен нағыз басылған жұқа киіз таңдалып алынады. Қазіргі заманғы 
үй тұрмысында лайықтап, киізсіз, тек матаны кестелеу арқылы 
дайындауға болады. Тұскиіз тігетін матаны қара, көк, жасыл түсті, шилі 
тықыр бархыттарды таңдап алады. Шетін көмкеретін мата қызыл 
бархыттан, пүліштен, жібектен болғаны жөн. Тұскиізді қайткенде қара 
түсті матаға тігу міндет емес. Тұскиіздік матаның өңі тек бір түсті болуы 
керек. Матаның бетіне ою-өрнектер сызылады. Қазақтар көбіне қара 
түсті матаны таңдаған. Ол барлық ашық өңді жіп тігіле беретіндігінде 
болуы керек.       

Тұскиіз түрлері киіз беті аса дәлдікпен тығыз, тұтас кестеленіп 
немесе "П" әрпін бейнелейтін формада тігіледі. Ортасына бағалы мата 
ұсталынып, тек шеті ғана моншақпен де кестеленеді.  

Тұскиіз жасайтын қазақ шеберлерінің кесте тігу мәнері Орта Азия 
шеберлері қолданатын "тамбур", яғни "тізбек" тігісі болғанмен өзіндік 
ерекшеліктеріне де тоқталу керек. Мысалы, бұрын тұскиіздер оқаланып, 
зер салып, шетін аң терісімен жұрымтап та жасаған.  

Кестелі түпкиіздің төгілген суды сіңіргіштік, ыстық тағамдардың 
жылуын ұзақ сақтағыштық, қойылған бұйымдарды ұстап тұтқанда 
дыбыс шығармаушылық қасиеттерін химия, физика пәндерімен 
байланыстыра айтып қана қоймай газет, журналдарды пайдаланудың 
тазалаққа жатпайтындығын де ескерту керек. Түпкиіз ыдыстың 
формасына байланысты дөңгелек, сопақша етіліп те жасалады. 
Оқушыларға үйлерінде түпкиізді қай бұйымның астына қою үшін 
жасайтынын ойланып, сол бұйымның өлшемдерін әкелу тапсырылады. 
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Ал, тұскиізді қалауынша демалыс кездерінде жасауға мүмкіншілік 
болатыны ескертіледі.   

Түпкиіздің екі қабатын беттестірген кезде мата ысырылып кетпес 
үшін өзара перпендикуляр диаметрі бойымен және дөңгелек бойымен 
көктеп алғаның қажеттілігін айту. Егер түпкиіз бетінің матасы аса жұқа 
болса, астар мен беті арасына басқа маталардан бірнеше қабат, немесе 
ватинді қосып тігіп қалындатуға болады. Түпкиіз шеті сетінеп кетпес 
үшін және екі беттестірілген қабат матаны біріктіру үшін, әрі сәнділік 
үшін оқушы өзі қалаған көркемдік шет тігісінің бір түрімен тігуге     

кіріседі. Түпкиіз ылғал болғанда, кептіру үшін немесе қабырғаға іліп қою 
үшін, ілгек тағу қажеттілігі де ескертіледі.  

Тұс киіз және оны кестелеу  
 

Кестелі тұс киіздің халық арасында ең көп тараған негізгі үш түрі 
бар. Оның біріншісі – тұтас матаны әр түсті жіппен шымқай кестелеу, 
екіншісі - әр түрлі маталарды оюластырып кестелеу, үшіншісі – 
маталарды бөлек кестелеп, киіз бетіне оюлап жапсыру. Сонда мұндай 
түс киіздің бір жері мата, бір жері киіз болып көрініп тұрады. Ертерек 
кезде қара былғарыны ақ күміспен әшекейлеп те түскиіз жасаған. 
Осындай былғары түскиіздің сирек кездесетін бір түрі Алматыдағы 
мемлекеттік өлке тану музейінде сақтаулы.  

Тұтас матаға кестелегенде тұс киіздің көлеміне қарай лайықты 
мөлшерде шымқай қара, көк, ақ, сары, жасыл немесе қызғылт, сары 
түстес тұтас бархыт, мауыт, шұға, атлас маталарының бірін ғана алып, 
оны түрлі түсті жіптермен өрнектеп кестелейді. Және айнала шетін өзге 
түсті матамен көмкереді. Әдетте тұс киіздің мұндай тұтас матаға 
жасалған кестесі киізбен астарланады. Кестелі матаны астар киізге 
жапсырып сырады да тек шеткі көмкерулер арқылы ғана жапсырып 
тігеді.  

Әртүрлі матаны өзара оюластырып кестелегенде кестеші өз 
қалауынша түстері әртүрлі бірнеше бөлек маталарды бір – біріне 
оюластырып, сол ою тігістерін бойлай кестелейді. Кейде тіпті тек ою 
жапсарларын ғана емес, ою -өрнектерінің ішін де кестемен толтырады. 
Кесте жібінің бояу түстері ұлттық мәнерге қарай кезектесіп (ақ, қара, 
жасыл, қызыл, көк, сары және т.с.с.) орналасады.   

Тұс киіз кестесі көбіне бір тұтас мазмұндағы бірнеше ою-
өрнектердің жиынтығынан, яғни бірнеше өрнектердің ұнамды үйлескен 
тұтас желісін жасау негізінде тігіледі. Мысалы, кестелеуге арналған 
матаның шетін ені 10-  
12 см –дей өзге түсті матамен көмкереді. Кейде матаның шетін 
көмкерудің орнына оны кестелейді, кейде машинамен өрнектеп тігеді. 
Содан кейін ортадағы матаға 2-3 дөңгелек не ромба бейнелі сызықты 
кестелеп алып, оның ішін «гүл», «түйетабан», «қошқармүйіз» сияқты 
оюлардың бірімен толтырып кестелейді. Қатар орналасқан 
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дөңгелектердің, ромбалардың аралығындағы қолтықшаларын мүйіз 
тектес оюлармен толтырады. Ортадағы дөңгелек (табақ) өрнектермен 
қолтықшалардағы үш бұрыш бейнелес өрнектер тігіліп болған соң, тұс 
киіздің төрт бұрышы кестеленеді. Бұрыштарға мүйіздердің басы ортаға 
қарай сұғына келетін және бұрышты толтырып тұратын өрнектер 
түсіріледі.   

Тұскиіз бетін матамен оюлап кестелеу қазақтың дебіске дейтін 
жеңіл сырмағына ұқсас келеді. Оюлап кестеленетін тұскиіз бырыңғай не 
шымқай ақ, не шымқай қара болады. Тұс киіз жасаушы шебер осы 
киіздің бетін оюлайтын маталардың түстерін өз қалауынша таңдайды. 
Бұл түстер көпшілігінде 3-5 түрлі болып, мұнда да тұс киіздің шеті 
әртүсті жіптермен өрнектеліп, кестеленген бір түсті матамен 
көмкеріледі. Көмкеруден кейін киіздің ені 10-15 см-дей жолақ болып 
қалдырады. Бұл жолақтың екі жақ шетін ұзына бойына бір түсті жіппен 
жиектеп, кестелейді. Жиек кестесін көрнекті ету үшін,оны екі-үш рет бір 
–біріне тиістіре қайталайды. Мұны тұс киіз кестелігінде де «су» деп 
атайды. «Су» өрнегінен қалған қара немесе ақ киізге, сондай –ақ «су» 
өрнегінің ортасында қалған төрт бұрышты таза жеріне әр түсті 
маталардан ою бастырылып, бұл оюлардың да жапсарлары 2-3 қатар 
әртүсті жіппен кестеленеді.  

Тұс киіз көбіне төсектің тұсына ұсталады.  Сондықтан оның 
төсектен төмен түсіп тұратын шетін көмкеріп жиектемейді. Кейде тұс 
киіздің ең үлкен беті де бөлек – бөлек оюластырылған маталармен жеке 
– жеке кестеленіп құралады. Кейде тұс киіздің көмкеруінен төменгі «су» 
жиегіне дейінгі арасын өрнектейді де, ортасын, яғни ең үлкен бетін 
өрнексіз ашық тұсті матамен (көбінесе ши бархытпен, пүлішпен) 
жабады.  

Кейбір кестелі тұс киіз өрнегінен көк, қызыл, ақ, қара, сары, жасыл 
сияқты 5-6 түсті жіпті көруге болады. Бірақ осы түстердің бәрі 
үйлесіміне, жұртқа ұнауына қарай кезектесіп отырады.  

Қазақтың көне үлгісімен кестеленген тұс киіздерде «су», «мүйіз», 
«гүл», «жапырақ», «шырмауық», «түйе табан», «айбалта», «алқа» оюлары 
жиі кездеседі. Ел аузындағы ертек – аңыздар мен қарт шеберлердің 
айтуына қарағанда мұндай өрнекті тұс киіздер жазғы жайлаудың 
бейнесін беретін көрінеді. Жайқалған гүл – жапырақ, жайылған мал, 
ағын су ою-өрнектері  жарасты жастықтың, жаңа өмірдің символы 
ретінде салынған. Сондай – ақ аңшылыққа және жорық жабдықтарына 
байланысты ұғымның нәтижесінде келіп туған ескі тұс киіздердегі 
кестелер де осындай жайларды аңғаратыны мәлім.   

Қазақтың тұс киіз, дастархан, үзік, дәдеге, құралдарына көп 
кездесетін «табақ» өрнегі жайында академик Ә.Марғұланның «Табақ 
көне әдет – ғұрып ұғымының тілінде мал – мүлік, сонымен қатар бөлек 
үй, от болған ошақ, орданың белгісі деген ұғымды білдіреді» деген 
түсінігін еске алсақ, тұс киіз бетіне «табақ» өрнегінің көбірек кездесуі 
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белгілі бір сюжеттік мазмұнынан туғандығын түсіну қиын емес. Әдетте 
тұс киіздің ең алдыменен ұзатылатын қыздың отауына немесе төсек 
орын жасауларына арнап жасалады.  

Ою-өрнекті мата бетіне түсіру жолдары 

Ою-өрнекті шебер меңгере білген тігінші, сызбай, негізгі тепе – 
теңдікті еске ала отырып, тіге береді. Өзі сыза білетін тігіншілер, ою-
өрнекті матаға түсіру үшін, бірнеше тәсілдерді қолдануына болады. Уыз 
сүтпен сызады. Ол болмаған жағдайда, сүттің кілегей қаймағын сүтпен 
сұйылтып алып, аздап тұз қосып, сызуға болады. Немесе аздаған ұнды 
жылы суға езіп сызады. Қант қосып дайындалған қоспаны пайдаланып, 
сіріңкенің бір тал шырпысымен де сызады. Өрнекті түсіріп отырғанда, 
оның  кептірілуін ескерген жөн. Бұл көне тәсіл. Қазіргі жағдайда түрлі 
қарындаштарды пайдалануға мүмкіндік бар. Ұнтақ борды қолдануға 
болады. Бірақ, қарындаш, ұнтақ бор сол уақытында ғана болмаса, өшіп 
қала береді. Түрлі қарындашпен немесе ұнтақ бормен өрнек 
жолақтағанда дәлме – дәл түсу үшін қалыңдау қағаз бетіне әрбір өрнегін 
толық түсіріп болған соң, жолақ ізін бастыра, инемен жиі етіп тесіп алып, 
матаға қойылған өрнекті қағаздың үстін ұнтақ бормен сүртіп жүргізеді. 
Соңынан өрнекті қағазды көтеріп қарасаңыз, қағаз астындағы мата 
бетіне ақ жолақ өрнек салып қойғанын көресіз. Кестені енді соның ізімен 
тіге беруіңізге әбден болады.   

Тұскиіз тігетін жіп дайындау жолдары  
Шеберлер жіпті әртүрлі жолмен дайындай береді. Көбінше дайын 

жіптерді пайдаланады:  
• Жібек жіп;  
• Жүн немесе жейде тоқитын кенеп жіп;  
• Түрлі түсті орамал жіптерін суырып та қолданады.  

Көне заманнан бері қазақтар дәйлемды матаның екі жібін бірдей суырып, 
жалғап пайдаланады. Мұндай жіптің көлденең жібін 5 талдан, ұзын жібін 
3 талдан топиап, жалғап немесе шалу әдісімен алып, оңнан солға қарай, 
ұршықпен иіру арқылы дайындап тігеді. Дәйламбының ұзын жібі ешбір 
жалғаусыз шығады. Көлденең жібін матаның екі жағынан суырып  
топтайтындықтан, ширатып жалғауға немесе түйіп жалғау әдісімен 
дайындауға болады. Жіпті солға қарай иіреді. Иірген кезде жіпті аздап 
дымдап иіруге болады. Дәйламбы жібінің негізгі қасиеті – көп оңбайды. 
Кестенің тігу шеберлігіне қарай, бұл жіп өте өңді, жиі тігісте сәнді 
көрінеді. Сондай – ақ ақ жіпті түрлі түсті бояуларымен бояу арқылы да 
пайдаланады. Бірақ бұл жіптер тез өң бергіш, қуарғыш келеді.  

Қолданатын матаға кестелеу жолдары 
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Бірінші дайындау процесі 

Кестені бізбен кестелейді. Кестелеу үшін әртүрлі жіптерді 
пайдаланады. Кестенің кейбір түрлері селдір матаға түсіріледі. Ұсақ 
бұйымдарды әдетте дөңгелек кергіште кестелейді. Матаны кішілеу 
шеңберге салып, үстінен үлкен шеңберді кигізеді де кереді. Жұмыс 
жылдамырақ жүруі үшін инені екі қолмен шаншиды. Кейбір кестелер 
кергішсіз тігіледі: матаны бас бармақ пен шынашақтың көмегімен сол 
қолдың  үш саусағы біркелкі етіп керіп тұрады. Матаға инені оң қолдың 
ортаңғы саусағымен шаншиды. Егер суреттің немесе гүлдің өлшемі 
кестеленетін бұйымның көлеміне сәйкес келмесе, онда суретті үлкейтіп 
немесе кішірейтуге болады. Қоңырқай түсті маталарға суретті көшіргі 
қағаз арқылы калькаға түсіріп, сосын сурет нұсқасын түрлі түсті 
карандашпен сызады. Мәуіті, бархыт, жібек маталарға суретті мына 
әдістермен түсіреді.: сурет салынған темекінің  жұқа қағазын матаға 
салып, сурет нұсқасының бойымен көктеп шығамыз, сосын қағазды еппен 
жыртып алып тастайды, сонда мата бетінде жіппен тігілетін сурет 
нұсқасы қалады.   

 

 

Екінші дайындау процесі 

  Ал үлбіреген ашық тұсті матаға сурет түсіру үшін бірінші суреттің 
үстіне басқа бір матаны жабады да, үстінен әйнекпен бастырады, ал 
әйнектің астына лампа қояды. Әйнектің үстіне кесте төгілетін матаны 
жуып, лампаның жарығы көрсетіп тұрған суреттің нұсқасын 
карындашпен матаға түсіріп алады. Егер суретті дайын бұйымнан көшіріп 
алатын болса, онда кестенің үстіне ақ қағаз салып, оның үстіне көшіргі 
қағаз төсейді де, үстінен үйкелейді, содан кейін ақ қағазға түскен сурет 
таңбасын қара қарындашпен сызып алады. Кестелеу кезінде жіпті 
түйіншектеуге болмайды.  

Үшінші дайындау процесі  

Кестелеуді бастар алдында жіпті матаға төмендегі тәсілдермен 
бекітеді: бірінші инені бірнеше рет шаншып, ұсақ тігістер жасап алу керек, 
ол жер артынан кестемен жабылып кететіндей болуы керек;  екінші инені 
бір рет шаншып алып, жіпті матадан ақырына дейін суырмай, қалған 
ұшын екінші рет ине шаншып, үстінен  тігіп алады. Ою - өрнектің сыртқы 
сызықтарының бір пішінінен екінші формаға ырғақты өтулері, бірін бірі 
қайталай отырып, жаңа өрнектер құрау, бояу түстерінің бір – бірімен 
гармониялы үйлесімі әсем сазды әуен құрайды.  
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                        Гүлдерді біз кесте арқылы жасау      

 
Гүлдерді әртүрлі әдістермен жасайды. Мұндай әдемі гүлдерді киімге 

сәндік әшекей ретінде, омырауға неше түрлі алтын жіптермен жасайды.  
Ал бұйымға жасау үшін алдыменен дайындап алынған қиық маталарға 
арнаулы бормен гүл өрнектерін салып алып, содан кейін әртүрлі 
кестелермен біз құралы арқылы кестелеп тігеміз. Ал өзімнің диплом 
жұмысымда орындаған кестелеу мына түрде жүргізіледі.  

Алдыменен мата бетіне таңдап алынған гүл өрнектерін арнаулы бор 
немесе сабын қалдықтарымен саламыз. Содан кейін салынған матаны 
кергіш арқылы кереміз, өйткені мата үтіктілген көрніс береді. Екінші 
жағынан жіптер жатық орындалады. Жіпті біз иненің көмегімен матаның 
сол бетіне тесіп шығарып, сол қолымызбен біз үшына жіпті іліп, кейін 
қарата тартамыз. Сол уақытта жіп керіліп ілмек жасайды.  

Тұскиізді кестелеу тәсілі   
Тұскиіз тігетін материал 5 метрден астам болу керек. 80 смх 60 см 

көлемдегі екі жұп 4 ағаш керек (майдаланып, жұқалап жонылған болу 
керек).  

Содан кейін кергіш жіптен жүйрік біз қажет. Көне үлгідегі 1- 
тұскиізге көз салыңыз. Онда 1 саны  салынған шеткі бөлігіне, қызыл 
пүлішпен көмкерілген түссіз киіздің көмкерілуі. Бұған ақ, сары, жасыл 
жіптермен, шытыра және қос бүйрек, сағат бау сияқты өрнектерді жай 
машина тігісімен түсіріп, түскиіз көмкеру қоспасына ноқадан немесе 
жібек матадан, таспа (лента) басылады. Ноқа деген – жылтыр (алтын 
немесе күміс жіп) жіптен жасалған таспа. Ол табылмаса, ақ, сары, ирек 
болса да жарайды. Түскиізде 2 саны тұрған ирек бөлігін тұскиіз құры деп 
атайды. Тұс киіз құрын иректеп те, ирексіз алуға да болады, оны өз 
талғамыңыз біледі. Сіз егер ирек құрын таңдап алғыңыз келсе, 40-52 
нөмердегі өрнектердің қай ұнатқан біреуін ғана алып, айқастырып 
сызып орналастырасыз. Бір тұскиіз құрына әртүрлі құр өрнегін сызуға 
болмайды. Онда ұнамсыз көрінеді. Тұскиіз құрындағы ирегін алақұрт 
тігісімен (екі түрлі жіпті алалап) тіккен жөн. 3 саны тұрған бөлігін 
тұскиіз суы деп атайды. Оған да алақұрт ирек және шаршы түрін салып 
тігуге болады.  

Ирек су салсаңыз (2,4,6 рет), бізіңізді санап шаншып, екі түрлі 
жіппен тіксеңіз ирек шығады. 2,4,6,4,2, деп, санымен 5 рет қайталап, екі 
түрлі жіппен тіксеңіз, суыңыз шаршы өрнегін салып шығады. Оны өз 
қалауыңыз біледі. Бұл сіздің төзімді, еңбекқолығыңызға сын. 4 саны 
жазылған жер тұскиіздің негізгі орта бөлімі. Бұл кеңістікке сіз дөңгелек 
сызу өрнегінде бүтін шаршы сызу (төрт бұрыш) салуңызға да болады. 
Тек ол үшін әбден таңдап алған біртүрлі өрнекті ғана дұрыс 
орналастыра білсеңіз болғаны. Негізгі ескеретін нәрсе – тепе- теңдікті 
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дұрыс сақтай білу керек. Дөңгелек өрнек қаласаңыз 1-22 - нөмерге 
дейінгі немесе шаршы сызу өрнегін қаласаңыз, 23-39 – нөмерге дейінгі 
өрнектердің біреуін ғана таңдап алып, жоғарыдағы көрсетілген әдіс 
бойынша матаға түсіріп тігесіз. Дөңгелек және шаршы суларын да 
көрсетілгендей «ала құрт» тігіс әдісімен тігуіңізге болады. Тұскиіз 
құрындағы 5 саны жазылып тұрған жері қызыл, тұскиіз ортасының 
қосылған жері бұл қоспаны да қию қоспасы сияқты жоғарыдағы 
көрсетілген әдіспен қосып жасайсыз. 6 саны тұрған жері – ирек құр, 7 
саны жазылған жері – екі 
су арасы бос тұрады. 8 саны жазылған жері – ортасы. Тұскиіз басының 
негізгі орта бөліміне қандай (дөңгелек шаршы) түрін таңдап алсаңыз, 
сондай түрін ортасына орналастырғаныңыз жөн. Өрнек сызуын екі түрлі 
етуге де болады. Не бірдей шаршы, не бірдей дөңгелек болғаны жөн. 
Қолтырмаш сызуын да 63-66- суреттерден тарылтып салуыңызға 
болады.Тұскиіз бауларын шымылдықтың балдақ бауындай етіп тағып, 
түбіне бірден немесе 3-3 тен түйме қадап, екі жағына үкі жүнен бір тобын 
қадасаңыз одан әрі әрлене түсетіні даусыз. Тұскиіздің кілемге ұқсастау 
үлгісін алып қарасаңыз, көне түрінен айырмашылығы – төрт жағын 
айнала пүлішпен немесе қандай бір жібек матамен көмкереді. Бұл 
тұскиіздің ортасын басқа өңді матамен салуға да, салмауға да болады. 
Негізінде жаппай бір түсті матадан алып, өрнегін дұрыс орналастырып 
тіксе, кілемнен асып түседі, 3 саны жазалған құрының сызуына 40-62 – 
суреттегі ою-өрнекті таңдап алып түсіресіз. Бұл тұскиіздегі 1 саны 
жазылған жер – көмкеру. 2 саны – су және қоспа, 3саны – құр, 4 саны – су 
және алақұрт. 5 саны – қолтырмаш деп аталады, 6 саны жазылған жерге 
шаршы немесе дөңгелек үлгідегі ою-өрнектер сызылады. Мұнда шаршы 
немесе дөңгелек 3 қатар болап та түседі. Мұндай түскиізді 5-7 метрге 
дейінгі матадан тігуге болады. Тек дұрыс сыза білсеңіз болғаны. (Бұл 
үлгіде қағаз көлеміне қарай екі қатар дөңгелек орналасқанын көресіз). 
Қайткенде де шаршы не дөңгелек үш қатардан төрт қатарға дейін 
орналасады (көлденеңінен), ұзындығы мата көлеміне қарай ретімен 
орналасады. Тұскиіз шеңберінің сыртқы өрнегін неше түрмен әрі қарай 
түрлендіріп, сызаберуңізге болады. Егер материалыңыз 5 метрден артық 
алынып немесе шеңбер санын азайта салғыңыз келсе, шеңбер сыртына да 
өзіне сәйкес оюмен өрнектер, ашық өңді жіппен жұп етіп тіксеңіз 
қолыңыздағы ісіңіздің одан әрі жандана түсуі сөзсіз. Мысалы, бидайдың 
өрнегі (20 - сурет) сары түспен тігілгені жөн. Осыны көрген адамның 
ойында нанға деген құрмет тұрары даусыз. Жоғарыда көрсетілгендей 
кергіш ағаш дайын болған соң, астарланған тұскиіз материалын берік 
жүн жіппен керіп аласыз. Жібіңіз бұл үшін ерте дайындалып тұруы қажет. 
Жұмысты жүргізу үшін ең керекті құрал – біз.  

Біз іс тігетін тебеннен соғылғаны жөн. Оның сабын арнайы жонылған 
ағаштан жасауға болады. Біз жасау әдісі – тебеннің темірін ыстық жанған 
отқа салып қыздырып, қатты қызған соң суға салып жасытып алып, 
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ұшынан кішкентай кесіп тастап, қайта ұштап, егеумен егеп отырып, 
пышақпен қиып, ілмегін, яғни қармағын шығарасыз.  

Ағаштан жонылған арнайы саптың ұшын ыстық бізді ағашты күйдіре 
кіргізіп, мөлшермен орналастырып болған соң, бізді ескі киізге 15-20 
минут уақыт шаншып барып, ысып жаттықтырып алып, тіге беруіңізге 
болады. Осы талаптардың барлығы орындалған соң ғана, ұлттық 
қолөнерінің бірі тұскиіздің өз төрімізде ілініп тұрарына күмәңіңіз 
болмасын.  
 
 

 
 

Сурет 17- Кестеленген тұс киіз 
 
 
Әдебиеттер:  
1. Ысқаққызы Ә. Сырмақ өнері. Танымдық – көпшілік басым. Жоғарғы 
сынып оқушылары мен педагогтарға, көпшілік оқырман қауымға 
арналғын. – Алматы. «Алматыкітап» ЖШС, 2007. – 232 бет, суретті.  

 
 

Практикалық сабақ 4. 
 
Тақырыбы: Төсек сырмақ түрлері   
Сабақтың мақсаты: Төсек сырмақты орындау технологияларын меңгеру  
Сабақтың мазмұны: Төсек сырмақта қолданатын оюлар.  Төсек 
сырмақты көркемдеп кестелеу 
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Әдістемелік нұсқау   

ТӨСЕК СЫРМАҚ ТҮРЛЕРІ   

Төртіншісі- төсек сырмақ,төсек алды сырмағы немесе төсеніш 
сырмақ деп аталады.  Көлемі 2-2,5 метр,  жер төсектің орнына немесе  
төсектің алдына төсейді.  Сырмақтардың  кейде 1-1,5 метрлік шағын 
түрлері де кездеседі.  Олар бір кісілік сырмақ деп аталады.   Сырмақтың 
көбінесе ені тар,  1,5-1,7 см шамасынан аспайды,  ал ұзындығы 2-3 метр,  
кейде оданда артық болады.   

Төсек сырмақ сөзінің төркіні ( этимологиясы ) белгісіз десе де киізді 
қабаттап сыру немесе төсеніш ретінде жерге сыра салу, сүйрете салу 
сияқты мазмұннан туындады ма деген жорамалымыз да жоқ емес. Төсек 
сырмақ деген мүліктің тұрмыс талабындағы мазмұны төсеніш. Адам өз 
тарихында төсенішті қай кезде қажеттеніп, қашан пайдаланды екен. Ал 
айда жамбасын жер батудан, жамбасына сыз өтуден сақтану сезімі дәуірі 
мен төсеніші дәуірі тұрғылас зор. Ту баста төсеніш ретінде нелерді 
пайдаланылғанына алуан түрлі жорамал жасауға болады.  

Бірақ бізге керекті мүлік ретінде тұрмыс жабалықтарының бірі 
ретінде пайдаланылған төсеніштер әсіресе, етене жақын ұлттық 
тұрмыстағы – терімен киіз төсеніштер. Тері жамылғы мен тері төсеніші 
дәуірі тым ерте болар – ау. Ал қазіргі киіз төсеніштер мен киіз 
жамылғылардың өзі қай кақытта тұрмысқа енгені белгісіз. Көшпелі 
жорықта саятты тұрмыс талабына өзінің өмір шеңдігімен, 
табандылығымен мықтап етене қалыптасқан, төсеніштер мен 
жамылғылар – шымқай бір түсті кесек киіз, түрлі – түсті текемет, алуан 
түрлі сырмақ, қомша, от киіз, арнайы қабаттап жасалған киіз, төсек 
сырмақтары. Аң терілері мен мал терілерінен жасалған төсеніштер – 
жарғақтар, бөстектер, тулақтар. Мал жүнімен түбітінен есіп, ширатып 
ызылған, иіріп ермекке тоқылған төсеніштер. Сондай – ақ қой мен түйе 
жүні тартылған сырты тері жарғақ төсеніштер. Қой мен түйе жүні 
тартылған сырты мата – жамылғы көрпе, төр көрпе, төсек көрпе, жамбас 
көрпе, ат көрпелер. Құс жүні мен құс мамығы салынып жасалған құс 
төсектер, көрпелер, құс жастықтар. Әрі киім, әрі сулық, әрі төсеніші – 
тайжақы, кебенек, қаптал шекпен, қаптал тон, қаптал ішік, қаптал шапан, 
қаптал сулықтар. 

 
ТӨСЕК СЫРМАҚТА ҚОЛДАНАТЫН ОЮЛАР   

 
Орнамент - әсемдеу, сәндеу деген ұғымды білдіретін латын сөзі. 

Қазақ тілінде бұл термин ,,ою-өрнек,, болып айналып жүр. Бұл сөздің 
ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп 
қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып бедер түсіру деген мағына 
жатады. Қазақтың ою-өрнектерінің түрлері де, атаулары аса көп. Ою-
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өрнек қолдану орнына, заттың материалдары мен түр- түсіне қарай 
түрленіп отырады. 

Басты белгісіне қарай гүлді өрнек, торлы өрнек, өрнекті таспа болып 
үшке бөлінеді. Бейнелік нышанына қарай геометриялық өрнек, 
зооморфтық өрнек, көгеріс өрнек, ұласымды өрнек, қиял – ғажайып 
өрнек деп беске тармақталады. Көгеріс өрнектерде гүлді өсімдіктер мен 
шөптесін дақылдар бейнеленеді. Қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің 
арасында «бұтақ», «бүлдірген», «гүл», «жапырақ», т.б. алатын көгеріс 
өрнектер де бар. Мәселен, ою-өрнек үлгілерінде сол өрнекті тудырған 
рудың таңбалары оюдың ең негізгі құрамды бөлімі ретінде еніп отырған.  

Өнер зертеуші Сейсен Мұхтарұлы: «Оюды оқуға бола ма ?» атты 
мақаласында «Ру таңбалары ою-өрнектің көптеген айшықты үлгілерінде 
Дулаттың «бүтін ай» таңбасы, Жалайырдың «тарақ» таңбасы, 
қоңыраттың «босаға» таңбасы, Қыпшақтың «қос әліп» таңбасы, Адай мен 
Төлеңгіттің «жебе» таңбасын, Найман руының «бір тармағы» таңбасы 
суреттеледі» дей келе, сонан келіп туындайтын рулық үлгілерге 
тоқталады. 

Төсек сырмақ жасаушы шеберлер  өзі білетін    немесе қолында бар 
ою үлгілерінің  қайсысын алып,  оны қалай орналастыруды 
қарастырады.  Сонымен қатар  киіздің көлеміне  қарай оны кесіп,  
қырдасыны көп түсірмеу жағын да ойластырады.  Сонан кейін  сырмаққа 
арналған  киіздің оң бетін еденге жаяды.  Таңдап алынған  ою-
өрнектердің  қағаз бен тықыр теріге немесе  клеенкаға  түсірілген үлгісін  
киіздің үстіне салып, сол үлгінің  ізімен өткір пышақпен немесе 
қайшымен  мінсіз етіп қиып алады да  сырмақ бетіне салады.  Оң беті 
қара киізден  ойылған болса, оның ортасы  ақ киіздің ортасына түседі.   

Сырт оюлары  ақ киіздің шетіне келіп, ақ киіздің  осы қара шеттің  
ішінен орналастырылған, екі түсті,  оны жөрмеп тігеді.   

Осы тәртіппен  сырмақтың оюлы  беті құрастырылып болған соң ою 
жоспарларының  үстінен боялған жиек бастырады.  

Мұны жиектеу дейді.  Оюларын жиектеп басып болған сырмақты  
астар төсеп,  бетпен қоса сыриды.  Сырудың   тігісі де екі түрлі:  біріншісі- 
жеке жіптің өзімен әрлі-берлі тік шаншып сыру арқылы тігу де,  екіншісі- 
қос жіппен сырып тігу.   Бұл әдіс инедегі  жіптің астынан  тағы бір жіпті  
бос төсей отырып сыру арқылы іске асырылады.    

 
ТӨСЕК СЫРМАҚТЫ КӨРКЕМДЕП КЕСТЕЛЕУ 

 
  Кесте және көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе 

жатқан  элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жәй инемен 
әшекейлеп тігу барлық халықтарға да ортақ өнер. Қазақ халқының 
дәстүрінде киім-кешек пен төсек – орын жабдықтары, қалыңдық пен 
күйеудің батырлар мен сауыққойлардың (салдардың) бас киімі, белбеуі, 
киімнің жең-жағалары мен балақтары әртүрлі жамылғыштар мен 
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кежімдер және басқа да осы сияқты жол- жорық, үй-іші мүліктері кесте 
өрнегімен жиі безендірілетін.  

Халық салтында мұндай өрнектеудің кейбіреулері күні бүгінге дейн 
сақталып келеді. Оның себебі әдемі ұнасымды кесте ою-өрнегінің барлық 
түріне бірдей қолдануға тиімді. Міне, осы сияқты бізбен, машинамен 
инемен көркемдеп тігілген кестені әшекейлеп кестелеу (художественная 
вышивка) деп атайды. Өнер қазынасының сарқылмас мухиты халық 
«адам өнерімен әсем, аң жүнімен әсем» деп келіп, «кестені көңіл сызады, 
қол тігеді, көз сынайды» деп қорытқан. Кесте өнері осы айтылғандай 
нағыз халықтың, алуан әдсі, таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ 
халқына тән байырғы көне түрлері: біз кесте, ақас тігу, айқыш-ұйқыш 
тігу, басып тігу, қайып тігу. Біз кестенің шым кесте және әредік кесте деп 
аталатын екі түрі бар.  

 
КӨРКЕМДЕП ТІГУ ӨНЕРІНДЕГІ КЕСТЕНІҢ ТҮРЛЕРІ   

 
Біз кесте дөңгелек немесе төрт бұрышты етіліп керігіш ағашқа 

керілген материалдың бетіне түсірілген ою-өрнек бойынша қармақты 
бізбен өткермелеп шалу арқылы кестеленеді. Ұлттық ою - өрнегі мен 
әшекейлеп тігу ісі туралы айтқанда бізбен кестелеу мен инемен 
көркемдеп тігудің екеуі де халық арасына кең тарағанын ұмытпаған жөн. 
Әйтседе түстері біріыңғай тұтас, ақ, көк, қара, сары, қызыл матадан неше 
түрлі өрнектелген әдемі бұйымдар жасаудың ең тиімді және жылдам 
әдісі – кестелеу өнері. Кесте қалаған көлемде үлкенді – кішілі маталарға 
тігіле береді. Сонымен қатар кесте былғары, шегірен, ақ тері, боялған 
тері, шұға, мауыт, шекпен, кенеп, брезент сияқты заттарға да тігіледі. 
Кестелеп тігуді тігін машинасымен және инемен атқарады. Осы заманғы 
тігін машиналарының барлығында да кестелеп тігуге арналған жеке 
табандары мен пластикалары бар. Кесте жіптерінің жуан – жіңішкелігіне  
қарай оған қолданатын біздің, қол иненің, машина инесінің жуан, 
жіңішке түрлерін шбер өзі таңдайды. Бізбен, қол инемен немесе 
машинамен тігілетін кесте тігісінің астымен үстінің не тартылып, не бос 
тастап сирек, жиі тігудің де мәні зор. Инемен басып, айқастырып, қайып, 
ілмелеп, шалып тігу арқылы кестелеу де көбіне алдын – ала сызып 
салынған өрнек негізінде орындалады. Айқаспен тігу үшін матаның 
бетін ұсақ торкөздерге бөліп, болмаса тігіліп отырған матаның арқау, 
айқас, тоқылу торкөздерін байқай отырып тіккен дұрыс. Сондай әрбір 
түскен жіп айқасы біркелкі шығады. 

Кесте ісімен кеңірек танысу үшін, оның ең күрделі және көп тараған 
түрі тұс киіз кестесі мен тұс киіздің жасалу түрлеріне тоқталып өткен 
дұрыс сияқты.    Кесте және көркемдеп тігу ою - өрнекті әшекейлеудің 
ертеден келе жатқан басты өнер түрі. Кестені қазір халықтың дәстүрінде 
киім – кешек пен төсек – орын жабдықтары, бас киім, белбеу киімнің жең 
– жағалары мен балақтары әр түрлі жамылғыштар мен кежімдер сол 
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сияқты басқа да заттарды көркемдеп кестелеген. Кестелі төсек 
сырмақты халық арасында бірнеше түр бергенімен әр жер өзінше өнер 
салып әшекейлейді. Қолөнердің қайсысы болса да қазақ халқының  
жазба әдебиеттері сияқты өзінің ашылмаған сыр сандығы бар. 

 
  КЕСТЕ ЖІПТЕРІМЕН ОЮЛАП КЕСТЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ  

 
Біз кестені түсіру үшін, міндетті түрде негізгі матаның астынан астар 

ретінде кесте төгілетін жерге желімделетін мата қойылады. Содан кеиін 
матаға кестенің бедерін бормен немесе басқа белгілеу әдісімен түсіреді. 
Мата міндетті түрде кергішке керіледі. Содан кейін алғашқы өрнек сұлба 
бойымен түсіріледі.  

Біз кесте түсірудің өзінің бірнеше түрі бар. Біріншісі - өрнек бойымен 
тік тігістер жүргізу. Оны бүкіл өрнек бойына бірнеше қатар етіп 
жүргізеді. Екіншісі - өрнектің іші гүл, күлте, жапырақ және басқа 
суреттер түрінде толтырылып, 1-3 қатар нәзік желілермен шектеледі, 
үшіншісі – біз кесте оған дейінгі жапсырманы әдіптеп тұрады. Төртіншісі 
– біз кесте оған дейін түсіріліп, бастыра кестеленген өрнекті шетінен 
әдіптейді. 

Кестелеу халық арасында ең көп тараған. Оны кестелеудің үш түрі 
бар. Оның біріншісі – тұтас матаны әр түсті жіппен шымқай кестелеу, 
екіншісі - әр түрлі маталарды оюластырып кестелеу, үшіншісі – 
маталарды бөлек кестелеп, киіз бетіне оюлап жапсыру. Сонда тұскиіздің 
бір жері мата, бір жері киіз болып көрініп тұрады. Ертерек кезде қара 
былғарыны ақ күміспен әшекейлеп те тұскиіз жасаған. Осындай былғары 
тұскиіздің сирек кездесетін бір түрі. Тұтас матаға кестелегенде 
тұскиіздің көлеміне қарай лайықты мөлшерде шымқай қара, көк, ақ, 
Сары, жасыл, немесе қызғылт, Сары түстес тұтас барқыт, мауыт, шұға, 
атлас маталарының бірін ғана алып, оны түрлі – түсті жіптермен 
өрнектеп кестелейді. Және айнала шетін өзге түсті матамен  
көмкереді. Әдетте тұскиіздің мұндай тұтас матаға жасалған кестесі 
киізбен астарланады. Кестелі матаны астар киізге жапсырып сырады да 
тек шеткі көмкерулер арқылы ғана жапсырып тігеді.  Әр түрлі матаны 
өзара оюластырып кестелегенде кестеші өз қалауынша түстері әр түрлі  
бірнеше бөлек маталарды бір – біріне оюластырып, сол ою тігістерін 
бойлай кестелейді.  Кейде тек ою жапсарларын ғана емес, ою - 
өрнектерінің ішін де кестемен толтырады. Кесте жібінің бояу түстері 
ұлттық мәнерге қарай кезектесіп ( ақ, қара, жасыл,қызыл, көк, Сары және 
т.с.с.) орналасады. 

Төсек сырмақ кестесі көбінесе бір тұтас мазмұндағы бірнеше ою - 
өрнектердің жиынтығынан, яғни бірнеше өрнектердің ұнамды үйлескен 
тұтас желісін жасау негізінде тігіледі. Мысалы, кестелеуге арналған 
матаның шетін ені 10 – 12 сантиметрдей өзге түсті матамен көмкереді. 
Кейде матаның шетін көмкерудің орнына оны кестелейді, кейде 
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машинамен өрнектеп тігеді. Содан кейін ортадағы матаға 2-3 дөңгелек 
не ромба бейнелі сызықты кестелеп алып, оның ішін ,, гүл ,, , ,, түйетабан 
,, , ,, қошқармүйіз ,, сияқты оюлардың бірімен толтырып кестелейді. 
Қатар орналасқан дөңгелектердің, ромблардың араларындағы 
қолтықшаларын мүйіз тектес оюлармен толтырады. 

 Ортадағы дөңгелек (табақ ) өрнектер мен қолтықшалардағы үш 
бұрыш бейнелес өрнектер тігіліп болған соң, тұскиіздің төрт бұрышы 
кестеленеді. Бұрыштарға мүйіздердің басы ортаға қарай сұғына келетін 
және бұрышты толтырып тұратын өрнектер түсіріледі. Киіз бетін 
матамен  оюлап кестелеу қазақтың дебіске дейтін жеңіл сырмағына 
ұқсас келеді. Оюлап кестеленетін сырмақ бірыңғай не шымқай ақ, не 
шымқай қара болады.  
Әдебиеттер:  
1.Қ. Мұқанова. Жүннен жасалатын бұйымдар. Оқу құралы. – Алматы, 
1990. – 163 б.  
2. Ысқаққызы Ә. Сырмақ өнері. Танымдық – көпшілік басым. Жоғарғы 
сынып оқушылары мен педагогтарға, көпшілік оқырман қауымға 
арналғын. – Алматы. «Алматыкітап» ЖШС, 2007. – 232 бет, суретті.   

 
Практикалық сабақ 5. 

Тақырыбы: Тақия тігу технологиясы 
Сабақтың мақсаты: тақия тігіп үйрену, үлгісін дайындай білуді 
жетілдіру, шеберлігін дамыту 
Сабақтың мазмұны: Тақия тігу технологиясы. Тақияны көркемдеп 
әшекейлеу 
 

Әдістемелік нұсқау   

Тақия екі бөліктен тұрады, төбесі және басқа тиіп тұратын бөлігі 
жиегі. Тақия 4,6,8 сай болып тігіледі. Үстіңгі және астары жеке- жеке 
пішіліп тігіледі де біріктіреді. Астарлық мата саржа, атлас, шытты 
пайдаланылады.  

АОВ секторы  D = 45°  

АОВ = 45°  
А осы бөлікті қиып аламыз. А және В  беттеседі. В нүктесін біріктіріп 

тігеміз. Тақия төбесі шығады. Жиегі басқа тиіп тұратын бөлігін 
әзірлейміз. Екінші түрі  

4 сай тақия болғандықтан 14 х 4 = 56 см. Басқа тиіп тұратын бөлігінің 
ұзындығы 56 см. R=11 см.  

Дайындау  технологиясы 
1. Шаблон бойынша үлгіні бастыру, үстіңгі және астыңғы бетін.  
2. Сызық бойынша қию  
3. Үстіңгі бөліктерін және астарын тігу  
4. Төбесін, жиегін біріктіру  
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5. Сәндік бұйым енгізу  
Әдебиеттер: Интернет желісі 
http://collegy.ucoz.ru/publ/92-1-0-7382 

 
 

Практикалық сабақ 6. 
 
Тақырыбы: Бас киімді үлгілеу 
Сабақтың мақсаты: Бас киім түрлерімен таныстыру, бас киім үлгісін 
жасап, тігу технологиясын меңгеру.  
Сабақтың мазмұны: Бас киім түрлері. Бас киімнің тігу технологиясы. Бас 
киімді дайындауда қолданатын маталар  

 
Әдістемелік нұсқау  

Айыр қалпақ. 
Айыр қалпақ – аса қымбат матамен тысталып, ішіне жұқа киіз 

немесе қалың мата салынып сырылып тігілетін ер адамдардың бас 
киімі. Сыртына өсімдік тектес өрнек салынып, алтын жіппен зерленеді. 
Оны ертеде, негізінен, хан-сұлтандар салтанатқа киетін болған. Оқалы 
немесе зерлі шапа Оқалы немесе зерлі шапан – қымбат матадан жағасы 
мен өңіріне зер салынып, арқасы мен етек-жеңі оқалы жіппен 
өрнектеліп тігілетін сырт киім. Арқасына күн тәріздес дөңгелек өрнек, 
өн бойына өсімдік тектес оюлар салынады. Ертеректе мұндай 
шапандарды хан-сұлтандар, ауқатты адамдар киетін болған.  

Тымақ.Қазақта тымақтың түрлері көп, соның ең бағаласы – түлкі 
тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкі терісі 
тігіледі де, сырты мақпалмен, пүлішпен немесе басқа асыл маталармен 
сырылып тысталады. Тымақтың төбесі төрт немесе алты сай (бөлек) 
үшкіл (үш бұрышты) киізден құралып, шошақ болып келеді. Кимешек – 
жасамыс (егде) әйелдер киетін бас киім. Ол өн бойы көкіректі жауып 
тұратын тұтас матадан тігілдеді. Ақ матадан бет жағы ойылады. Жағы, 
өңірі оқаланып кестеленеді. Төбесіне сәндік үшін шылауыш немесе 
күндік сияқты ақ мата оралады. Бас киім қазақ халқының эстетикалық 
талғамын, мәдени дәстүрін, ұлттық ерекшелігін анық көрсетеді. Қазақ 
халқы ешқашан жалаңбас жүрмеген. Ер адам, әйел адам және бала да 
өзіне сай бас киім киген. әсіресе әйелдер жалаңбас жүрмеген. Бас 
киімдер қыста аяздан, жазда күннің ыстығынан қорғайды. 
Баскиімдердің тігілген пішіні, қолданылған материалдары, әшекей 
заттар жасалу техникасы арқылы халықтың өмір сүру шарттарын, еңбек 
ету жолдарын бейнелеуге болады. Денсаулыққа үлкен мән берген ата – 
бабаларымыз баскиімге мал, аң терілерін пайдаланған. Қазақ халқының 
ұнемі әдемілікке, әсемдікке ұмытылғанын – баскиімдердің 
әшекейленуіне қарап білуге болады, әшекейлеу жолдары жапсырмалау, 
асыл тастар, кестелеу, зерлеу, үкі тағу арқылы жүзеге асырылады. Қазақ 
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ғұрыпында баскиім көріктілік пен сәнділік баршылықты білдіретін 
қасиетті киім ретінде санаған.  
 

  
 

Сурет 18- Айыр қалпақ 

Тақия – Шығыс халықтарына тән бас киімнің түрі. Жеңіл, дөңгелектеп 
тігілетін бас киім. Ұлттық өрнегіне, тігілуіне қарай әртүрлі болады. 
Тақияны тіккенде бір түсті матадан (сәтен, шұға, барқыт т.б.) таңдаса, 
төбесі төрт сай немесе дөңгелек, үшкіл төбелі етіп тігіледі. Ерлерге 
арналған тақиның кестелісі де, кесетесізі де кездеседі. Жиегі қолмен 
немесе машинамен сырылады. Қыздарға арналған тақиялар әртүрлі 
жіптермен кестеленіп, моншақ, асыл тастармен безендіріледі. Сәукеле – 
қызды ұзатқанда киетін бас киім. Сәукелені қыз ұзатылғанда күйеу 
еліне киіп бару үшін тіктіреді.Сәукеле арнайы басылған ақ киізден 
немесе арасына қыл салынып сырған матадан жасалып, сырты қымбат 
матамен (барқыт, атлас, шұға) қапталып, шетін құндыз, кәмшәт 
терісімен айналдыра тігіледі. Сәукеленің төбесіне, өн бойына алтын, 
күміс, маржаннан әшекей тағылып, алтын жібек жіппен кестеленеді. 
Сәукеленің төбесіне жібектен желек тағылып, оған үкі қадайды. 
Кимешек – әйелдердің бас киімі. Кимешек ақ матадан немесе ақ 
жібектен тігіледі. Ол басты, кеудені, иық пен арқаны жауып тұрады. 
Кимешектің кеуде жағын, бет жаулықтарын көмкеріп кестелейді. 
Бөрік – қазақтың ертеден келе жатқан бас киімі. Бөрік қыстық бөрік 
(жүн немесе мақта салып тігіледі), жаздық бөрік болып екіге бөлінеді. 
Бөрікті қыздар да, ер адамдар да киеді. Аңның терісімен немесе қымбат 
матамен тысталады. Аңның терісіне қарап оларды құндыз бөрік, кәмшәт 
бөрік, түлкі бөрік деп атайды. Қыздар киетін бөріктің төбесі төрт сайлы 
болып келеді және үкі тағылады, асыл тастармен көмкеріліп, күміс 
теңгелерден салпыншақ тағылады. Қазақта әшекейлі, үкілі бөрікті сал-
серілер де киген. 
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Сурет 19- Қазіргі үлгідегі сәукеле 
 

 
 
 

Ерлерге арналған тақиялардың 

кестелісі де,кестесізі де 

болады. 

Ер кісілердің тақиялары. 
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    Мұрақ - лауазымды адамдар 

сән-салтанатқа киетін қалпақ 

Тымақ 
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Сурет 20  –Ер кісілер бас киімі 

 

Жалбағай  
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Келіншек кимешегі 

 
 

Қыздар тақиялары  
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Жас әйел кимешегі 

 
 

 
 
 

Той думанға киетін кимешек 
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Егде әйелдің кимешегі 

 
 

 
 

Сурет 21- Әйелдер бас киімі 
Тапсырма: Қалаған бас киімнің суретін салып, түйе табан, қос мүйіз 
өрнектерімен әшекейлеу. 
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Мұғалімнің жетекшілігімен студенттердің (СӨЖ) өз бетімен  

орындайтын жұмыстары  

 

Тапсырма 1. Сәндік қолданбалы өнер сабақтарын  өткізу әдістемесі мен 

ұйымдастырудың жалпы жағдайлары. 

Мақсаты: Сәндік қолданбалы өнер сабақтарын  өткізу әдістемесін 

меңгеру 

 Мазмұны: Сәндік қолданбалы өнер сабақтарын  өткізу әдістемесі. 

Сәндік қолданбалы өнер сабақтарын ұйымдастырудың жалпы жағдайлары. 

                                              

Әдістемелік нұсқау  

 Басқа пәндер сияқты сәндік-қолданбалы өнер пәнінің процестерімен 

таныстырып, өнер құралдарымен жұмыс істеуді үйрете отырып, білімі мен 

шеберлігін сабақтан тыс ауқытта (үйірмеде, лагерьде т.б.) қалыптастырады. 

Осы міндеттерге дәлірек тоқталайық: 

- оқушының политехникалық ой-өрісін дамытып, ынта-ықыласын 

нығайту және мамандықты саналы түрде таңдап алуға даярлау; 

- қоғам өміріндегі еңбектің, өнердің рөлін түсіну, өнер адамдарына 

деген құрмет; 

- өнерге деген сүіспеншілік, еңбек етуге қабілеттілік пен шебершілік, 

қоғам пайдасына шын ниетпен, шығармашылықпен жұмыс істеу тілегі, 

қоғамдық пайдалы, өнімді еңбекке даярлық; 

- еңбек мәдениеті мен оны ғылыми ұйымдастыру негіздеріне үйрету, 

қауіпсіздік ережелерін білу, сақтау дағдыларын жетілдіру; 

- қолданбалы өнер мамандықтары бойынша оқушы бейімі мен 

қабілеттеріне сәйкес және қоғамдық қажеттіліктерді ескере отырып 

мамандық таңдау. 

Оқушылар негізінен кесте тігістері түрлеріне, бастырмалы бұйымдар 

жасауға, тоқу инесімен тоқуға, ши тоқуға, ойма-нақышты әдіспенбұйымдар 

жасауға, құрақ тігуге, кілем тоқуға үйренеді. 

Қолданбалы өнерге оқыту арқылы тәрбиелеу: 

-  өз ауылындағы, өз туыстары мен жақындарының өнер туралы 

ұғымдары мен мүдделерін ұжым қажеттерімен ұштастыру ниетін тәрбилеу;  

- көрнекі құрал ретінде пайдаланылатын өздері жасаған   бұйымдарға    

көрме экспонаттары мен мектеп мүлкіне аялы көзқарасқа тәрбиелеу; 

- класс ұжымына, мектеп, отбасы өмірі пен еңбегіне, жеке мен мектеп 

мүлкіне аялы көзқарасқа тәрбиелеу; 

- класс ұжымына, мектеп, отбасы өмірі пен еңбегіне, жеке тұрмыс 

салтына әсемдік енгізуге ұмтылдыру; 

- мінез-құлықтағы, тіршіліктегі, тұрмыстағы көріксіздікті айыптау 

көзқарасын тәрбиелеу. 

Оқушылардың оқуға саналы қарауға тәрбиелеу, танымдылық, 

белсенділік пен ой еңбегі және эстетикалық мәдениетін дамытудағы 
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міндеттері негізінен бұйымдар жасау барысында, яғни кілем жасау, кілем 

өрмегі тарихын білу кезеңдерінде жүзеге асырылады. 

Оқушылар бұл сабақтарда қалдық маталармен, ал кілем тоқығанда 

қалдық жіптермен жұмыс істейді. Сол жұмыс барысында қалдықты да үнемді 

пайдалануға, бұйымдарды әдемі, тыңғылықты, қайта орал-майтындай, дер 

кезінде бітіруге дағдыландыру керек. өзінің және жолдасының жұмысына 

талдау жасай білуге үйрету, үй тұрмысына қажет бұйымдардың 

дайынынсатып алу мен қолдан өзі жасағандағы үнемділікті есептетіп қана 

қоймай, оның ата-анаға қуаныш әкелетінің де айту керек.  

 

Сәндік қолданбалы өнер сабақтарын өткізу әдістемесі мен 

ұйымдастырудың жалпы жағдайлары. 

 

Қолданбалы өнер - түрлі ұлтын халықтарына сияқты қазақ еліне де тегіс 

тараған өнер. Әр ұлттың өрнегінің өзіне тән ерекшеліктері бар. Қай мектептің 

аймағында болмасын, аға ұрпақтың өкілдері өз халқының ою-өрнегін, өнерін 

біледі. Жас мұғалімдер олардан өз ісіне жан-жақты көмек алып, шәкірттеріне 

халық өнерін үйрете алады. 

Қолданбалы өнер тек ою-өрнек қана емес, олар математикалық ойдың, 

есептің, бұрыштың өлшемдерінің өң-түс, сабақтастықты жан-жақты 

шығармашылықпен ойландыратын тәрбие құралы. 

Халық өнерін игері - оқушының еңбек сүйгіштікке, әсемдікке 

талаптандырып, халқының тарихын біліп, мәдине мұрасын қадірлеп, дәстүрін 

жалғастыра білуге баулиды. 

- Әр сабақтың тәрбиелік мәні болу керек. Ол сабақтың тақырыбына 

мұғалімнің сабақ өткізуде ұймдастыруы мен өткізу тәжерибесіне де 

байланысты 

- класс ұжымына, мектеп, отбасы өмірі пен еңбегіне, жеке тұрмыс 

салтына әсемдік енгізуге ұмтылдыру; 

-  мінез-құлықтағы, тіршіліктегі, тұрмыстағы көріксіздікті айыптау 

көзқарасын тәрбиелеу. 

Студенттердің оқуға саналы қарауға тәрбиелеу, танымдылық, 

белсенділік пен ой еңбегі және эстетикалық мәдениетін дамытудағы 

міндеттері негізінен бұйымдар жасау барысында, яғни кілем жасау, кілем 

өрмегі тарихын білу кезеңдерінде жүзеге асырылады. 

Cтуденттер бұл сабақтарда қалдық маталармен, ал кілем тоқығанда 

қалдық жіптермен жұмыс істейді. Сол жұмыс барысында қалдықты да үнемді 

пайдалануға, бұйымдарды әдемі, тыңғылықты, қайта оралмайтындай, дер 

кезінде бітіруге дағдыландыру керек. өзінің және жолдасының жұмысына 

талдау жасай білуге үйрету, үй тұрмысына қажет бұйымдардың 

дайынынсатып алу мен қолдан өзі жасағандағы үнемділікті есептетіп қана 

қоймай, оның ата-анаға қуаныш әкелетінің де айту керек.   

Қолданбалы өнер - түрлі ұлттын халықтарына сияқты қазақ еліне де 

тегіс тараған өнер. Әр ұлттың өрнегінің өзіне тән ерекшеліктері бар. Қай 
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мектептің аймағында болмасын, аға ұрпақтың өкілдері өз халқының ою-

өрнегін, өнерін біледі. Жас мұғалімдер олардан өз ісіне жан-жақты көмек 

алып, шәкірттеріне халық өнерін үйрете алады. 

Қоладнабалы өнер тек ою-өрнек қана емес, олар математикалық ойдың, 

есептің, бұрыштың өлшемдерінің өң-түс, сабақтастықты жан-жақты 

шығармашылықпен ойландыратын тәрбие құралы. Халық өнерін игері - 

оқушының еңбек сүйгіштікке, әсемдікке талаптан-дырып, халқының тарихын 

біліп, мәдине мұрасын қадірлеп, дәстүрін жалғастыра білуге баулиды.Әр 

сабақтың тәрбиелік мәні болу керек. Ол сабақтың тақырыбына мұғалімнің 

сабақ өткізуде ұймдастыруы мен өткізу тәжерибесіне де байланысты.  

Әкімшілігіне және оларды тікелей жүргізуші топ жетекшісіне жаупкершілік 

жүктейді. Кездесуде мектеп жағдайына қарай жасалған бұйымдардан көрме 

ұйымдастыра отырып, мектепте немесе шеберханада ұйымдастыруға болады. 

Саяхат, кездесулерден естіп, көргендерінен оқушылар суреттеме, эскиз 

жасап, мазмұндама жазады. Бұл пікірлер қорытында сабақта ұжымда 

тыңдалып, қазақ тілі мәні мұғалімдеріне тексерілугі беріледі. Мұны қабырға 

газетінде пайдалануға болады. Мұндай сабақтар оқушыларды өнер 

тарихымен таныстырып, туған өлкенің әсемдігін танытуға және өздігінен 

қабылдай білуге тәрбиелейді. мүмкіндігінше шебер оқушылар мен олардың 

өздері жасаған  бұйымдарының суреттері.  

 

Тапсырма 2. Құрақ түрлері және құрақты мата бетінде орындау  

Мақсаты: құрақтың түрлері мен таныстыру кездесетін аудандарды, 

қарандашпен эскизін жобалау,  құрақтың тарихына кеңінен тоқталу, құрақ 

құрауға керекті құрал жабдықтарды атауды үйрету.  

Мазмұны: Құрақ түрлері. Құрақтың тұрмыста алатын орны,  құрақтың 

бұйымдарға салынуы. Тұрмыстық бұйымдарға-көрпе, жастық, дорба, 

жапқыштардың бетіне сән беру үшін әр түрлі құрақтың жасалу жолдары. 

 

Әдістемелік нұсқау 

Құрақ 

Таңғажайып талантымен талайларды тамсандырған қазақ қолөнерінің 

қарапайым да қайталанбас түрі – қиыстырып құрақ қию, одан көздің жауын 

алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Оның қымбат құндылығының бір 

айғағы құрақтан жасалған заттардың ұзатылатын қыз жасауына еніп, бұл 

дүние-мүліктің ажарын арайландырып жіберетіні, үй ішіне ұлттық рең беріп, 

адамның рухын асқақтататыны. 

Құрақ–төрге төсейтін көрпеше. Мата қиындыларын қиюластырып, 

тұмарша, сегіз жапырақ, ромб тәрізді өрнектерден құралған көрпені Құрақ 

немесе Құрақ көрпе деп атайды. Ежелден қонақжай қазақ халқы төрін 

қонаққа арналған “қасиетті орын” санаған. Ерте кезде баласы өліп, 

тоқтамаған үй “тіл-көзден аман болсын” деген ырыммен қырық Құрақ құрап, 

баласын соған ораған. Құрақ көрпені арасына мақта немесе қойдың, түйенің 

жүнін салып, сырып тігеді. Құрақтың көркемдік мән-маңызы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5


142 

 

Қазақтың ісмер, шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, 

құрақ бөстектен құрақ ойыншыққа дейін жасап, керемет нәрселердің де 

қарапайым тәсілмен-ақ өмірге келетінін ежелден-ақ қалың жұртқа паш етіп 

келеді. Зердесінде зейіні бар адамдардың қай-қайсы да құрақтан жасалған 

заттарға ойлы көзбен назар аударса, сан алуан сәнді түстердің бір-бірімен 

жарасым тауып, әдемілік әлемін сыйға тартып тұрғанын айқын аңғара алады. 

Ол арқылы халқымыздың құнарлы дүниетанымын, эстетикалық талап-

талғамын, сұлулықты аңсаған іңкәр сезімін айтқызбай-ақ танисың.Басты 

бұйымдары көрпе, тұскиіз, еудеше, жастық, түрлі ойыншықтар болып келетін 

құрақ құрау – қазақ дәстүрінде қыз балалар кішкентайынан біліп, үйренуге 

тиісті қолөнер түрі. Ол қыздарды төзімділікке, үнемділікке, шеберлікке, 

бояуларды ажыратып, олардың бір-бірімен үйлесімділік табуын түсініп, 

тануға шыңдайды, тазалыққа, әсемдікке үндейді, жан-дүниесін байытып, ой-

өрісін кеңейтеді.Құрақ негізінен, түрлі-түсті маталардан құралады. Мата 

қиығын қолына ұстаған әрбір әйел оны білмей тұрып қиық құрай алмайды, 

жасаған бұйымы көріксіз болып шығады. Яғни, құрақ құрауда қойылатын 

басты шарт: онымен айналысатын адамның бойында өнерді түсінетін қасиет, 

ұшқыр қиял, бояулардың сырын білетін таным болуға тиіс.  

 

Құрақтың қыз-келіншектерге үйретері  
 

Құрақ құрау үшін ең алдымен, қажетті материалдар таңдап алынып, олар 

түрі, түсі, матасына қарай сұрыпталады. Яғни, маталардың барқыт, жібек, 

сиса, сәтен кесінділері жеке-жеке бөліп алынады. Содан кейін ісмер әйел не 

бірыңғай барқыттан, немесе бірыңғай жібектен құрақ құрауға кіріседі. Бұл 

істі бастамас бұрын әрбір түстің бір-біріне сәйкес келуіне, бірін-бірі ашып 

тұруына айрықша көңіл бөлінеді. Құрақ құрау - қалдық қалдырмау. Ертеде 

қазақ даласында қымбат маталар тапшы болғандықтан, киім-кешек тігушілер 

қалған маталардың қиықтарын бір кәдеге жаратуға тырысып, олардан әртүрлі 

бұйымдар жасаған. Сөйтіп, құрақ құрау өнері дүниеге келген. 

Ысырапқорлық – қазақтарға жат қылық. Ежелден-ақ ата-бабаларымыз 

үнемшіл болып, қолдағы темір, сүйек, ағаш, тері тәрізді заттардың да 

кесінділерін қажетіне ұқсатып, аяқ асты тастамаған. Ал қолдағыны осылай 

ұқсатуда қиыстырып құрақ құраушылардан асқан шебер жоқ. Олай болса, 

құрақ құрау қыз-келіншектерді ысырапқорлықтан тыйып, үнемділікке 

үйретеді. 

Қазір ұлттық салт-дәстүріміз қайтадан жаңғырып, өмірімізге тереңдеп 

енгендіктен, қазақтың құрақ құрау өнері де қайтадан дамып отыр. Ауылда да, 

қалада да көптеген қазақ отбасыларының төрінен қайтадан құрақ көрпелер, 

құрақ тұскиіздер орын ала бастады. Қыз ұзату, келін түсіру тойларында 

құдағилар бір-біріне құрақтан әдемі ою-өрнек салынған әсем қоржындармен 

сый-сияпат апаратын болды. Бір ғажабы, қазіргі құрақтардың өздерінен-ақ 

ондағы тікше, шаршы құрақтарда небір бояу алмасуларының үйлесімді 

жасалғанын, осы құрақ бояуларының алмасуының, қиюластырылуының 

келесі құрақтарда қайталанбайтынын аңғарасың. Көгілдір аспан астындағы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5
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жасыл жайлауда ақ шаңқан киіз үйлерді тігіп, қызыл, сары, ақ қызғалдақтар 

жайқалған, жусанының иісі мұрын жарған дархан далада мал жайып, күміс 

көлдерде шомылып, құстардың үнін естіген қазақ халқы соның бәрін ою-

өрнектер, құрақтар арқылы-ақ қандай шебер жеткізе білген десеңші. 

Құрақтардың мың құбылған сәні мен сұлулығына қарап тұрғаныңда, 

«Шіркін-ай, қазақтың бұл құрақтары мен ою-өрнегіне тіл бітсе, олар мәңгілік 

ғұмыр, асыл махаббат, өшпес сұлулық туралы бізге таусылмас сыр мен жыр 

толғар еді-ау!», - деп те ойға қалатыныңды қайтерсің. Яғни, құрақ құрау, оны 

тамашалау қыз-келіншектерді сұлулықпен сырласуға, оны өн-бойына 

сіңіруге, бояулар әлемін танып, түсінуге үйретеді. Ал жаны сұлу адамның ісі 

де, мінез-қылығы да, сөзі де, отбасы да сұлу. 

Әр үйде құрақтан жасалған бұйымдардың болуы – отбасының 

ұлтжандылығын ғана танытып қоймайды. Бұл қазақ қолөнерінің ежелгі 

түрінің қайтадан жаңғырып, қазіргі заманмен жарасым тауып отырғанын 

көрсетеді. Және де құрақтан жасалған бұйымдардың көбеюі шетелдіктерге 

біздің еліміздің қолөнерінің қаншалықты дамығанын паш етіп, қазақты әлем 

халықтарына кеңінен танытуға жарқын жол ашып отыр. Қысқы «Азияда» 

күндерінде шетелдіктердің түрлі ұлттық сувенирлермен бірге құрақ 

бұйымдарын да көптеп сатып алып жатқанын көргенімізде біз сондай ойға 

келдік. Яғни, құрақ құрау қыз-келіншектеріміздің жанында ұлтжандылық 

қасиеттерді орнықтырып, оларды ұлттық қолөнерімізді сүюге, оны дамытуға 

үлес қосуға тәрбиелейді. 

Құрақтағы бояулар сыры  
 

Қазақ қолөнерінің, оның ішінде құрақ бұйымдарының бояуы сан алуан. 

Халқымыздың ұғымында көгілдір түс-аспанның символы, қызыл түс – оттың, 

қанның, өмірдің, жасыл түс - өсімдіктің, көктемнің, бастаудың, ақ түс – 

биіктіктің, аспанилықтың, сары түс – даналықтың, білімнің белгісі. Сол 

себепті, қиықта бұл түстер бір-бірімен тығыз бірлікте тұрғанында ғарыштың, 

әлемнің бейнесін бедерлеп, буддистік мандаланың философиялық 

мағынасынан да артық мән-маңызға, құпия сырға толы екенін байқатады. 

Қолөнердегі қазақ символы  
 

Қазақ қолөнерінің қандай түрінде де ою-өрнектер пайдаланылады. 

Құрақтан жасалған бұйымдарда да олар өз орнын тауып жатады. Негізінен, 

қазақ символы көп қабатты. Ол басқа символдармен астасып, мағынасын 

байыта береді. Этнографтардың айтуынша, бұл жерде ұшбұрыштың және 

оған қиысатын барлық элементтердің мәні айрықша. Олардың түсіндіруінше, 

үшбұрыш магиясының мәні үш дүниені тұтастыра білуінде. Қазақтың 

дәстүрлі көзқарастары бойынша, үшбұрыш – су, жер, ауа – үш ғаламның 

белгісі болып саналатын балықты, оқты, құсты меңзейді. Егерде осы 

үшбұрыштың ішіне қошқар мүйіз оюы қиысса, ол отты бейнелейді. Жалпы, 

қазақтардың ұғымында ою-өрнек магиялық сипатта, ол барлық «кіріс» пен 

«шығысты», «жағал» мен «қиысуды» белгілейді... 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
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Құрақтан жасалатын бұйымдар 

• Қоржын. Зат салатын бұйым. Ертеде жарапазан айтқан балалар иығына 

қоржын арқалап, қазақ ауылдарын аралаған. Әрбір үй оларға қолында бар 

құрт, ірімшік, жент тәрізді тәттілерін беріп, күміс түйген орамалдар сыйлап, 

балалар өз отбасына қоржынын несібеге толтырып қайтатын болған. Алыс 

сапарға шыққандар да астындағы атына қоржын теңдеген. Тіпті, сүндетке 

отырғызған баланы атқа мінгізіп, ағайын аралатқанда да жанына қоржын 

байлағаны мәлім. Қазір түрлі қиықтардан жасалып, ою-өрнек салынған сәнді 

қазақы қоржындар құдағилар арасында жүріп, сыйластықтың бір дәнекері 

болуда.  

• Құрақ кеудеше. Көбінесе қыз-келіншектерге арнап жасалатын киім. 

Халқымыздың салт-дәстүрі бойынша, ұл-қыздары той-думанда ғана емес, 

күнделікті өмірде де әдемі киініп, таза жүрген. Құрақ кеудешелер әрі сәнді, 

әрі жылы. Оны қай жерге де киіп баруға болады. Құрақ кеудешені жасарда 

оған таңдап алынған маталар тобының түр-түсі жағынан бір-біріне үйлесімді 

болғанына ерекше көңіл бөлінеді. Шеберлер қызылдың жанына жасылды, 

ақтың жанына қараны, көктің жанына сарыны қойып, әр түстің терең мәні 

мен сырын ашқан ғой. Құрақ кеудешені жасарда да ол қатаң түрде ескеріледі. 

Және де қолдағы материалдардың қиы-қтарының біртекті болғаны дұрыс. 

Яғни, құрақтар тобы бірыңғай мақта, бірыңғай пүліш, немесе бірыңғай жүн, 

жібек маталардың қиықтарынан құралуға тиісті. Бұл құрақтың тегіс, оңай 

құралуы үшін қажет. Және де бірыңғай мата түрінен құралған кеудеше, басқа 

да киім, бұйымдар кигенде, қолданғанда, жуғанда бір жері созылып, бір жері 

қысқарып кетпей, өз үлгісін сақтайтын болады. Жалпы, құрақ кеудешені 

қызыл, күлгін, қою көк, ашық көгілдір маталардың қиықтарынан жасаған 

дұрыс. Ал астарына тұтас мата алынады, кеудешенің етек-жеңін әдіптеуге 

тесьма пайдаланылады.  

• Тақия. Қазақ шеберлері ежелден-ақ құрақтарды қиюластырып тақия 

тігіп келеді. Құрақ тақиялар - өте сәнді баскиім болып саналады. Қызыл – 

жасыл, сары – көк тақиялар бойжеткендердің көркін құлпыртып, қос 

бұрымды шашына керемет жарасып тұрады. Шеберлер құрақ тақияларды 

негізінен, пүліш маталардың жарқын, ашық бояулы қиықтарынан тігеді. 

Бүйірін шаршы ішіндегі қиықшалардан құрастырады. Мұндай тақияның 

бүйіріне кемінде төрт түрлі түстегі құрақ пайдаланылады. Сонда құрақ тақия 

көрікті болып шығады. Тақияның төбесіне шашақ тағылады.  

• Құрақ көрпе. Оны трикотаж тоқымалардың қиықтарынан да, жібек 

маталардың құрақтарынан да жасайды. Мұндай маталардан жасалған құрақ 

көрпелер жұмсақ болады. Трикотаж тоқымалардың қиықтарынан тігілген 

құрақ көрпенің ені жіңішкілеу, ұзындығы екі метрдей үлгіде келеді. Бұл 

көрпені сегіз шаршы етіп топтастырған оңды. Әр шаршы жеке 

құрастырылып, оларды қиықша үшбұрыш түрінде бір-бірімен жымдастырып 

тігеді, астары жұқа жүн матадан жасалады, екі арасына синтетикалық 

синтепон матасы салынады. Ал енді жібек құрақты жұмсақ көрпені екі адам 

жамылатындай етіп, ашық түсті жібек маталардың құрақтарынан 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D2%AF%D0%BB%D1%96%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5
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құрастырады. Бұл көрпеде құрақтар текше түрінде тігіледі. Оның ең оңай 

тәсілі дойбының тақтасындай етіп құрау. Жібек құрақ көрпенің шетіне тұтас 

материалдан белдеу жүргізеді. Астары мақта матасынан тігіліп, көрпенің 

ортасына синтепон салынады.  

Құрақ көрпелердің бір шаршысын бөліп алып, оны орындыққа көрпеше 

етіп жабуға да болады. 

• Қиық сырмақ. Оны үйді әшекейлеп, қабырғаға ілу, тақта үстіне төсеу 

үшін жасайды. Кейбір дәулетті кісілер қиық сырмақты палас ретінде еденге 

де төсеп тастайды. Сырмақтың тұтас материалы үшін түйенің жүні қажет. 

Өйткені, ол әрі жұмсақ, әрі жеңіл, әрі жылы, әрі таза. Осы негізгі 

материалдың үстіне ұлттық ою-өрнек түріндегі құрақтар шаршылап 

орналастырылады. Сырмақ үстіне ою тек қана ашық және біртекті 

материалдардан әзірленеді. Сосын оны жымдастырып тігіп, шетін тегіс 

әшекейлеп шығады.  

• Құрақ жастық. Үйдегі құрақ көрпенің үстіне құрақ жастықты қойып, 

қонақтар оған шынтақтап жататын болса, ол отбасын ерекше бір ұлттық сән-

салтанатқа бөлеп тұрады. Құрақ жастықтарды қоңыр немесе жасыл, әйтпесе 

қою көк түсті материалдан жасап, бетіндегі өрнегін ақ немесе ашық сары 

түсті матадан орнатып, жиегіне ақ түсті әшекей жіп жүргізсе, ол тіпті көрікті 

болып шығады.  

• Аяққап. Түрлі-түсті құрақтардан жасалатын аяққап ыдыстар салуға 

арналған. Онда сақталған ыдыстар сынбайды, таза болады. Қазір үйдің 

ажарын ашу үшін ғана пайдаланылады. Бұрындары ол қазақ әйелдерінің ең 

қажетті бұйымдарының бірі болатын. Аяққаптың шағын түріне жіп, қайшы, 

тарақты, басқа да ұсақ-түйек заттарды салып қояды да айнаның жанына 

апарып іледі. Аяққап жасау үшін көбінесе екі түсті драп маталар таңдап 

алынады. Оның сыртқы бетіне ою салынады, бұл оюлар аяққаптың төрт 

бұрышында тұрады, аяққаптың ортасына, етегіне түсті жіптерден шашақ 

тігеді.  

• Қолқапшық. Бұрындары жас қыздардың жеке заттарын салып қою 

үшін жасалған сәнді бұйым. Оны қоңыр, қоңырқай драптан тігіп алып,беткі 

жағына қошқар мүйіз ою тігеді. Оюдың шеті өрнекті жіппен бастырылады. 

Бауы да драптан әзірленеді. Қолқапшықтың ауызы түймеленеді. 

Қолқапшықты жастар иығына іліп алады.  

• Құрақ ойыншықтар. Оны үй ішіне сән беруі үшін тігеді. Әсіресе, қазақ 

шеберлері көп жасаған құрақ ойыншықтар: доп, ат, піл, күшік. Мұндай 

бұйымдарды диван үстіне, тіпті автокөлік ішіне де қоюға болады. Құрақ 

ойыншықтарды жасау үшін драп, мех қалдықтары, синтепон, ұсақ былғары 

қиықшалары таңдап алынып, түр-түсіне қарай сұрыпталады.  

Драп материалдан сәндік доп былай жасалады: Ол 12 әр түрлі бесбұрыш 

қиықшалардан құралады. Қиықшалардың ішкі бұрышы 72 градустан болуға 

тиіс. Дұрыс бесбұрыш дегеніңіз осы. Егерде бесбұрыш теңдей болса, доп 

дөңгеленіп шыға келеді. Шеберлер доптың екі жағын осылай тігіп алған соң 

оның ортасына синтепонды тығып, томпайтады. Қарапайым да қызық тәсіл. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B8%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B6%D2%AF%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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• Құрақ халат. Қыз-келіншектер үшін әсем халатты сәнді құрақ 

материалдардан да тігіп алуға болады. Ол әрі жылы, әрі ыңғайлы, әрі шығыс 

үрдісін еске салады. Мұндай халаттың бас жамылғысы да (капюшон) болады. 

Құрақ халат материалының түстері неғұрлым көп болып, кезектесіп келсе, 

киімнің өңі де ашылып, қыз-келіншектерді жайнатып жібереді. Құрақ 

киімдер көбінесе серпімді жібек қалдықтары мен қиықтарынан құралады. 

Құрақтардан көйлектер де тігеді. Құрақ түстерінің тігілуі қарапайым 

болғанымен, одан жасалған киімдер мен бұйымдар кімкімнің де жоғары 

талғамына жауап бере алады.  

 Құрақ маталары 

• Қамқа– алтындатқан немесе күмістеткен зерделі жіптен тоқылған жібек 

мата.  

• Қатипа – жол-жолы бар, жұқа жібек мата. Барқыт, шыт.  

• Торқа – ең қымбат жібек мата.  

• Батсайы – қалың жібек кездеме.  

• Торғын – қымбат бағалы жібек матаның бір түрі.  

• Мақпал – тығыз тоқылған, жұмсақ, түкті барқыттың бір түрі.  

• Қыжым – сапалы жүнен тоқылған түкті мата, плюш.  

• Пай – жібек мата.  

• Парша – алтын мен күмісті араластыра отырып тығыз тоқылған 

жылтырақ жібек мата және сол матадан тігілген қымбат бағалы киім.  

• Қазине – жібектен қалыңды – жұқалы етіп тоқитын мата.  

• Шағи – жұқа келген жұмсақ және таза мата.  

• Ләңке – сырткиімдік матаның бір түрі.  

• Насар – жібек кездеме.  

• Ұштап – ақ түсті тығыз мата.  

• Шыт – арзанқол жұқа мата.  

• Сәрпөңке – астарлық жібек мата.  

• Бояқ – кездеменің боялған түрі.  

• Борлат – қызыл түсті жұқа мата.  

• Тібен – түрлі-түсті қалың мата.  

 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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Сурет 22 - Құрақ түрлері 
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Сурет 23 – Құрақты қию әдісі 

Әдебиеттер: 

1.  Қазақ ұлттық энцеклопедиясы   

 

 

        Тапсырма 3. Моншақтармен бұйымдарды әсемдеу технологиясы   

Мақсаты: студенттерге су моншақпен мата бетіне кестелеу әдістері туралы 

түсінік беру, шеберлігін арттырып үйрету, моншақ тоқудағы білімін 

жүйелендіру, шеберлік деңгейін арттыру арқылы әсемдік пен сұлулықты бағалай 

білуге үйрету, су моншақпен кестелеу әдістері арқылы қол икемділіктерін 

дамыту, кәсіптік бейімдігін қалыптастыру, шығармашылық қиялын дамыту. 

Мазмұны: Моншақтың  шығу тарихы,  тоқу әдісі.  Моншақтың түрлері. 

Моншақтың орындалу технологиясы. Әртүрлі моншақтың киімде қолдану 

ерекшеліктері.  

Әдістемелік нұсқау 

 

Өте ерте заманда Африкада өңделген табиғат тұзын Фин купецтері 

Жерорта теңізі арқылы тасыды. Олар түнде құмның жағалауына қонған және 

тұздың ірі бөлшектері мен от жағып тамақ дайындады. Ертеңгісін күлді 

ашқанда, купецтер керемет тас сияқты қатты, су сияқты таза мөлдір, күн 

сәулесіне шағылған  кесектерді тапты. Ол әйнек болды.   Солай 6 мың жыл 

бұрын бірнеше бағыттары бар әйнек жасаушылар пайда болды. Бірінші – 

кеңінен әйнекті үрлеп жасады. Екіншіден мозаик үшін кесектер дайындалды. 

Тағы бір бағыты бұл кесектерден шыны моншақтары және маржандары 

дайындалды.  

Бірнеше ғасыр бұрын мөлдір әйнектерден Ежелгі Египетте жасанды 

інжу маржандары дайындалды. Араптарда жасанды інжу маржандар «бусра», 

ал көпшілікте «бусер» деп аталды. Алғашқы уақытта моншақты тізілген 

әйнектерден дайындады: металл шыбықтарынан әйнек сияқты жіптерді керіп 

және моншақтардың тесігінің диаметріне сәйкес мыс стержіндерімен 
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айналдыра орады. Содан кейін стержінді алып тастап, алынған моншақтарды 

қолмен өңдеді. Осы тәсілмен ұзын әйнекті трубаларды алды және өздеріне 

қажетті ұзындық бойынша маржандарды қиып алды.  Әуелгі уақытта моншақ 

мөлдір болған жоқ, бірақ уақыт өте келе техниканың дамуына байланысты 

адамдар жартылай мөлдір, кейіннен таза мөлдір, түссіз, әртүсті бисерлер 

алуды үйренді. Бірнеше ғасыр бұрын жылтыр емес әйнектен әйнектен Ежелгі 

Египетте жасанды моншақтар дайындады. Бисерді алдыменен шыныларды 

бір – бірімен байланыстырып жіппен жалғастырып орындады: шыныдан 

металл сымдардан жіпті өткізіп және оны айналдыра мед стержінімен орады, 

диаметрі моншақтың диаметрімен сәйкес келтіре отырып. Алынған 

моншақты қолмен өңдеді. Осы тәсілмен ұзын шыны трубкаларды дайындап, 

қажетті ұзындықта кусок –кусок қиып алып отырды.  

Моншақ жылтырақ болған жоқ, уақыт өте әйнекті дайындау 

технологиясын меңгере бастады, адамдар жартылай жылтырақ моншақтарды, 

сосын жылтырақ түссіз және түсті әйнектерді ала бастады. Келе келе үрлеу 

тәсілі пайда болды. Моншақтар күннен күнге ұсақтала бастады. Жіңішке 

түрлі – түсті әйнек трубкаларды арнаулы қайшылармен кусок түрде қиып 

алды. Алынған шикізатты електе тазартып және айналмалы барабанда 

қайтадан өңдеді. Смеспен тесікті толтырғаннан кейін бисерді кептірді, 

құммен араластырып айналмалы чугун барабанында жаймен қыздырды. Бұл 

уақытта жұмсарған әйнектен дөңгелетіп сақиналар жасады. Салқындаған 

бисерді жуып кептіріп полировкі порошокпен қыздырғанда жіберілген 

акауларынан тазартып жылтырақ күйін берді. Бұл тәсілмен шыныларды 

дайындады, тек бисерден шынының ерекшелігі ұзындығы 3 және одан да көп 

милиметр. Моншақтың отаны Ежелгі Египет, содан кейін Рим және Кавказда 

әйнек өндірісі ашылды, оған Византия, Орталық және Сібір Европалары 

кірді. Европада бисердің күрделі «астанасы» Венеция болды.  

 

Моншақтың түрлері және  жасалу  жолдары 

Уақыт  өте  келе  моншақтың  түрлері  және  жасалу  жолдары  өзгерді. 

Дөңгелек  майда  моншақтардан  басқа  қазірде  цилиндр  тәріздес  және  әр  

түрлі  формадағы  маржан моншақтар  пайда  болды. Маржан  сфера  

формасында  да  болады. Осы  уақытта  металдан  жасалған  моншақтар 

көптеген  жерлерде  қолданылса  да,  әйнек моншақтар  әлі  де  

қолданылыста. Моншақ  көлемі  жағынан  да  бір- бірнен  ажыратылады.  

Моншақ  көлемін  білу  және  оны  ажырата  алу  өте  қиын, оны  

ажырата  білу  керек. Себебі  жасалған  зат  үшін  ең  бастысы  осы. ХVІІІ  

ғасырдан  бастап  шеберлер  моншақ көлеміне  үлкен  назар  аудара  бастады. 

Бұлар  әлі  күнге  дейін  сақталып  келеді. Әр  моншақтың  көлемі  пони  

моншағының  де  стандартты  көлемімен  тең  болады.  Моншақ пен шыны 

моншақ  Ежелгі  Русьте  үлкен  орын  алған.  

Ежелгі  Русьте  бұл  қолөнер  түрі ІХ-ХІІ  ғасырларда  жақсы  дамыған. 

Латвияда  табылған  қолдан  жасалған, моншақпен безендірілген  тәжде  осы  

кезеңге  жатады. Осы  уақытта  Еуропаның  адамдары  моншақпен  тоқу  
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өнерін  жеткізуші  Венеция  болды. Бірақ  та  бұл  қол  өнер  түрі  Галлия  мен  

Германияда  өте  жақсы  дамып, артынан  византиялық  шеберлеріне  тарады. 

Бұл  кезде  Венециядағы  өнердің  дамуының  орталығы  Мурано  орталығы  

болды. Уақыт  өте  келе  әйнектен  жасалған  және  моншақтан  жасалған  

бұйымдар  Венеция  Республикасының  бюджет  жағынан  дамуына  көп  

септігін  тигізді. Венеция  саудагерлері  стеклярустен, моншақтан  жасаған  

бұйымдарды Еуропаға, Шығыс  Африка, артынан  Америка  сияқты  көптеген  

шет  елдерге  апарған. Моншақ  тек  қана  қолмен  емес, сонымен  бірге  

ХVІІІ  ғасырдан  бастап  моншақ  жасауға  арналған  арнайы  машинамен  

жасала  бастаған. Бұл  машинамен  жасалған  әйнек  моншақ  бағасының  

арзандылығымен  ерекшеленеді. ХVІІІ  ғасырда  бисер  жасау  мен  тоқу  

жөнінен  Венеция  мен  Богелия  бір- бірімен  бәсекелес  болды. Соның  

арқасында  моншақ  тоқудың  көптеген  түрлеріде  пайда  болды. Неше  түрлі  

түсті, неше  түрлі  көлемде  тоқылған  бұйымдар, моншақ  бұл  кезде  

Еуропаның  ірі  қалаларында  және  халықаралық  жәрмеңкелерде  сатылған. 

Әйнек  моншақтар  жұмысы  Ресейде  алғаш  XVІІ  ғасырда  басталған.  

Сол  кезеңде  венециялық  шеберлер  Измайлов  атындағы  сарайға  келіп  

орналасып, сондағы  орыстарға  моншақ  жасап, тоқуды  үйреткен. Бұл  

уақытта  моншақ  жасау  Ресейде  онша  етек  алған  жоқ  және  сырттан  

әкелінетін  тауарлар  көлемдеріде  күннен- күнге  өсе  бастады. Сақталған  

деректерге  сүйенсек, 1718  жылы  Санкт- Петербургке  шет  елдіктер  472  

пұт  моншақ  алып  келсе, 1752  жылы  2126  пұт  моншақ   алып  келінді. 

Осыншама  мөлшерде  сырттан  моншақ  әкелінсе  де, әйнек  бұйымдар  

жеткіліксіз  болды. Бұл  мәселе  көпке  ұзамай  шешілді. Ресейдің  көрнекті  

ғалымы  да  М.В.Ломоносов  әйнек моншақ  жасауды  ойлап  тапты. 1754  

жылы  Усть- Рудгизада  Ресейдегі  моншақты  шығаратын  бірінші  фабрика  

салынды. Ломоносовтың  ойлап  тапқан  қоспасынан  жасалған  бисерлер  

1755  жылы  шықты. Бірақ  та  1765  жылы  М.В.Ломоносов  дүниеден  өткен  

соң  фабрикасы  жабылып  қалды  және  Богелия  мен  Венециядан  қайтадан  

көптеген  моншақ  әкеліне  бастады. 

Ресейдегі  моншақ  шығару  ХІХ  ғасырдың  екінші  жарты  жылдығында  

дами  бастады. Осы  кездерде  Мәскеу  манындағы  аудандарда  моншақ  

түрлерін  шығаратын  фабрикалар, шеберханалар  көптеп  салына  бастады. 

Ең  сапалы  моншақ  түрлері  Одессада  1883  жылы  Я.Б.Ронингер  атындағы  

фабрикада  шығарыла  бастады.  

Осыған  қарамастан  Ресейге  шет  елдерден  алып  келінетін  моншақ 

қымбат  бағаланғаны. ХVІІ  ғасырларда  ұсақ- ұсақ  моншақ түрлерімен  бай  

адамдардың  үйлерін  безендірген. Атақты  орыс  тарихшысы  И.Е.Давелин  

былай  деп  жазады: «Үйдің  жарларының  ішінен  ең  бірінші  желімдеп  

артынан  оның  үстінен  моншақтарды  сепкен.  Бұл  көздері  бірнеше  

формадағы  моншақтар пайда  болды. Ең  бірінші  стеклярусты  шығарып, 

оны  қолдану  Францияда  пайда  болғаны  бізге  белгілі. 

 Моншақ көбінесе  ұлттық  костюмдерге  тағылады. Ұлттық  киімдерді  

моншақпен  безендіру  тек  қана  Ресейде  болған  жоқ. Мысалы: Молдавияда  
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келіншектің  басын стеклярустен  жасалған  ұзын  лентамен  байлау  керек  

болған. Украина  тұрғындары  да  киімдерін  моншақпен  безендіретін  

болған. Моншақпен  безендіру  тек  қана  батыста  ғана  емес, сонымен  бірге  

шығыста  да  дамыған. Тарихшыларымыздың  айтуынша  киімдерін  Сібір, 

Кольска  және  Таяу  Шығыс  халықтары  да  безендірген. Бұл  халықтардың   

моншақтармен  безендіруі  Ресей  қол  өнеріне  қарағанда  ерекше. 

Мысалы: Саамска  халықтарының  моншақтары  үлкен  болған  және  бетінде  

суреті  болған  және  де  олар  көбінесе  сары, ақ, көкшіл  жасыл  түсті  

пайдаланған. Бастарына  бұғының  терісінен  жасалған  бас  киім  киіп  оны  

моншақпен  безендірген. Ресейдегі  моншақтың  дамыған  кезеңі  ХVІІІ  

ғасырдан  бастап  ХІХ  ғасырдың  ортасына  дейін. Моншақпен  безендіру  

уақыт  өте  келе  өзгерді. Мысалы: ХVІІІ  ғасырда  жалғыз  ғана  түстен  

бисер  тоқыса, кейіннен  әр  түрлі  түстерден  моншақтар  жасала  бастады. 

Моншақтың  ең  кіші  көлемдісі  0,5  мм-ден  1  мм- ге  дейін  жетті, ал  ең  

үлкен  көлемдісі  диаметрі  4  мм-ге  жеткен. ХІХ  ғасырдың  басында  

шеберлер  көбінесе  ұсақ  моншақтарды  таңдады, ал  уақыт  өте  келе  оның  

орнына  ірі  бисерлер  қолданыла  бастады. Моншақтардың  көлемімен  бірге  

түстері  де  өзгерді. ХVІІІ  ғасырда  көбінесе  сары, қызыл, қара, жасыл  

түстер  көптеп  қолданыла  бастады. ХІХ  ғасырда  ақ  және  күлгін  түсті  

бисерлер  қолданылды. Жарты  ғасыр  өткеннен  кейін  моншақтар  бірыңғай  

қара  түсті  болып  қолданылды. 

  Ең  көп  тараған  әйнек  моншақ. Дөңгелек  моншақ  дегеніміз- 

негізінде  дөңгелек  емес  оны  цилиндр  тәріздес  моншақты  қиып  жасайды. 

Сондықтан  да  моншақтың  көлемі  бірдей  болып  келмейді. Ал  қазіргі  

кездегі  кейбір  өнеркәсіптерде  бір- біріне  қатты  ұқсайтын  моншақтарды  

шығарады  және  де  өте  қымбат  тұрады. Моншақтар  әр  түрлі  көлемде  

және  түстері  де  әр  түрлі  болып  келеді.  

Моншақтар  бір- бірінен  тесіктерінің  диаметрлері  арқылы  

ажыратылады. Көбінесе  моншақ  тесігінің  диаметрі  2  мм-ден  4  мм- ге  

дейін  болады. Бұрынғы  кезде  басқа  көлемдегі  моншақтар  шығарылған, 

бірақ  та  олар  қазіргі  уақытта  аз  қолданылады. Моншақтарды тоқыған  

кезде  кей  көздері  бір  моншақ  арқылы  екі  жіп  өтеді. Сондықтан  да  тесігі  

үлкен  моншақ таңдаған  дұрыс  болады. 

 Моншақ деген  сөз  ол  жалпы  түсінік. Моншақтардың  түлері  өте  көп, 

олар  жылтырақ, ала, жалпақ  маеталл  түстес  болып  келеді. 

Шыны моншақ - моншаққа  қарағанда  өзгеше. Моншақтардан  2-3  мм  

ұзын  болады. Ол  моншақтар сол  ұзындығымен  ғана  ерекшеленеді. 

Стеклярус  ең  бірінші  рет  Францияда  пайда  болды. Оны  матаға  тіккен  

немесе  желім-мен  жабыстырып  жасаған. Бұл  моншақ  көбінесе  патша  

сарайларында  безендірген. Сондықтан  стеклярусты  Францияда «түс  

қағазы»  деп  те  атаған. Ол  цилиндр  тәріздес  болып  келеді. Ал  қазіргі  

уақытта  стекля-рустың  түр- түрі  шығарылады. 

 Маржан моншақ.  Осы  көздері  тек  қана  дөңгелек  моншақтар  ғана  

емес, сонымен  бірге  шаршы, үшбұрышты, жүрек, гүл  тәрізді  және  адам  
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мен  жануар  бейнесіндегі  моншақтары  шығарылады. Бұлар  тек  қана  

майда  және  бұдыр  болып  келеді. Бұл  моншақтарды  пластмассадан, 

әйнектен  және  қымбат- қымбат  тастардан  жасайды. 

Моншақ  тоқуға  қажетті  құралдар: Инелер: моншақ  тоқыған  кезде  

бисерді  бірден  жіпке  емес  инеге  өткізіп, тоқыған  өте  ыңғайлы.  

Инені  таңдағанда  бисердің  тесігінен  өтетін  дей  қылып  таңдау  керек. 

Моншақтың  тесіктері  өте  кішкентайлау  болғандықтан  өте  жіңішке  ине  

таңдаған  жөн. Кей  кездері  иненің  басы  моншақтан  өтпей  қыстырылып  

қалуыда  мүмкін. Сондықтан  да  № 1  және  № 0  инені  таңдау  керек.  

  Станок. Көптеген  бисерден  жасалған  бұйымдар  қолмен  жасалынады. 

Бірақ  та  бисерді  станокпенде  тоқуға  болады. Ол  жасалынатын  заттың  

яғни  бұйымның  тезірек  бітуін  және  де  сапасының  жақсы  болуын  

қадағалайды. Егерде  кішкене  ғана  бұйым  жасайтын  болсаң  6-10*60 см, ал  

ұзын  бұйым  жасайтындай  болсаң  6-10*110-150 см  көлемінде  ағаш  тақтай  

керек. Моншақпен жұмыс  жасау  үшін  ең  алдымен  жіптер  керек. Жасалған  

бұйымдарының  түрі  жіптердің  сапасына  байланысты. Қай  жіптің  

болмасын  өзінің  кемшілігі  және  артықшылығы  бар. Көбінесе  моншақ 

тоқығанда  да  капрон  жіп  пайдаланған  жөн. Бірақ  та  ол  жіңішке  

болғаныменен  қатты  емес.   

Жібек  жіптер- бұл  жіп  тесік-тері  кішкентай  ғана  бисерлерге  

арналған. Жібек  жіптердің  түстері  және  олардың  қалыңдығы  әр  түрлі  

болып  келеді.   

Нейлон  жіптер- бұл  жіптер  де  әр  түрлі  қалыңдықта  болады. Бірақта  

бұл  жіптер  моншақ  тоқуға  онша  қолайлы  емес.  Мақта  жіптер- бұл  

жіптерді  сақтанып  қолданған  дұрыс. Кейбір  моншақ  жиегі  өткір  болып  

келеді, сондықтан  бұл  жіпті  үзіп  кетуі  мүмкін.  

Созылмалы  жіптер- бұл  жіптерде  әр  түрлі  қалыңдықта  болады. Ол  

созылатын  болғандықтан  білезік  жасағанда  көбінесе  қолданылады. 

Моншақ  өткізуге  арналған  сым  тесігі  жіңішке  және  жиегі  өткір  ауырлау  

бусы  үшін  арналған. Нейлон  жіпке  қарағанда  бұл  жақсы  түйіледі. 

Моншақ тоқу  өте  қызықты  жұмыс. Моншақ  жұмыс  жасау  кезінде  

столдың  бетіне  жұмсақ  қоңырқай  түстегі  матаны  төсеген  жөн. Бұл  мата  

бисердің  жылжып  кетпеуіне  және  көздің  шаршамауынада  пайдалы.      

 Жемчуг. Археологтар  мен  тарихшылардың  айтуы  бойынша  

жемчугпен  безендіру  Х  ғасырда  басталған. Жемчугтен  тек  қана  

киімдерді, аяқ  және  бас  киімдерді  ғана  емес, сонымен  бірге  шіркеулердің  

ішінде  безендірген. ХVІІІ  ғасырда  табиғи  жемчугты  бисерлер  алмастыра  

бастады. Дегенмен  бисермен  тоқу  мен  және  жемчугпен  тоқудың  

ешқандай  да  айырмашылығы  жоқ. Жемчугпен  көбінесе  әйелдердің  бас  

киімдері  безендірілген. Сонымен  бірге  жемчугты  бырға  дайындауға  да  

қолдануға  болады. ХІХ  ғасырдың  бірінші  жарты  жылдығында  Ресейде  

терең  жырығы  бар  көйлектердің  көптеген  түрлері  пайда  болды. Сонымен  

бірге  оның  жағасы  бисермен, жемчугпен  безендірілген. 
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 Моншақ  пайдаланып  өз  қолынмен  әр  түрлі  әдемі  алқаларды  да  

жасауымызға  болады. Моншақ  тастан  жасалған  алқа. Бұл  алқаны  

жасауымыз  үшін  ұзын  леска  және  маржанға  ұқсайтын  ұсақ-ұсақ  әдемі  

моншақ  түрлері  керек Бұл  алқа  екі  қатардан  беріктіріліп  тоқылады.  

 

Жұмыстың орындалу ережесі 

Моншақ түрлері 

Моншақ тесігі дөңгелек және төртбұрышты формалы, әртүрлі түсті және 

реңкті, тұтас боялған, жылтырақ және күңгірт түсті болады, моншақ 

өлшемінің нөмері: маржан ұсақ болған сайын, оның нөмері үлкен болады. 

Мысалы: 4/0 – ірі моншақ, ал 11/0 – ең ұсақ моншақ (сурет 23 а,).   

 

 

 
Сурет 23 а- Дөңгелек және төртбұрышты тесікті маржандар 

 

Қиылған моншақ – цилиндр тәрізді, қысқа трубкалы. Қиылған моншақ 

қарапайым және қырлы, қырлы қиылған моншақ жалтылдайды, ұсақ 

кристалл сияқты. Қиылған моншақтың нөмері ұсақ моншақтар сияқты 

анықталады (сурет 23 б).    

 

 
Сурет 23 б- Қиылған маржан 

 

Қиғаш қиылған маржан әйнек трубалардың қысқа түрін көрсетеді, 

перпендикуляр осьпен қиылған түрде, 45-60 º бұрышпен. Қиғаш қиылған 
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маржаннан  тегіс емес, сынған маржандар алынады – бұл өте қызықты және 

сәнді болып көрінеді (сурет 23 в).  

 

 
 

Сурет 23 в- Қиғаш қиылған моншақ 

 

Маржан моншақ – шариктер, көбіне тесіп өткен дұрыс формалы болады. 

Маржан моншақтар басқа формалы болуы мүмкін: тамшы тәріздес, керілген 

бидай түрде,бочкатәрізді. Маржан моншақтың беті майда, қырлы, жылтырақ 

және күңгірт болады (сурет 23г).  

 

 
 

Сурет 23 г- Маржан моншақтар 

 

Маржанды әйнектен, пластмассадан, тастан, табиғат материалдарынан, 

керамика және металдан жасайды. Барлық материалдар маржанмен жұмыс 

жасау үшін керек (сурет 23 д).   

 

 
Сурет 23 д - Әйнек маржандар  

 

Шыны түтіктің маржаннан ерекшелігі әйнектен ұзындығы 3 мм қиылған 

трука түрде болады. Шыны түтікті әртүрлі өлшемде және формада 
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дайындайды. Шынытүтіктің ширатулы және қырлы түрлері кездеседі. Көбіне 

шыны түтіктің жиегі қырлы болып келеді (сурет 23е).    

 

 
 

Сурет 23е - Шыны түтіктер 

 

Әдебиеттер: Божко Л.А. Бисер для девочек. Изд. 3-е, испр и доп.-М.: 

Мартин.2011.-104 с., илл.  

 

 

 

Тапсырма 4. Сырмақ түрлері және қолданылуы  

Мақсаты: студенттердің қазақ халқының сырмақ өнері жайлы 

білімдерін бекіте отырып, ата-бабаларымыздың асыл қазыналарына деген 

көзқарастарын қалыптастыру.  

Мазмұны: Сырмақтың тұрлері, жасау технодогиясы. Сырмақта 

қолданатын оюлар. Сырмақты кестелеу. Сырмақтың қазіргі мата бетінде 

орындау технологиясының ерекшелігі.  

Әдістемелік нұсқау 

Сырмақ жасау.  Әдетте сырмақ, текемет жасалатын киіз не шымқай ақ , 

шымқай  қара болуы шарт.  Киізде түйіртпек, ошаған, тесік болмауы тиіс.  

Мұндай кемшіліктер оюға, сыруға,  біртегіс жиектеуге бөгет жасайды. 

Сондықтан сырмақ, текемет  басатын киіздің  жүні, оның өңі  күні бұрын 

таңдалып, ол көбінесе қозы жүнінен алынады.  Оны сабағанда  да ерекше 

қадағалап,  үлпілдетіп сабайды. Осындай іріктеліп алынған  жарамды жүннен  

сырмаққа,  текеметке арнап бет басады.  

 Сондықтан алдын- ала  оның көлемін, оған салынатын  ою- өрнектің  

қандай болатынын  қарастырады.  Сырмақтың беті кейіннен  не киізбен,  не 

кенеппен  астарланып сырылады.   

 Көлемі  жағынан қазақ сырмақтары  негізінен  4 түрге бөлінеді.  Мұның 

ең үлкені- көш сырмақ.  Бұл сырмақты  көшкенде жүк артылған түйенің 

үстіне жабуға арнайды., жалпы көлемі 3-5 метрдей болады.  

 Екіншісі- төсеніш сырмақ,  жалпы көлемі 3-3,5 метрдей. Мұндай 

сырмақтар  кейде киіз үйдің  төрі бейнелес ірге жағы  етектене дөңгеленіп,  от 

басымен  төрге дәлденіп жасалады.  Ол тамның, шошаланың,  киіз үйдің  

төрінің от жағына  жалғастырыла төселеді.  
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Үшіншісі- төр сырмақ, көлемі 2-5 метр.  Бұл жиекті, оюлы сырмақ.  

Мұны сыйлы қонақтар келгенде төрдегі жалпы төсеніш киіздің үстінен,  

қонақ көрпенің  астынан салады.  

 Түр жағынан  алғанда да қазақ сырмақтарының  4 түрлі атауы бар.  

Оларды « ақ сырмақ»,  «қарала сырмақ»,  «жиекті сырмақ»,  «дебіске сырмақ» 

деп атайды.   

 Ақ сырмақты  бояулы жиекпен  ғана тоқылған жиекпен немесе 

таңдайлап иірген қарала  жиекпен  жиектейді.    

Қарала сырмақты   қара және ақ киізден ойыстырып, астарлап,  сырып 

жасайды.  Оюларды құраған тігістің  үстіне бояулы  жиек бастырылады.  Бұл 

бұрын сән- салтанатта  сыйлы қонақтарға  төселетін ,  көш жүгіне жабылатын 

еді.   

 Жиекті сырмақты  тұтас біріңғай ақ немесе қара түсті  киіздің бетіне  

бірнеше түсті бояумен  өрнектеп жиек бастыру арқылы жасайды.  Мұны 

мүлікті тең етіп бууға,  жолға алып шығуға және басқа да күнделікті  

тұрмыста көп пайдаланған.  

Дебіске сырмақ  жасағанда  тұтас киізлің  бетіне әр түсті  матаны оюлап 

бастырып,  сол оюлардың  шет- шетіне жіңішке жиек басады.  Кейде 

кестеленген тұтас матамен  тыстап та дебіске жасайды.  Қазақ  халқының  ескі 

ғұрпында  мал еті мүшелері әрбір кісіге сыбаға  белгіленгені тәрізді,  үй-іші 

төсеніштерінің,  үй мүлікткрінің  де жас мөлшеріне қарай арнаулы адамдары 

болған.  Мысалы , ақ сырмақты  қазақтың ескі ғұрпында  көбінесе  күйеуі 

ұрын келмеген  оң жақтағы қыздың астына  немесе қара жамылып, жоқтау 

айтып отырған  жесірдің астына төсейтін.   

Дебіске сырмақты  төсек үстіне,  төсек алдына, жас келіншектер  мен 

күйеу жігіттерге  төсейтін. Дебіске сырмақты түс киіз орнына да  

пайдаланған.  Киіз төсеніштер қойдың таза жүнінен басылып, пісіріліп, 

қарпылып бір түсті кесек киіз түрінде, бетіне ою - өрнектер салынған гүлді 

текемет түрінде, киіздерді біріне – бірін ойыстырып жасаған сырмақ түрінде 

кезігеді. Киіз төсеніштер ішінде  сырмақ түрлері асты – үсті не үсті шымқай 

ақ киізбен жабдықталған, бетіне ақ шуда жіппен  ғана ою - өрнек түсіріле 

сырылған ақ сырмақ.  

Шымқай ақ киізбен жабдықталған, бетіне ақ қара, қызыл, сары, көк, 

жасыл, т. б. түсті жіптердің бірінен сыңар жиек арқылы ою - өрнек түсіріле 

сырылған ақ сырмақтар. Асты – үстіне, үсті шымқай қара киізбен 

көмкерілген, бетіне тек қара шуда жіппен ғана ою - өрнек түсіріле сырылған 

қара сырмақ.  Шымқай қара киізбен қапсырылған бетіне – ақ, қара, сары, 

қызыл, жасыл, көк түсті жіптердің бірі түсінен сыңар жиек арқылы ою - өрнек 

түсіріліп сырылған қара сырмақ.  Беті шымқай бір түсті киіз болса да 

ортасына бір түсті жиекпен ою - өрнек түсіріліп сырылған, жақтауы басқа 

түсті жиекпен әр түрлі ою - өрнекпен көмкерілген сырмақтар киіз өңіне қарай 

ақ немесе қара сырмақ деп аталады.  

Бұлай аталу сырмақтың негізгі төсегіне байланысты. Яғни беті шымқай 

ақ киіз бетіне бір түсті матадан ою - өрнек жепсырылған, ою шеттері бір түсті  
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сыңар жиек жіппен жиектеліп сырылған ақ сырмақ болса, керісінше 

шымқай қара киіз болып оған бір түсті матадан ою - өрнек жапсырылған, ою  

шеттері бір түсті жиек жіппен жиектеліп сырылған қара сырмақ. Кейде 

сырмақтың ортасына бір түсті жақтауына басқа бір түсті матадан ойылған 

оюлар жапсырылады да, ою шеттері жиектеледі. Киіз сырылады. Мұндай 

сырмақтардың үстіне матадан ою жапсырылғаны мен киіз өңіне ( фонға ) 

қарай ақ сырмақ, қара сырмақ  аталады.  

 Сонан соң ою шеттерін қуалай сыңар жиек жіппен әрі жиектеліп,әрі 

сырылып шығарылады. Кейде мұндай сырмақтардың ортасындағы ою - 

өрнектер бір түсті матадан, жақтауларының ою - өрнегі басқа бір мәнерде 

ойылады. 

 Орта мен жақтауға ойылған оюлардың мән – мазмұны, мәнері бірін – 

бірі қайталамайтын сырмақ сырылады, жиектеледі, астарланады. Сырмақтың 

осы түрі әрі жеңіл, ірі әдемі болады. Көшпелі тұрмыста іргеден өтетін 

ызғардан сақтау үшін қолданылатын тұскиізде кәделі бұйымның бірі. Оның 

қарапйым киізден бастап нешетүрлісәнді әдемілері де көп–ақ. Алуан түрлі ою 

-өрнек түсірілгені,оқаланған, төңірегіне құндыз ұсталған, кей жеріне алтын, 

күміс теңгелер қадалған.  

Төртіншісі- төсек сырмақ,төсек алды сырмағы немесе төсеніш сырмақ 

деп аталады.  Көлемі 2-2,5 метр,  жер төсектің орнына немесе  төсектің 

алдына төсейді.  Сырмақтардың  кейде 1-1,5 метрлік шағын түрлері де 

кездеседі.  Олар бір кісілік сырмақ деп аталады.   Сырмақтың көбінесе ені тар,  

1,5-1,7 см шамасынан аспайды,  ал ұзындығы 2-3 метр,  кейде оданда артық 

болады.   

Төсек сырмақ сөзінің төркіні ( этимологиясы ) белгісіз десе де киізді 

қабаттап сыру немесе төсеніш ретінде жерге сыра салу, сүйрете салу сияқты 

мазмұннан туындады ма деген жорамалымыз да жоқ емес. Төсек сырмақ 

деген мүліктің тұрмыс талабындағы мазмұны төсеніш. Адам өз тарихында 

төсенішті қай кезде қажеттеніп, қашан пайдаланды екен. Ал айда жамбасын 

жер батудан, жамбасына сыз өтуден сақтану сезімі дәуірі мен төсеніші дәуірі 

тұрғылас зор. Ту баста төсеніш ретінде нелерді пайдаланылғанына алуан 

түрлі жорамал жасауға болады.  

Бірақ бізге керекті мүлік ретінде тұрмыс жабалықтарының бірі ретінде 

пайдаланылған төсеніштер әсіресе, етене жақын ұлттық тұрмыстағы – терімен 

киіз төсеніштер. Тері жамылғы мен тері төсеніші дәуірі тым ерте болар – ау. 

Ал қазіргі киіз төсеніштер мен киіз жамылғылардың өзі қай кақытта тұрмысқа 

енгені белгісіз. Көшпелі жорықта саятты тұрмыс талабына өзінің өмір 

шеңдігімен, табандылығымен мықтап етене қалыптасқан, төсеніштер мен 

жамылғылар – шымқай бір түсті кесек киіз, түрлі – түсті текемет, алуан түрлі 

сырмақ, қомша, от киіз, арнайы қабаттап жасалған киіз, төсек сырмақтары. Аң 

терілері мен мал терілерінен жасалған төсеніштер – жарғақтар, бөстектер, 

тулақтар. Мал жүнімен түбітінен есіп, ширатып ызылған, иіріп ермекке 

тоқылған төсеніштер. Сондай – ақ қой мен түйе жүні тартылған сырты тері 

жарғақ төсеніштер. Қой мен түйе жүні тартылған сырты мата – жамылғы 
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көрпе, төр көрпе, төсек көрпе, жамбас көрпе, ат көрпелер. Құс жүні мен құс 

мамығы салынып жасалған құс төсектер, көрпелер, құс жастықтар. Әрі киім, 

әрі сулық, әрі төсеніші – тайжақы, кебенек, қаптал шекпен, қаптал тон, қаптал 

ішік, қаптал шапан, қаптал сулықтар. 

 
ТӨСЕК СЫРМАҚТА ҚОЛДАНАТЫН ОЮЛАР   

 

Орнамент - әсемдеу, сәндеу деген ұғымды білдіретін латын сөзі. Қазақ 

тілінде бұл термин ,,ою-өрнек,, болып айналып жүр. Бұл сөздің ұғымында бір 

нәрсені ойып, кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, 

бір нәрсенің бетіне ойып бедер түсіру деген мағына жатады. Қазақтың ою-

өрнектерінің түрлері де, атаулары аса көп. Ою-өрнек қолдану орнына, заттың 

материалдары мен түр- түсіне қарай түрленіп отырады. 

Басты белгісіне қарай гүлді өрнек, торлы өрнек, өрнекті таспа болып 

үшке бөлінеді. Бейнелік нышанына қарай геометриялық өрнек, зооморфтық 

өрнек, көгеріс өрнек, ұласымды өрнек, қиял – ғажайып өрнек деп беске 

тармақталады. Көгеріс өрнектерде гүлді өсімдіктер мен шөптесін дақылдар 

бейнеленеді. Қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің арасында «бұтақ», 

«бүлдірген», «гүл», «жапырақ», т.б. алатын көгеріс өрнектер де бар. Мәселен, 

ою-өрнек үлгілерінде сол өрнекті тудырған рудың таңбалары оюдың ең 

негізгі құрамды бөлімі ретінде еніп отырған.  

Өнер зертеуші Сейсен Мұхтарұлы: «Оюды оқуға бола ма ?» атты 

мақаласында «Ру таңбалары ою-өрнектің көптеген айшықты үлгілерінде 

Дулаттың «бүтін ай» таңбасы, Жалайырдың «тарақ» таңбасы, қоңыраттың 

«босаға» таңбасы, Қыпшақтың «қос әліп» таңбасы, Адай мен Төлеңгіттің 

«жебе» таңбасын, Найман руының «бір тармағы» таңбасы суреттеледі» дей 

келе, сонан келіп туындайтын рулық үлгілерге тоқталады. 

Төсек сырмақ жасаушы шеберлер  өзі білетін    немесе қолында бар ою 

үлгілерінің  қайсысын алып,  оны қалай орналастыруды қарастырады.  

Сонымен қатар  киіздің көлеміне  қарай оны кесіп,  қырдасыны көп түсірмеу 

жағын да ойластырады.  Сонан кейін  сырмаққа арналған  киіздің оң бетін 

еденге жаяды.  Таңдап алынған  ою-өрнектердің  қағаз бен тықыр теріге 

немесе  клеенкаға  түсірілген үлгісін  киіздің үстіне салып, сол үлгінің  ізімен 

өткір пышақпен немесе қайшымен  мінсіз етіп қиып алады да  сырмақ бетіне 

салады.  Оң беті қара киізден  ойылған болса, оның ортасы  ақ киіздің 

ортасына түседі.  Сырт оюлары  ақ киіздің шетіне келіп, ақ киіздің  осы қара 

шеттің  ішінен орналастырылған, екі түсті,  оны жөрмеп тігеді.  Осы тәртіппен  

сырмақтың оюлы  беті құрастырылып болған соң ою жоспарларының  үстінен 

боялған жиек бастырады. Мұны жиектеу дейді.  Оюларын жиектеп басып 

болған сырмақты  астар төсеп,  бетпен қоса сыриды.  Сырудың   тігісі де екі 

түрлі:  біріншісі- жеке жіптің өзімен әрлі-берлі тік шаншып сыру арқылы тігу 

де,  екіншісі- қос жіппен сырып тігу.   Бұл әдіс инедегі  жіптің астынан  тағы 

бір жіпті  бос төсей отырып сыру арқылы іске асырылады.    
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ТӨСЕК СЫРМАҚТЫ КӨРКЕМДЕП КЕСТЕЛЕУ 

 

  Кесте және көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе 

жатқан  элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жәй инемен 

әшекейлеп тігу барлық халықтарға да ортақ өнер.   

Қазақ халқының дәстүрінде киім-кешек пен төсек – орын жабдықтары, 

қалыңдық пен күйеудің батырлар мен сауыққойлардың (салдардың) бас киімі, 

белбеуі, киімнің жең-жағалары мен балақтары әртүрлі жамылғыштар мен 

кежімдер және басқа да осы сияқты жол- жорық, үй-іші мүліктері кесте 

өрнегімен жиі безендірілетін.  

Халық салтында мұндай өрнектеудің кейбіреулері күні бүгінге дейн 

сақталып келеді. Оның себебі әдемі ұнасымды кесте ою-өрнегінің барлық 

түріне бірдей қолдануға тиімді. Міне, осы сияқты бізбен, машинамен инемен 

көркемдеп тігілген кестені әшекейлеп кестелеу (художественная вышивка) 

деп атайды.   

Өнер қазынасының сарқылмас мухиты халық «адам өнерімен әсем, аң 

жүнімен әсем» деп келіп, «кестені көңіл сызады, қол тігеді, көз сынайды» деп 

қорытқан. Кесте өнері осы айтылғандай нағыз халықтың, алуан әдсі, таңдауы 

көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына тән байырғы көне түрлері: біз кесте, 

ақас тігу, айқыш-ұйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу. Біз кестенің шым кесте 

және әредік кесте деп аталатын екі түрі бар.  

 

Тапсырма 5. Әйелдердің ұлттық камзолдары  

Мақсаты: Өлшем туралы түсінік беру, камзолодың өлшемін алуды 

үйрету, камзолдың үлгілерімен танысу, шеберлікке ептілікке, ұқыптылыққа  

үйрету. 

Мазмұны: Камзолдың сызбасын тұрғызу өлшемін алу. Бұйымға 

қойылатын талаптар. Камзолдың сызбасын түсіру жолдары. Камзолоды 

үлгілеу. Камзолды даярлау жүйеліктері.  

 

Әдістемелік нұсқау 

      Қазақ әйелдерінің киімінде камзолдың орны ерекше болған. Ол да әрі 

жылулық, әрі сәндік міндеттерді атқарған. Әйелдің сырт киімі болып 

табылатын бұл камзолды тек қазақ қана емес, басқа да түркі халықтарының 

тұрмысынан кездестіруге болады. Әйелдердің камзолы қысқа жеңді, иықтан 

сәл түскен жеңді немесе жеңсіз болып тігіледі. Өйткені, мұндай камзолдар 

жұмыс істеуге өте ыңғайлы, ешқандай кедергі келтірмейді. Әйелдердің күні 

ұзақ үй шаруасымен айналысып, кіріп-шығып жүретінін ескерсек, бұл 

камзолдар иесін суықтан қорғайды, оның үстіне оның иіліп-бүгіліп жұмыс 

істеуіне өте қолайлы келеді.  

Камзолдардың материалы көбіне түкті пүліш маталар болады. 

Барқыттан, шұғадан да тігіледі. Ал, түсіне келсек, ол міндетті түрде біртүсті 

матадан тігілген. Онда да шымқай қанық түстер таңдалады. Әйелдердің 

жасына қарай камзол түрі де өзгеріп отырған.   
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Қыздар мен жас келіншектер көбінесе алқызыл түсті камзолдар киген. 

Мұның өзі жасыл дала, көгілдір ауа астында көзге оттай басылып, алыстан 

мен-мұндалайтын болған. Ал, орта және одан да жоғары жастағы әйелдер 

негізінен көк, жасыл, сарғыш түсті камзолдар киеді. Өйткені, алқызыл түс 

оларға енді жараспас еді.  

Камзолдарда жең болмайтыны сияқты жаға да жасалмаған. Тек 

омырауға дейін жететін ойықтар қалдырылған. Өйткені, камзол тек көйлектің 

сыртынан киіледі.   

Қазақ әйелдері мойынға дейін жауып тұратын тұйық жағалы көйлек 

кигенін ескерсек, оларға енді камзолға тұмшаланудың еш қажеті болмаған. 

Сол себепті камзолдар омырауға дейін ашық қалдырылған. Осы мойын мен 

омырау тұсын және камзолдың алдын тұтастай әдіптеу дәстүрде бар. Бұл 

ретте камзолдың негізгі түрі мен оның өңіріне әдіптелетін матаның түрі бір-

біріне жақындау болғаны ләзім.  

Қазақстанның көп бөлігінде камзолдың өңіріне, сондай-ақ етегінің екі 

жағына түрлі жылтырақтардан ою немесе өрнек жүргізу әдеті бар. Қазіргі 

шеберлер ондай өрнектерді сәнді жіптермен салуға да машықтанған. 

Камзолдарға ою - өрнек түсірілмеген жағдайда оны түрлі жылтырақ 

әшекейлермен, таналармен безендіруге болады. Осылай безендірілген 

камзолдар өте салтанатты көрінеді. Оларды көбінесе, мереке кезінде, той – 

томалақта және басқа салтанатты думандарда киетін болған. Оның есесіне 

камзолдар түймеленбеген.  

 

Кесте 2 – Камзолды дайындау технологиясының жүйеліктері  

 

р/с Операция атаулары 

1 Дайындама бөлімі 

2 Пішімді алу, бөліктерді тексеру, пішім бөліктерін жинақтау, потокқа 

(ағын) жіберу 

 Артқы бойды өңдеу 

3 Бедер тігістерін сырып тігу 

Бедер тігістерін торлау  

Бедер тігістерін жатқыза үтіктеу 

Алдыңғы бойды өңдеу 

4 Бедер тігістерін сырып тігу 

Бедер тігістерін торлау  

Бедер тігістерін жатқыза үтіктеу 

Жеңді өңдеу 

5 Жең бөліктерін қосу. Тігісті баса үтіктеу.  

Жағаны өңдеу 

6 Төменгі жағаны қатырмалау. Төменгі жағаны қондырып тігу. Қондырма 

тігісті үтіктеу. Жоғарғы жағаны қосу.  

Астарды өңдеу 

7 Артқы бойдың ортаңғы тігісін сыру. Бел қымтырмасын сырып тігу. 
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Алдыңғы бойға өңірастарын қосып тігу. Жең бөлігін сырып тігу. 

Ойындыға жеңді қондыруЖең қонымдылығын жия үтіктеу.Бір уақытта 

бүйір тігісін қосып, жеңнің төменгі тігісін сырып тігу. Дайын астарды 

үтіктеу.  

Өңір астарын өңдеу 

8 Өңірастарының бөліктерін қосу. Тігістерін үтіктеу. 

Жинақтап - өңдеуші секциясы  

9 Иық тігістерін сырып тігу. Иық тігісін айыра үтіктеу.  

10 Қымтырмаларды тігу және симметриялығын тексеру 

11 Ашық ойындыға жеңді қондырып тігу. Бір уақытта бүйір тігісімен  

жеңнің төменгі тігісін қосып сырып тігу. Бүйір және төменгі тігісті 

үтіктеу 

12 Жең әдібін қосу 

13 Мойын ойындысы бойымен жағаны қосу 

14 Жең аузы бойымен астарды тігу 

15 Бүйір, жең, артқы және алдыңғы бойдың рельефтері бойымен өңдеу 

тігісін салу. Бұйымды өндірістегі қалдықтардан тазалау. Дайын 

бұйымды үтіктеу  

 

                   
 

Сурет 24 - Әйелдердің ұлттық камзолы  

 

Тапсырма 6. Қазақтың ұлттық салтанатты шапандары 

 Мақсаты: Қазақтың ұлттық салтанатты шапандарын өңдеу 

технологиясын меңгеру  

Мазмұны: Шапанның түрлері. Шапанға байланысты салт- дәстүр, 

кәделер. Шапанның өңдеу технологиялық жүйеліктері.  
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Қазақтың ұлттық салтанатты шапандары 

 

Шапан - қазақтың ең көп тараған, аса қастерлі, килслі сырткиімдерінің 

ерт ден келе жатқан түрі. Тысы мен астарынын арасына жүн немесе мата 

салып сырты шұға, барқыт сияқты әдемі, әрі мықты матадан қапталып, іші 

астарланады. Шапанды жібек, тоқыма, мақта, жүн маталарынан, кейде 

күдеріден де тігіледі. Сал-серілер мен ауқатты қазақтардьң шапандарын 

тігуге ерекше жібек, бархыт сияқты бағалы маталар пайдаланылған. Олар 

көбінесе Бұхарадан әкеліп.  Шапапдардың екі өңірін алтын жіптен жасалган 

ока салып әшекейлеген. 

Шапаннын басты ерекшелігі жағасы, өңірі, жең ұштары әдемі ұлттық 

әрнекпен кестеленуінде. Кесте өрнектер ер адамның да әйелдердің де шапан 

дарына салынған, бірақ әйелдер шапанынын әсемделуі ерлсрдің 

шапандарына қарағанда ете нәзік болады. Кейде жиегіне әдемі болу үшін 

бағалы аң терілерінен, басқа қымбат матадан зер, бұлық (түрлі матамен 

көмкеру) немесе жұт салынады. Шапанға түйме, әйелдер ілгек, қапсырма 

қадайды немесе сырты белбеу буынады. Жаз маусымында киетін шапандар 

жүқа, күз бен көктемде киетін шапандар калың болады. Тігілетін матасынын 

өніне келсек, әйелдер шапаны ашық әңді, ерлер шапаны баран (қара) өңді 

болып келеді. Шапанның негізгі, дәстүрлі пошымы - ұзындығы тізеден сәл 

төмен болып жеңінің ұзындығы саусақ ұшын жабуы керек. Қазақ 

шапандарының алды 2 өңірі, артқы бойы, екі жеңі және жағасы ойып 

пішіледі. Арткы бойдың екі шеті мен алдынғы өңір бойдың қусырылар екі 

жак етегіне мықынға жеткен етегін кеңейту үшін екі үшкіл шабу қойылады. 

Бел жағы тарлау келеді. Шапан жеңінің екі беті бір-ак киылады. Жең түптері 

кең келеді де, оны жең түп, ойды, колтырмаш деп атайды. 

Өткен ғасырларда қазақтарды бейнелейтін суреттерде де және әртұрлі 

жетті шығыс миниатюраларында да әлеуметтік белгі ретінде түрлі форма 

шапан киген әр қоғамдық жіктердің өкілдері бейнеленді. Түрлі кәсіп иелері. 

де өздерінің арнаулы киімдерімен көрсетіледі. Мысалы, хандардың арнаулы 

аткосшыларының шапанының етегі алдынғы жағынан ойық болып келеді. 

хан сарайының есікағасы әрқашан етегі түрулі шапанмен бейнеленеді. Жұқа 

үстіндегі еңбек адамдарының да шапан етегі түрулі болып салынады.  

Шапандар жаға қондыру мәнеріне қарай тік жағалы, қайырма жағалы » 

мойынды айналдыра қаусыра келген орама жағалы деп аталады.Шапанның 

пішілуіне карай сырмалы шапан, қаптал шапан, кималы шапан  кең қолтық 

ұзын жең шапан сияқты түрлері аталады. Матасының ерекше пішілуі, тігілуі, 

әшекейлері, жасына, әлеуметтік ерекшеліктеріне байланыс ты шапанның - 

әср шапан, оқалы төрс шапан деген қымбат түрлері бар. Он шапанның екі 

өңірі меи жеңіне, қайырма жағасына зер ұсталады немесе кесте 

әшекейленеді. Тігілген матасына қарай макпал, репс, шаги, шибаркыт, 

пүліш; баркық шапан деген түрлері де болады. Арасына жүн не мақта салмай 

астар тігілетін жаздық жұқа шапанды жаланкабат шапан дейді. 
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Шапанның кеңдігі мен бойға қонымдылығы және әшекейлеу мәнеріне 

қарай аймақтык өзгешелігі болады. ¥лы жүздің шапандары көбінесе 

жолақты, сусымалы, жеңдері ұзын, ашық жағалы келеді. Оңтүстік елі өзбек, 

тэжік, ұйғыр  халықтарымен кәршілес, көпшілік кәсібі бақ әсіріп, егін салу 

болғандыктан бұлардын киім үлгісімен тігілу мәнеріне осы жағдайлардьң 

ықпал еткенін көреміз.Орта жүздің шапандары көбінесе бір беткей матадан, 

сырусыз, сирек қабыл етектері шалғайлы, жеңдері кең, жағалары шолақ ойма 

немесе тұймелі болады. Кіші жүздің шапандары да шалғайлы, жендері үзын 

және кең, жүн тартып бидайлаған қалың, қайырма жағалы болып келеді. (С. 

Қасиманов. 156-6).Осындай айырмашылықтарына қарай, олардың бәріне 

бірдей ортақ, ұлт монср мен казақша атаулары бар.Күнделікті тұрмыс 

барысында киілетін сырттық шапандардың тыстары бес аса қымбат емес 

маталардан жасалады. Оның жағасын кеспе  үшкір орама жағы етіп, калтасыз 

және әшекей ою-өрнек салмай тігеді.  

Ұлттық  мирас 

Шағи деп аталатын асыл қымбат матадан және басқа да асыл жібек тен 

айтқанла «бет жүздікке» арналған шапаны болалы. Шағи шапандарды 

кестелеп, ноқалап, көмкеріп, қиюлап сырып әдемі сынды етіп тігугс күш 

салады. Киімніц ішінен киетін ерлерге арналған іштік шапан делінетін жұқа, 

қысқа шапан түрлері бар.  Ұзындығы тізеден жоғары, басқаларына қарағанда 

шолақтау келген, көбіие тік жаға салынған, денеге қонымды тар етіп тігілген 

ішкілік шапан. Бұл шапан түрін ішік, тон, күпі сияқты сырттык киімдсрдің 

ішінен киеді. Сондықтан оған белбеу буынбайды, бар болғаны екі-үш түйме 

қадайды. Ауыл арасына қыдырғанда сырттық шапан орнына жүрсе, суық 

кезде ішке киетін шапан орнына жүреді.  

Шапанның  тағы бір етегінің ұзындығы тізеге дейіи, кейде одан да 

төменірек түсіп тұратын, егде еркектер жазда киетін жағасыз, жұқа, сырма 

түрі каптал шапан. Шапанның тұтынуға ыңғайластырылған бір түрінің жеңі 

қысқа болып келеді. Жеңі шынтаққа дейін жететін қысқа жеңді шапанды 

тірсек жең шапан деп атайды. Іштік шапанның бұл түрін орта жастан жоғары 

әйел, еркек азаматтар киеді, екі жамбасында қалтасы, кейбіреулерінде 

омырау қалта да болады. Ерлерге арналғанның жағасы тік, әйелдікі қайырма 

жаға салынады да ою, өрнек, кестелеу, әр түрлі су түрлерімен өңірін, етегін 

сырып та тігеді. Күмпей шапан - арасына түйе жүнін майдалап түтіп, 

қалыңырақ салған, жақсылап сырып істсген, сыру аралықтары күмпиіңкіреп, 

көтеріліп тұратын шапанның түрі Торғай, Ұлытау, Ырғыз жақта бертінге 

дсйін қолданылған. Сыру аралыктары күмпиіп, көтеріліп тұратындықтан 

солай аталған. Тұтыныс қажеттілігіне қарай орындалуы мсн әшекейлену 

мәнеріне карай мынадай шапандар ерекше дараланады: сал шапан өте асыл 

құнды матадан орама жағалы етіп, кең, ұзын бүтіндей өн бойымен немесе 

жағасы, етсгі, өңірі айналдыра кестеленеді. Оған жүн, мақта тартылмай бос 

астар салынады, немесе алыс қабылып, матадан тігіледі. Қиюлап көмкеріп 

ноқа жапсырып та тігсді. Сал шапанды мырзалар киімінін сыртынан желбегей 

салып бос кисді.  Шапанды сресектер де, балалар да, әйелдер де киеді.  Қазақ 
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халкының арасында сыйлы қонақтарға шапан тарту-таралғы, сый кәдеге 

жүруімен қатар, түрлі жағдайларда төлем түрін аныктайтын әлеуметтік 

қызмет атқарады. Ежслгі «Жеті жарғы» зан ерсжесінде тәртіп дәстүрді бұзған 

адамдарға ат немесе шапан айып тарттырып жазалау да шапанның қазақ 

өмірі мен тұрмысында зор маңызы бар екенін дәлелдейді. Бұл күндері мүшел 

жасқа толған адамдарға шапан кигізу зор кұрмет бслгісі ретінде қалыптасып 

келеді. Шапан тез киюге, отырып, тұруға ыңғайлы әрі жылы болғандықтан 

қазір үлкен кісілер көбіне шапан киіп жүреді. 

 

Кесте 2 - Шапанды өңдеудің технологиялық жүйеліктері  

 

р/с Операция атаулары Суреттері 

Дайындама бөлімі 

1 Пішімді алу, бөліктерді тексеру, пішім бөліктерін жинақтау, потокқа 

(ағын) жіберу 

Артқы бойды өңдеу 

2 Мойындықты қатырмалау (кестелеу үшін) 

3 Артқы бойдың етегін  қатырмалау (кестелеу үшін) 

 Артқы бойдың ойындысына желімді жиекті салу 

4 Кестелеуден кейін артқы бойды әрлеп үтіктеу 

5 Қымтырманың орнын белгілеу 

6 Қымтырманы сырып тігу 

7 Қымтырманы жатқыза үтіктеу 

Алдыңғы бойды өңдеу 

8 Ойындысы, өңірі, етегі бойынша желімді жиектемемен қатырмалау 

(кестелеу үшін) 

9 Алдыңғы бойдың ойындысы бойымен желімді жиектемені салу  

Жеңді өңдеу 

10 Жең аузын желімді жиектемемен қатырмалау (кестелеу үшін) 

11 Жең аузының қайырма сызығын белгілеу 

12 Бормен сызылған жең аузын жатқыза үтіктеу 

13 Кестелеуден кейін жеңді әрлеп үтіктеу 

Әдіпті және өңірқайырмасын өңдеу 

14 Бөліктерден өңірқайырмасын сырып тігу 

15 Сыру тігісін айыра үтіктеу 

16 Артқы бойдың ойындысының әдібін өңірқайырмасына қосып тігу 

17 Әдіптің қосу тігісін үтіктеу 

Белдікті өңдеу 

18 Белдіктің жоғарғы бөлігін қатырмалау (кестелеу үшін) 

19 Кестеленген белдікті үтіктеу 

20 Айналдыру үшін тесік қалдырып, белдікті жөрмеу 

21 Белдік бұрыштарындағы жөрмеу тігісін керту 

22 Белдікті өң жағына айналдыру 
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23 Өңге айналдырғаннан кейін қалдырылған тесікті тігу 

24 Белдікті баса үтіктеу 

25 Белдіктің шетіне қапсырманы қосу 

Астарды өңдеу 

26 Өңін айналдыру үшін тесік қалдырып, артқы бойдың орта тігісін 

сырып тігу 

 

          
 

Сурет 25 - Қазақтың ұлттық ер киімі  Шапан 

 

       Тапсырма 7. Қоржын жасау технологиясы 

Мақсаты: Қоржын жасау технологиясын меңгеру,  

Мазмұны: Қожынның түрлері, Матадан тігілген қоржындар, Қоржын 

жасау технологиясы. 

Қоржын ұлттық бұйым, өрнек құрып тоқылған екі басы қалталы ыдыс. 

Қазақ халқы – көшпенді ел болған. Жазда – жайлауға, қыста – қыстауға 

көшіп, үнемі ат үстінде жүрген. Сол кездерде көлікпен зат және тамақ алып 

жүргенде қоржын пайдаланған. Екі басында қалтасы бар қоржынды аттың екі 

жағына теңдей ғып бөктеріп алып, жүргенге ыңғайлы болған.  

Ат қоржын –бұл салт атты адамның ұзақ жолға шыққанда немесе мал 

баққанда азық –түлік салу үшін қолданылатын қоржын.  

Шаруашылық қоржын – бұл керегенің басына іліп үйдің ішінде ыдыс – 

аяқ, азық – түлік сақтау үшін қолданылатын қоржын.  

Той қоржын – бұл тойға арналған күнделікті пайдаланып жүрген 

қоржыннан ерекшелеу. Сәндеп, өрнектеп тігілген қоржын. Тойға арналған 

қоржындар мына түрлерге бөлінеді: Күйеу қоржын, қыз қоржын, құдағи 

қоржын, сүндет қоржын, тағы басқа тойларға арналған қоржындар.  Тоқыма 

қоржын -  жүннен иіріп, терме етіп тоқылған, тоқылу әдістеріне байланыты 
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түкті, түксіз, алаша тәрізді тоқылған қоржындар.  Киізден өрнек сап тігілген 

қоржын.  

Матадан тігілген қоржындар. Қазіргі кезде қоржынды матадан кестелеп 

немесе ою-өрнек бастырып астарлап тігеді. Шеберлер матаның 

қалдықтарынан құрап, құрақ түрінде тіккен қоржындары кездеседі. 

Қоржынды көбінде өрнек салып және әртүрлі моншақтармен кестелеп 

сақина, түйме қадап сәндеген.   

Қазақтың ою-өрнектерінің түрлері өте көп. Жан – жануарлардың дене 

мүшесіне байланысты, ай, күн, жұлдызға арналған, көк әлемге байланысты, 

табиғатқа құстарға, геометриялық фигураларға байланысты ою-өрнектер 

көптеп салынады. Соның ішінде қоржынға тігілетін өрнектер: «Қошқар 

мүйіз», «Кемпірқосақ», «Тышқан із» тағы басқалар. «Қошқар мүйіз» 

өрнегінің символдық мәні бақыт – береке, байлық, молшылық. 

«Кемпірқосақ» ою-өрнегі бірнеше түстен жинақтар жасап, алма кезек 

орналасады.   

Қазақтарда кейбір түстердің нышандық мәні бар: Көк түс –аспанның, ақ 

–ақиқаттың, қуаныштың, сары –ақыл парасаттың, қайғы мұңның, жасыл – 

жастықтың, көктемнің символы. Бұл өрнектер алаша тәрізді тоқылған 

қоржында кездеседі. «Тышқан із» - бұл өрнектер бұйымның жиектерін 

әрлеуге қолданылатын ұзақ үзік сызықтар, тышқанның ізін тұспалдайды.  

 

Қоржын тоқу өнерін үйрету 

 

 

 

Кіріспе 

 

 

Қолөнердің даму 

тарихы 

 

 

Ұлттық қолөнердің 

түрлері 

 

 

 

 

Жүн өңдеу  Мата өңдеу  Кесте өнері 

 

 

 



167 

 

Матаны үлгі 

бойынша пішу 

 Мата бетіне ою-

өрнекті суретін сызу 

 

 

Кестемен ою-өрнекті 

орындау 

 Қоржынды тігу 

 

 

 

 

 

Қоржын түрлері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Қызға арналған қоржын гүлмен кестелеу, қазақ халқы қызды қашан да 

нәзік гүлге теңеген.  

2. Күйеу қоржынды қос аққу кестесі немесе құрағы мен әшекейлеу. Үйленген 

жастардың өмірі де осы қос аққудай бірге жұптары жазылмасын деген тілек.  

3. Құдағи қоржын, бұл қоржынды дәстүр бойынша ою-өрнектермен 

әшекейлеуді ұсынады.  

Қыз қоржын әдемі, әсем тігілуі үшін өлшемдерді дұрыс пайдалану үшін 

қыздың әдемі киімдерін және моншақ алтын тастарын салуға арналады.  Күйеу 

қоржынға бір шетіне жеңгелерге арналған «жеңгетай» сый – сияпаты, екінші 

шетіне балдыздарға арналған әшекей бұйымдар: моншақ, айна, тарақ тағы 

басқалар салынады. Құдағи қоржынға құдағиға арналған сыйлық, күміс білезіктер 

салынады. Қоржынды да ашудың  ырымдары бар. Құдағи өзі ашпай, жақсы көрген 

көрші – қолаң немесе үлкен құдағи, туған – туыстарына ашқызған. Ал ашқан 

адамға сыйлық сол қоржында болады. Сүндет қоржын – бұл сүндеттелетін 

баланы, атқа отырғызып артына қоржын салып, оған әртүрлі тәтті тағам, тоқаш 

салып ауылды аралатып ел шақыртады. Ел сол қоржындағы шашудан дәм татып, 

өздері аттың жалына орамал байлайды, қоржынға сыйлық салады.  

 

 

 

 

Дайын қоржын 

Ұсынылатын қоржын 

түрлері 

 

Қыз қоржын 

гүлден кестелеу  

 

Күйеу қоржын қос аққу 

кестесімен немесе 

құрағымен тігу  

 

Құдағи қоржын ою-

өрнекпен әшекейлеу 
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Қоржынның тігілу тізбектілігі  

 

1. Тігетін қожын үлгісін таңдау, өлшемін анықтау 

 

  2. Мата дайындау, оны үтіктеу 

 

3. Өлшем бойынша матаны пішу  

 

4. Ою таңдап оны кесіп  даярлау  

 

5. Оюды матаға жапсырып кестелеу 

 

6. Шашақ, желбірлерді көктеп даярлау 

 

 

7. Астарлап, құрастырып қоржынды тігу  

 

8. Моншақ, түйме қадап әшекейлеу 

 

Қоржын үш негізгі бөліктерден тұрады:  Бірінші: ұзын астыңғы бөлігі, 

ұзындығы 120 см, ені 50-60 см. Екі қалтасы оның ені астыңғы бөлікпен бірдей, 

биіктігі 50х60 см [10,11,12] 

 

 

 

Тапсырма 8. Керме, аяққаптың бұрынғы қолданылу мақсаттары, осыған 

байланысты формалары. Жасалыну процесінің түрлері. Қазіргі түрлерін 

қарастыру. Тігуге қажет мата жабдықтары.  

Сабақтың мақсаты. Ұлттық дәстурді түрлендіре пайдалануға және 

қамқорлық қасиеттеріне тәрбиелеу.  

Сабақтың мазмұны. Керме, аяққаптың бұрынғы қолданылу мақсаттары, 

осыған байланысты формалары. Жасалыну процесінің түрлері. Қазіргі 

түрлерін қарастыру. Тігуге қажет мата жабдықтары.  

Алдымен сабақты осы бұйымдардың бұрынғы қажеттілігінен бастаған 

дұрыс. Қазақ халқында ыдыс-аяқ, табақ сақтайтын қазіргідей ағаш бұйымы 

болмағанмен дәл сол кездің тұрмысына лайық аяққаптары өзіндік қызметіне 

қазіргіден еш кем түспеген. Сонымен бірге кестелеп тігілген әбдіре, сандық 

тыстары да, кесеқап та бұйымды қорғау, сақтау ниетімен тігілсе де, киіз 

үйдің ішін безендіруде алар орны болғандықтары әңгіме етіледі. Аяққаптың 

формасы төрт бұрышты, доғал және қақпақты да болып келеді. Керме де 

формасы аяққап сияқты, бірақ ол таза киімшекті салып қою үшін 
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пайдаланылған. Бұл бұйымдардың кестеленіп, ойма-нақышталып, кілем 

сияқты тоқылып жасалған түрлерін көрсетіп, ерекшеліктерін түсіндіру керек. 

Енді студенттерге осы бұйымдарды қазіргі тұрмысымызда не үшін 

пайдалануға болатыны сұрақ ретінде қойылып, жауабы талқыланады. 

Кермені газет салғыш, аяққапты мектепке дене шынықтыру сабағына қажет 

құра-жабдықтарын салу үшін қолдорба ретінде немесе мектеп жасына дейінгі 

бала ойыншығын салып қою үшін де пайдалануга болар еді.  

Студенттерге мынадай ой тастауға болады. "аяққаптың биіктігін 

өзгертсе, немесе аяққаптың бірнешеуін біріктірсек қалай болар еді?" 

Студенттер үйлерінде келесі сабаққа көрме, не аяққап, не қолдорба жасауға 

ойланып, қажетті мата жабдықтарын дайындайды.  

        Тапсырма 9. Аяққап, керме оюын кестелеу.  

Сабақтың мақсаты. Бұйымды тігу кезінде уақытты тиімді 

ұйымдастыруға, ой-өрісін кеңейтуге, өнерге ынта-ықыласын күшейтуге 

тәрбиелеу. 

Сабақтың мазмұны. Матаны тегістеп пішу. Ою үлгісін дайындау. 

Матаның симметрия осьтерін сызу. Оюды мата бетіне түсіру. Оюды 

кестелеу.  

Студенттермен жасамақшы көрме не аяққаптың формасы келісіледі. 

Формасы қоданылу мақсатына қарай әр түрлі болып пішіледі. Мысалы 

газетсалғышты 30х20 см, ал аяққапты 27х 23 см етіп пішуге болады, бірақ 

аяққаптың төменгі жағы жарты дөңгелектеніп қырқылады. 

Студенттер симметриялықты сақтай отырып екі, төрт, не сегіз бүктелген 

қағазға қалаған оюын сызады. Қырқылатып ою үлгісі керме, не аяққап 

өлшемінен 4-5 см кіші болуы керек. Ою ізін түрімен тігеді. 

Бұрын той-думандарда қыздар моншақтан тігілген қолдарбалар ұстаған. 

Қазір де бұл өнер жастар көңілінен шығуда. Моншақпен ою-өрнекті тігу 

үшін сол салынған ою ізімен моншақты бір-бірдеп сабақтаулы инеге өткізіп, 

жекелеп бекітеді. Осылайша ою ізін ғана емес, ою ішінде де кестемен, не 

моншақпен жаппай толтыруға болады. 

Тапсырма 10. Бастырма салынған тұскиіз өрнегін дайындау. Түскиізді 

астарлау, шетін шет тігісімен тігу, бау тағу. 

Сабақтың мақсаты. Білімге қызығушылығын, шығармашылық 

белсенділігін арттыру.   

        Сабақтың мазмұны. Түскиіз астарын пішу, оюы кестелеген бетіне 

беттестіріп, көктеу. Қауіпсіздік ережелері. Түскиіз шетін шет тігісімен 

кестелеу. Түскиізге бау тігу. 

Студенттермен түскиіздің бетін пішу жолын қайталау. Астарында осы 

әдіспен пішкен кезде үнемділік мақсатында матаның бір жақ шетінен бастау 

керек екендігін бақылап отыру керек. Түскиіздің екі қабатын беттестірген 

кезде мата ысырылып кетпес үшін өзара перпендикуляр диаметрі бойымен 

және дөңгелек бойымен көктеп алғаның қажеттілігін айту. Егер түскиіз 

бетінің матасы аса жұқа болса, астар мен беті арасына басқа маталардан 

бірнеше қабат, немесе ватинді қосып тігіп қалындатуға болады. Түскиіз шеті 
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сетінеп кетпес үшін және екі беттестірілген қабат матаны біріктіру үшін, әрі 

сәнділік үшін оқушы өзі қалаған көркемдік шет тігісінің бір түрімен тігуге 

кіріседі. Түскиіз ылғал болғанда, кептіру үшін немесе қабырғаға іліп қою 

үшін, ілгек тағу қажеттілігі де ескертіледі. 

Тапсырма 11. Құрақтарды дайындау  

Сабақтың мақсаты. Құрақтың қарандашпен эскизін жобалау,  құрақтың 

тарихына кеңінен тоқталу, құрақ құрауға керекті құрал жабдықтарды атауды 

үйрету. 

Сабақтың мазмұны. Құрақтың түрлері.  

Құрақ –мата қалдықтарынан жасалынатын үй бұйымының бірі. Құрақты 

қазақ халқы тек төсеніш ретінде ғана емес, сонымен бірге сәндік үшін 

жастық бетіне де салған. Құрақ Қазақстанның барлық облыстарына тән 

өнердің бірі. Геометриялық білімді арнайы оқу орнынан алмаса да, шеберлер 

түрлі сәндік құрақтарды соншалықты дәлдікпен құрай білген. Сәндікпен қоса 

үнемділікті де ұмытпаған. Үй жиһаздарыны бірі-құрақ көрпе, көрпеше ата – 

бабаларымыздың дәстүрлі төсеніші болған. Тұрмысымызға көрік беретін 

сәнді бұйым болғандықтан шеберлер бар өнерін салған. Қол дорба, керме, 

аяққап, сандық, жапқыш көрпеге құрақ құрап салған. Шебердің ой қиялынан 

түрлі құрақ  түрлері шыққан: үш-бұрышты, ромбик, жапырақша , жұлдызша, 

т.б.  

   

Тапсырма 12. Камзолды тігу әшекейлеу жұмыстары 

Сабақтың мақсаты. Студенттерге   камзолдың тігу, пішу технологиясын 

меңгерту. Бұйымды орындап жасау барысында студенттерді  шеберлікке, 

эстетикалық талғампаздыққа тәрбиелеу.  

Сабақтың мазмұны. Камзолды тігу әшекейлеу жұмыстары. Камзолды 

пішу. Камзолға оюды кестелеп сәндеу, сәндік элементтерін  қолдану.  

Студенттер бүгінгі сабақта қазақтың ұлттық киімінің бірі әйелдер 

камзолының үлгісін сызамыз. Камзол әйелдер ұлт киімінің бірі, оны көйлек 

сыртынан киеді. Ол барқыт, пүліш, мақпал сияқты асыл кездемелерден тігеді. 

Камзолды кей жерлерде ,, жеңсіз бешпент ,, немес ,, кәжекей ,, деп те атаған. 

Камзолда жең де жаға да болмайды және екі өңірі де тыс пен астардан 

тұрады. Камзолдың астары үшін көбінесе, атлас, шыт торғын маталар 

пайдаланады. Оның өңірі сәл бір – біріне жетпейтіндей етіп тігіледі. 

Сондықтан түйме орнына камзолдың алдына зергерлер әшекейлеп жасаған 

қаусырма қолданылады. Камзолдың желкесінен бастап, екі өңіріне және 

етегіне айналдыра алтын, оқа, немесе зер төгеді. Парша матасынан ою ойып 

тігеді. Кейде құндыз бен түлкінің қара пұшпағымен әдіптейді. Қыздар мен 

жас келіншектер киетін камзол өте сәнді келеді. Ең алдымен қатты қағазға 

масштаб 1:1 пішу үлгі бөліктерін дайындап аламыз. Матаны пішуге 

дайындаймыз. Матаны теріс бетін жайып созылған жерлерін ретке келтіріп, 

столға матаны  жайып беттестіреміз.  

Үлгі бөліктерін матаға орналастырамыз.  

1. Мата қозғалып кетпес үшін түйреуішпен түйреп қою  
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2. Бормен немесе сабынмен нұсқаларды сызып шығу  

3. Мата жылжып кетпес үшін қиған кезде үлгіні матаға түйреп қою 

керек  

Камзолдың тігу технологиясы 

1. Алдыңғы бойдың кестеленетін бөлігіне желімді қағаз жапсыру  

2. матаға сәйкес ою - өрнектерді дұрыс таңдау, кестемен әсемдеу. Егер 

кестемен әшекейлеу үшін алдымен матаның теріс бетіне ою - өрнекті 

бастырып суретін салып аламыз. Сол ізбен оң жақ бетіне әсемдегіш машина 

тігісімен тігеміз. Ою - өрнекті әшекейлеп болған соң алдыңғы және артқы 

бойдың иық, жан тігістерін көктеп машинаға саламыз. Астар бөлігін дәл осы 

әдіспен өңдейміз. Астары негізден көрінбей тұруы қажет. Негізді 2 – 1 см – 

дей ішкі бөлігне қайырып аламыз.  

 

«Қолданбалы сәндік қолөнері» курс бойынша тест сұрақтары 

 

«Қолданбалы сәндік қолөнері» курс бойынша тест сұрақтары 

 
р/
с 

Сұрақтар Жауаптар Дұрыс жауабы 

1 Латынның ою 
өрнекті бір заттың 
бетіне реттеп 
орналастыру деген 
сөзі 

а) композиция  
ә) ритм  
б) колорит 

колорит 

2 Геометриялық ою-
өрнек 

а) құсмұрын  
ә) сүйір 
б) жауқазын 

сүйір 

3 Қандай ою магиялық 
оюға жатады 

а) шимай 
ә) шиыршық 
б) тұмарша 

тұмарша 

4 Кесте өнерінде көп 
қолданылатын ою 

а) жылан 
ә) қырық шақа  
б) алтын жіп мүйіз 

алтын жіп мүйіз 

5 Бас аяғы жоқ ою а) итқұйрық 
ә) сұлама  
б) тарақ 

сұлама 

6 Үзілмес бағыт, 
мәңгілік нышаны қай 
оюмен өрнектеледі 

а) өткізбе 
ә) төртүшкіл 
б) дөңгелек 

Дөңгелек 

7 Ертеде жаңа туған 
нәрестеге ар-налған 
бұйымдарға бейнелік 
ны-шанына қарай 
қай ою салынған 

а) зооморофты  
ә) геометриялық  
б) өсімдіктектес 

зооморофты 
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8 Найман руының оюы а) жебе 
ә) босаға  
б) үш айрық алау 

жебе 

9 Қос мүйіз ою-өрнегі 
қай типке жатады 

а) космологиялық 
ә) геометриялық  
б) зооморофтық 

 

10 Көне әлемге 
байланысты 
өрнектер 

а) шұғыла 
ә) тышқан  
б) көбелек 

шұғыла 

11 Ою-өрнектің неше 
түрі бар 

а) 300  
ә) 400  
б) 500 

400 

12 Гүл оюы нені 
бейнелейді 

а) бейбітшілік 
ә) қуаныш  
б) дархан 

бейбітшілік 

13 «... аузынан шөп 
алмайтын момын» 
теңдеуі қай түлікке 
арналған ою-өрнекте 
кездеседі 

а) итқұйрық 
ә) сынық мүйіз 
б) қошқар мүйіз 

қошқар мүйіз 

14 Аңдарға байланысты 
ою-өрнек 

а) бөрікөз 
ә) алақұрт  
б) тайтұяқ 

бөрікөз 

15 Жануар тектес ою-
өрнек 

а) иттіс 
ә) ботакөз  
б) құмырсқа 

ботакөз 

16 Ертедегі ою-өрнекті 
матаға түсіру үшін 
қандай тәсілді 
қолданған 

а) қарындаш  
ә) уыз 
б) бор 

уыз 

17 Қазақ ұлттық ою-
өрнек өнерінің 
оқушылардың 
эстетикалық 
тәрбиесіне қандай 
әсері бар 

а) эстетикалық талғамын 
жетілдіруге 
ә) эстетикалық 
мәдениетін 
қалыптастыруға 
б) эстетикалық 
сезімдерін оятуға  
г) эстетикалық 
қызығушылы-ғын 
дамытуға   
д) эстетикалық түйсігін 
кеңейтуге 

эстетикалық 
талғамын 
жетілдіруге 

18 Қазақ ұлттық ою- а) еңбекке ұжымдық еңбек 
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өрнек өнерінің 
оқушылардың еңбек 
тәрбиесіне қандай 
әсері бар 

сүйіспеншілігін 
арттыруға 
ә) еңбек ету қабілеттерін 
шыңдауға 
б) еңбек етуге 
қызығушылығын 
қалыптастыруға 
г) ұжымдық еңбек етуге 
баулуға   
д) еңбекті құрыметтей 
білуге үйретуде  
 
 
 

етуге баулуға   

19 Қазақ ұлттық ою-
өрнек өнерінің 
оқушылардың 
адамгершілік 
тәрбиесіне қандай 
әсері бар 

а) төл мәдениетіне дұрыс 
көзқарасының 
қалыптасуына 
ә) өнер мұраларына,өнер 
адамдарына сыйлы 
қатынасын тәрбиелеуге 
б) адамгершілік 
қасиеттерін жетілдіруге 
г) адамгершілік сана-
сезімдерін оятуға  
д) адамдар арасындағы 
гумандық қатынастарын 
дамытуға  

адамгершілік 
қасиеттерін 
жетілдіруге 

20 Қазақ ұлттық ою-
өрнек өнерінің дене 
тәрбиесіне қандай 
әсері бар  

а) денсаулығын 
нығайтуға 
ә) дене қимылдарын іске 
асыруға  
б) сымбаттылығын 
сақтауға 
г) бұлшық еттерін 
өсіруге 
д) денесін дұрыс 
дамытуға 

денесін дұрыс 
дамытуға  

21 Қалыңдық киетін бас 
киім 

А)тақия  
Б) сәукеле  
В) бөрік 

 Сәукеле  

22 «Тоғыз қабат 
торқадан, тоқты 
шақтың ... артық» 

А) ішік 
Б) тон 
В) күпі 

Тон 
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деген халқымыз қай 
киім туралы айтқан. 
(Көп нүктенің орнын 
тап). 

23 Шекпенді қандай 
түліктің жүнінен 
тоқыған 

А) ешкі 
Б) түйе 
В)кодас 

Түйе 

24 Қыз – келіншектерге 
арналған шапан түрі 

А) қаптал 
Б) сырмалы 
В) қималы 

Қималы 

25 Қазақ халқы қыз 
баласына арнап 
кимешек шүберек 
тіккізген, не үшін 

А) сұлулық үшін 
Б) қызықтыруға  
В) ана болу үшін 

Ана болу үшін 

26 Жеңсіз жаздық киім А) Камзол 
Б) бешпент 
В) Жейде 

Камзол 
 

27 Хандар мен 
батырларға арналған 
шапанның арқасына 
қандай ою 
зерделенген 

А) қошқар мүйіз 
Б) тасбақа 
В) құсқанаты 

тасбақа 
 

28 Халықтың көпшілігі 
тұтынатын бөрік түрі 

А) құндыз  
Б) камшат 
В) түлкі 

Түлкі   
 
 
 

29 Қазақтар бұл бас 
киімді аруға лайық 
деп білген 

А) орамал 
Б) қасаба 
В) қарқара 

қасаба 
 

30 Қай киім сулық 
киімге жатады 

А) аба 
Б) кебенек 
В) кенеп  
Г) сырттық  
Д) барлығы дұрыс 

барлығы дұрыс 

31 әйел адамдардың 
көйлегінің алдына не 
тағылған 

А) алқа 
Б) өңір  
В) түйреуіш 

өңір  
 

32 Аса қарт бәйбішелер 
қандай кимешек 
киген 

А) орама  
Б) бүрмелі  
В) шалма 

шалма 

33 Қазақ халқы 
аналарымызға 
кимешек кигізе 

А) ұқыптылықты 
Б) сабырлықты 
В) бәрі дұрыс 

 бәрі дұрыс 



175 

 

отырып, олардың 
бойынан қандай 
қасиеттерді байқаған  
 

34 Итаяқ кимешекті қай 
жастағы әйелдер 
киген 

А) 50 жас 
Б) 40 жас 
В)60 жас  
 

40 жас 

35  Аналарымыздың ақ 
киетін, кіршіксіз, 
мөлдір таза ниетін 
көрсететін бас киім  
 

А) берген 
Б) шәлі 
В) ақ жаулық 

ақ жаулық  

36 Дағдының қалыптасу 
жолы 

А) жоспарлы 
Б) жоспарсыз 
В) басқару  
 
 

жоспарлы 

37 Студенттердің 
шығармашылығын 
дамытудың тиімді 
жолы 

А) белгілі бір бұйым 
алуға бағытталған 
өндірістік – жасампаздық 
тапсырмалар негізіндегі 
шығармашылық 
мәселелерді шешу 
Б)  орындау процесін 
түсіндіру 
В)  іс - әрекет үлгісін түзу 

белгілі бір 
бұйым алуға 
бағытталған 
өндірістік – 
жасампаздық 
тапсырмалар 
негізіндегі 
шығармашылық 
мәселелерді 
шешу 
 

38 Зерделі дағдыларға 
қандай дағдылар 
жатады 

А) талдау, топтау, жіктеу 
Б) көру, түйсінуарқылы 
В) Ойдағыны затқа 
айналдыру 

талдау, топтау, 
жіктеу 

39 Студенттердің 
ісмерлік дағдыларын 
ою-өрнек 
шығармашылығы 
арқылы дамыту әдісі 

А) редукция – кішірейту  
тәсілі 

Б) құрастыру тәсілі  
В) жапсыру тәсілі 

редукция – 
кішірейту  тәсілі 
 

40 Түрлендіру 
дегенімізге қалай 
түсінесіз 

А) киімге жаңа 
бөліктерді қосуды 

Б) Киімдегі жаңа 
элементтерді  түрлендіру 
В) жаңа элементтердің 

киімге жаңа 
бөліктерді 
қосуды 
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түсін өзгерту 
41 Гүл өрнектерін 

қандай киімдерге 
қолданады 

А) бешпент 
Б) шалбар 
В) көйлек 

бешпент 

42 Құқанаты оюы 
қандай өрнек түріне 
жатады 

А) жан - жануар 
Б) өсімдік тектес 
В) геометриялық  

жан - жануар 
 

43 Ою-өрнектің гүл 
түріндегі формалары 
киімнің қай бөлігінде 
кездеседі 

А) омырау 
Б) қалта 
В) етек 

омырау 

44 Жанама түр дегеніміз А) өсімдіктің тұтас емес, 
оның бір ғана бөлшегі 
Б) өсімдіктің тұтас бөлігі   
В) өсімдіктің бір ғана 
бөлігін орналастыру  
 
 

өсімдіктің тұтас 
емес, оның бір 
ғана бөлшегі 
 

45 Жапырақ тектес 
безендіру киімнің  
қай бөлігіне 
кестеленеді 

А) артқы бой  
Б) жең 
В) етек 

етек 

46 Өсімдік тектес ою- 
өрнектерінің 
тәрбиелік мүмкіндігі  

А) туған жер табиғатына 
Б) ақыл – ойға  
В) әсемдікке  

туған жер 
табиғатына 

47 Ою-өрнек өнері 
арқылы студенттерге 
эстетикалық тәрбие 
беру 

А) Қазақ ұлттық ою-өрнек 
өнері арқылы окушыларды 
әсемдікке баулу. 
Б) Ынтымақтыққа 
В) эстетикалық талгамын 
жетілдіруге  
 

Қазақ ұлттық 
ою-өрнек өнері 
арқылы 
окушыларды 
әсемдікке баулу. 

48 Қазақ ұлттық ою-
өрнек өнерінің 
оқушылардың еңбек 
тәрбиесіне қандай 
әсері бар 
 

А) еңбекке 
сүйіспеншілігін 
артгыруға, 
Б) адамгершілік сана-
сезімдерін оятуға, 
В) денесін дамытуға 

еңбекке 
сүйіспеншілігін 
артгыруға, 
 

49 Ою-өрнектердің тәлім-
тәрбиелік 
мүмкіндіктерін қай 
касиетіне карап 
анықгауға болады

А) атауының мағынасына 
Б) еңбекті кұрметтей 
білуге үйретуде. 
В) ою-өрнекті жасату 
арқылы, 

Атауының 
мағынасына 
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50 Ою-өрнек өнері 

негізінде балалардың 
адамгершілік 
тәрбиесіне калай әсер 
етуге болады 
 

А) ою-өрнекті көрсету 
арқылы 
Б) ақыл-ой қабілеттерін 
жетілдіруге. 
В) адамдар арасыңдағы 
гумандық қатьшастарын 
дамытуға 
 

ою-өрнекті 
көрсету 
арқылы, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМШАЛАР 
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          Күн нұры                                                        Жұлдыз 
Қалай болсын Күннің шапағы мен Айдың шығып тууы, теңелуі, тұтылулары, 

жұлдыздардың ағуы бәрі ерекше әсер қалдыратын құбылыстар. 

Аталарымыздың жаңа ай туғанда, шалқақ жатса, өзіне қолайлы, елге 

қолайсыз, тік жатса елге жайлы өзіне жайсыз деген ұғымдарды ескере келіп: 

«Ай көрдім аман көрдім, 

Ескі ай есіркесін, 

Жаңа ай жарылқасын», 

- деген тілек баталардан сенім күшінің артып, бар әлемге тағзым етіп, 

тілдескендігін байқаймыз. 
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Қазақ ою-өрнегінде геометриялық үлгінің 

жекеленген түрлері өте көне заманнан бері сақталған. Ол негізінен аспан 

әлемінде Күн мен Ай сынды ғаламшарлардың тылсымынан туған болуы 

керек. Тұмарша» ою-өрнегі үшбұрыш үлгілес болып келеді. Үш бұрыш 

тәрізді тұмарлар тіл-көзден сақтау үшін адамдарға ғана емес, үй 

жануарларына да бойтұмар ретінде тағылады. Кілем бұйымдарының 

жиегінде киіз, кілем, текеметтің орта тұсын көмкеруде кездеседі. Бір 

дөңгелек «күн» белгісі – «күніміз ашық болсын» деген тілекпен салынған. 

Қос дөңгелек – мейірімділік пен әділеттіліктің белгісі. Дөңгелек оюын 

жүзіктерге салынған. Қос дөңгелек жүзікті әдетте қолбасшы адамдарға 

сыйлайды. Көк бөріге табынған елімізде ертеректе алыс сапарға аттанып бара 

жатқан ұлдарына «бөрінің киесі желеп-жебесін, тұмар пәлекеттен, көздің 

сұғынан, сөздің уынан сақтасын» деген ниетпен «тұмарша» оюлары 

салынған кестені ұсынатын болған. «Тұмар – жас бала не жаңа туған төлді 

көз тиюден, ауру-сырқаудан сақтайды деген ұғыммен ішіне құран сөзі 

жазылған, үш бұрышты мата не былғарымен тысталған дұғалық қағаз. 

Балаларға есектас пен тұмар қадау тіл, көз тиюден сақтайды деп есептелген.  



180 

 

   

 

           

   
“Құс қанаты” оюы еркіндіктің нышаны, өмір жолында кедергі болмасын 

құстай самғасын деген мағынаны білдіреді. Кең арналы өзеннің не әлде 

айдыны шалқар көлдің жайымен ағып жатқан мөлдір суында мамырлап 

жүзген аққу, қаздар қаңқылдап, жарастықты татулықпен қиқу салып, у-шу 

болып жатады.  
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«Аққу қанаты» - өрнегі бақыттың, сұлулықтың, тазалықтың, ұлулық 

пен адалдықтың мағыналық белгісінде өрнектелген. «Құстұмсық» жүзік 

немесе «топсалы» сәлемдеме ретінде, жүзігі туыстар арасында дәнекер 

қызметін атқарған. Тұрмысқа шыққан қызынан орамалға түйілген құстұмсық 

жүзік келсе, ата-анасы қуанып кершілерін шақырған.  Құс бейнесі халық 

түсінігінде азаттықтың белгісі. Жүзікке қарап ата-анасы қызының ұзатылған 

жерінің жақсы екендігін біледі. Ата –бабаларымыз балаларына қанатың 

талмасын деген тілегі де осыны білдіреді.  «Қазақпын қаз мойыны 

ойнақтаған». 
 

 

 
Қошқармүйіз – қошқардың мүйізі тәріздес ою. Қазақтың байырғы мал 

шаруашылығымен айналысқан халықтың өмір салтымен байланысты туған 

ою- өрнек.    Сыңармүйіз – «сыңар» - екеудің бірі, егіздің серігі, 

жалғыз  дегенді білдіреді, яғни мүйіздің тек бір сыңарының салынуына 
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байланысты «сыңармүйіз» деп аталған. Бұл ою-өрнек қазақ қолөнерінің 

барлық түрлерінде орын алған. Тікмүйіз – мүйіз дөңгеленіп иілмей, тік 

бұрыш жасап барып, кейін қайтуына байланысты осылай аталған. Мұнысы 

туған жер төсін толтырған отар –отар қой болсын деген халықтың арман 

тілегі.  

Тәрбиелік мәні:  «Ауырды нар көтереді, өлімді ер көтереді», 

«Қабырғалы қара нар қабырғасын сөксең, бақ етпес», «нар жолында жүк 

қалмас» - деген қазақтың түйеге деген зор ықыласын білдіреді. 

   
 

                                  

 «ТІС» ою-өрнегі малдың, аңның тісіне ұқсас, аққара түсті шақпақтан 

құралатын, шахмат тақтасына ұқсас ою-өрнек. Кесте тігуде бұрыштарын 

қарама-қарсы түйістіріп отыратын тік сынық сирек тігістердің өрнегінде 

 



183 

 

қолданылады. Мұны «тіс», «иттіс» деп те атай береді. 

 «БӨРІКӨЗ»  ою-өрнегі бөрінің көзін, қасқырдың басын, құлағын, сондай-ақ 

«бөріқұлак» деп аталатын жапырақты бейнелейді. «ИТҚҰЙРЫҚ» ою-

өрнегінің сырт көрінісі иттің қайқайып тұрған құйрығына ұқсас, көбінесе 

мұны сүйек пенағаштан жасалған бұйымдардың (киіз үй есігі мен ағаш 

төсектің) бетін бедерлеу үшін, киіз бұйымдарды әшекейлеу үшін қолданады. 

 

  
Туған жерін жанындай сүйіп, қастерленген қазақ халқы кейінгі 

ұрпақтарының да  өсімдік атаулыны аялайтын абзал азамат болып жетілуін 

армандап, олардан да соны тілеп отырған.   

Тәрбиелік мәні: Қазақ халқы өсімдіктерге қатысты да қасиетті 

ұғымдарды ою-өрнек өнерінде бейнелеу арқылы балаларының талды 

сындырмауын, шөпті жұлмауын сияқты тәртіптілікті талап еткен. 

Балаларының туған жер табиғатына деген аялы сезімдерін оята білген. 
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Қазақтың баласына «Жерді теппе», «шөпті жұлма, оны жұлсақ, көктей 

соласың», деп өсиет айтуы қастерлеуден туған ырымдар.  

«Гүл» ою-өрнегі барлық гүл түрін тұспалдайды. Бұл өрнектің түрі 

қолөнер бұйымдарында үш жапырақтан басталып, он екі жапырақты ою-

өрнекке дейін кездеседі Кесте тіккенде және киім-кешектердің жағасына, 

қалтасына, жиектеріне салады.  Қазақ халқы дала гүлдерін тауып, танып қана 

қоймай, оны аялай білді, қорғай жүрді. Мұндай жақсы әдет, жарамды салтын 

ұрпақтарына да жалғай отырды. «Гүл нәзік, көңіл одан да нәзік», «гүл тұрған 

жерде сән тұрады», «гүлі бардың сәні бар, сәні бардың мәні бар», «гүл – 

сұлулықтың нышаны» деп құдайдың құтты күні ұрпақ құлағына құт 

тәрбиесін құяды.  
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«БАЛДАҚ» ою-ернегі бүркіт ұстаған қолдың білегіне киіліп тұратын жоғары 

басы балдақ сияқты жарты шығыр формасында келеді. Балдақ өрнегі бір-

бірімен қосыла, шеңберге ілмелене келіп, күрделі өрнек түзейді. Бұл өрнек 

киіз бұйымдарын әшекейлеуде, кесте тігуде, зат бетіне оюлы бедер салуда 

қолданылады. «ҚАРМАҚ» ою-өрнегі кәдімгі балық аулайтын қармақтың 

ілмегін тұспалдайды. Қармақ өрнегінде екі-үш, кейде одан да көп тармақ 

болады, оны кейде «зәкір таңба» деп те атайды.  Найзекі оюы – елдер 

арасындағы шапқыншылықпен, найзаның ұшымен, білектің күшімен деген 

дәуірімен тығыз байланыста туған.  

Ай, күн, жұлдыз-аспан әлеміне байланысты ою-өрнектер  

          

Тәрбиелік мәні: Үлкендер мұндай өрнектердің мәнісін үйрету арқылы 

балалардың адамгершілік тәрбиесін жетілдіре түскен. Аспан әлеміне 

байланысты өрнектердің мәнін білуі негізінде балалар ертедегі қазақ 

халқының дүниетанымымен танысады, олардың тапқырлығына, даналығына 

көздерін жеткізген.   

Күннің шығуына табынған, ай туғанда тағзым еткен, жұлдыздарға 

тамсанып тілек тілеп, жұлдыз ағып түскенде бір жарық өшті, бір пәлекет 

болады деп қайіптенген қазақ халқы күн, ай, жұлдыздарды жер бетіндегі 

жарқы дүниелер деп қастерлеген. Мұндай ою-өрнектер көбінесе жүзік, 

білезіктерге салынған. «Күн белгісі»- «күніміз ашық болсын», «Ай белгісі»- 

«айың оңынан тусын», «Жұлдыз белгісі» - «жұлдыздай жарқыра» - деген 

тілекпен салынған. 

Малдың дене мүшелеріне, ізіне байланысты ою-өрнектер. 

                           

                 

  

 

Мүйіз                                                         Түйетабан     
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Қошқармүйіз – қошқардың мүйізі тәріздес ою. Қазақтың байырғы мал 

шаруашылығымен айналысқан халықтың өмір салтымен байланысты туған 

ою- өрнек.    Сыңармүйіз – «сыңар» - екеудің бірі, егіздің серігі, 

жалғыз  дегенді білдіреді, яғни мүйіздің тек бір сыңарының салынуына 

байланысты «сыңармүйіз» деп аталған. Бұл ою-өрнек қазақ қолөнерінің 

барлық түрлерінде орын алған. Тікмүйіз – мүйіз дөңгеленіп иілмей, тік 

бұрыш жасап барып, кейін қайтуына байланысты осылай аталған. Қазақтың 

мүйіз ою-өрнектері негізінен дөңгелене иіріліп келетін тік бұрышты мүйіз 

ою-өрнектер. Бұл ою-өрнектер құрақтардың, алашаның шетіне салынады. 

Мұнысы туған жер төсін толтырған отар –отар қой болсын деген халықтың 

арман тілегі.  

Тәрбиелік мәні:  «Ауырды нар көтереді, өлімді ер көтереді», 

«Қабырғалы қара нар қабырғасын сөксең, бақ етпес», «нар жолында жүк 

қалмас» - деген қазақтың түйеге деген зор ықыласын білдіреді.  

Құстарға байланысты ою-өрнектер.  

 ҚҰСҚАНАТ  

        

 

 «Құстұмсық» жүзік немесе «топсалы» сәлемдеме ретінде, жүзігі туыстар 

арасында дәнекер қызметін атқарған. Тұрмысқа шыққан қызынан орамалға 

түйілген құстұмсық жүзік келсе, ата-анасы қуанып көршілерін шақырған. 
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Құс бейнесі халық түсінігінде азаттықтың белгісі. Жүзікке қарап ата-анасы 

қызының ұзатылған жерінің жақсы екендігін біледі. 

Жер, су, өсімдік бейнелі ою-өрнектер  

ГҮЛ  

      

 

Гүл оюларының өзінде де халықтың дана ойы жататынын мынадан 

байқаймыз: гүл мен гүл түйнегінің айқаса бірігіп салынуы –бірлікті, елдың 

ынтымақты болуын меңзейді.  
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